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ELOHANG

A Sydneyben működő Trianon Társaság munkálkodása nyomán kerülhet a
kezünkbe az eredeti diktátum francia-magyar nyelven. Köszönet ezért az
ott lévő magyaroknak. Elsősorban tankönyvnek szánjuk, főképpen a ma
gyar egyetemek és iskolák hallgatói számára. Következik nemzetünk 89.
gyásznapja 2009. június 4-én. Ebből az alkalomból tesszük közzé ezt a min
den magyart - bárhol is él - mélyen érintő szöveget. Nem nevezhetjük békeszerződésnek, hiszen a tárgyalásokon, nemzetközi viszonylatban is páratlan
módon, Magyarország képviselői nem vehettek részt. Tehát a neve D IK T Á 
T U M . Sajnos nem tudunk arról, hogy bármelyik magyar konnány valaha is
megjelentette volna, bár minden magyar állampolgárnak alapvető emberi
joga, sőt kötelessége, ismerni a lehangoló és ki fej ezhetet lenül igazságtalan
szöveget, amit annak aláírása - 1920. június 4-e - óta soha senki nem ellen
őrzött. Főképpen azt nem, ami szintén az utódállamok kötelessége lett v o l
na, hogy kisebbségbe szakadt, akkor mintegy három milliós magyai'ság
alapvető emberi jogait tiszteletbe tartani. A za z az anyanyelven való tanu
lást, az anyanyelv használatát lehetővé tenni, beleértve a helységnevek stb.
magyarul történő kiírását, tankönyvekben szükséges használatát. A történe
lem tisztességes tanítását és így tovább. A tennivalóink közé tartozik, hogy
felszólítsuk - bánnilyen nehéz a világ helyzete - mindezek ellenőrzésére a
diktátumot aláíró országok kormányait. Ez ugyanis nem pénz kérdése. M i
vel a diktátum következménye nem évül el, az ellenőrzés kötelezettsége
sem! Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk, valamint a világtörténelemben is
egyedülálló, és égbekiáltóan igazságtalan, nemzetgyilkosságra ösztönző
diktátum felülvizsgálatáról nem is szólva! Bár nem Batu kánok, hanem eu
rópai államférfiak írták alá, mégis példátlan volt a megfogalmazása és zsa
rolással is erősített aláírása. Miként erről, többek között Francesco Nitti,
olasz miniszterelnök több könyvet is írt, Lloyd George angol államférfi, mi
niszterelnök nyilatkozta 1927-ben, hogy az aláírókat félrevezették, Heniy
Pozzi francia diplomata, másokkal egyetértésben írta: „Magyarországot
nem feldarabolták, hanem kivégezték” . Elég hosszan sorolhatnánk m égje-

lentös személyeknek a diktátumot elítélő véleményét. De most az a legfon
tosabb célunk, hogy sorsunk előzményeit, amelynek még a jövőre nézve is,
további gyilkos következményei folytatódnak, minden magyar megismerje.
Különös tekintettel aira, hogy a magyarságnak e „bíróság” előtt, semmiféle
védelme nem volt! íg y hát állítható, hogy el nem követett „vétkekért” bűn
hődnek napjainkban is milliók!
Budapest, 2009 májusában
Kiss Dénes
A Trianon Társaság országos elnöke

Francia eredeti szöveg:

Hivatalos magyar fordítás:

TRAITÉ BE PAIX.

BÉKESZERZŐDÉS.

Les États-üuis d'Améríque, l’Empire Britaimique, la Fi’ance, l’Italie
et le Japon,
Paissances désignées dans le pré
sent Traité comme les Principales
Puissances alliées et associées;
la Belgique, la Cbine, Cuba, la
Gvèce, le Nicaragua, le Panama, la
Pologne, le Portugal, la Roumanie,
l‘Étafc Serbe-Oroate-SloTène, le Siani
et la Tchéoo-Slovaquie,
Constituant avec les Principalen
Puissances ci-dessus, les Puissances
alliées et associées,
d’une part ;
E t la Hongrie,
d’auti-e p a rt'
Considérant qu'à la demande de
l’ancien Gouvernement Impérial et
Royal d’Autriche-Hongrie, un armi
stice a été accordé à l’Autriche-Hongrie' le 3 novembre 1918 par les
Principales Puissances alliées et as
sociées et complété en ce qui conceme la Hongrie par la Convention
militaire du 13 novembre 1918, afin
qu’un Traité de P a ix puisse être
conclu ;
Considérant que les Puissances
alliées et associas sont également
désireuses que la guerre, daus laquelle
certaines d’entre elles ont été suc
cessivement enti*aînées, directement
ou indirectement contre rAutricheHongrie, et qui a son origine dans
la déclaration de guerre adressée le
28 ju ^ e t 1914 par l’ancien Gouver
nement impérial et royal d’AutricheHongrie à la Serbie et dans les hos
tilités conduites pai' l’Allemagne,
alliée de rAutricbe-Hongrié, fasse

A z Északamorikai Egj^eeült-Àllamok, a B rit Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japái:^,
amely Hatalmakat a jelen Szer
ződés Szövetséges és Társult PŐhatahnaknak nevez,
Belgium, Kína, Kuba, Görögoi-szág, Nikaragua, Panama, Lengyelország, P o rtu g ^ a , Románia, a SzerbHorvát-Szlovén Állam, Sziám és CsehSzlovákország,
amelyek a fentebb megnevezett
Pőbatalmakkal együtt a Szövetséges
és Társult Hatalm akat alkotják,
egyrészről ;
és Magyai'ország
másrészről ;
tekintettel arra, hogy Békeszer
ződés köthetése céljából Ausztria
Magyarország volt császári és királyi
Kormányának kérelméi'c a Szövet
séges és Társult Föhatalmak 1918
évi november hó 3-án AusztriaMagyai'országnak fegyverszünetet en
gedélyeztek és ezt Magyarországra
vonatkozólag aa 1918. évi november
lió 13-án kötött katonai egyezm éiij ^
nyel kiegészítették,
tekintettel arra, hogy a Szőve'
séges és Társult Hatalmak sziutír
óhajtják, hogy szilárd,' igazságos é:'*
tartós béke lépjen annak a háború
nak helyébe, amely háboi-úba, köK
vetlenül vagy küavetvö, AusztriaMagyarország ellen, többen közülök
egymás után sodródtak bele, s amely
háború Ausztria-Magyarország \'oIt
császári és királyi Kormányának 1914.
évi július hó 28-án Szerbiához inté.
zett hadüzenetével és az Ausztria.
Magyarországgal szövetséges Német,

place à line Paix solide, juste et du
rable,
Considérant que Tancienne mo
narchie austro-hongroise a aujour
d’hui cessé d’exister et a fait place,
en Hongrie, à un Gouvernement na
tional hongrois;
A cet effet, les Hautes Parties
Contractantes ont désigné pour leurs
plénipotentiaires, savoir :

orzágiiak ellenségeskedéseivel kez
dődött,
te^n tettel arra, hogy a volt
Osztrák-Magyar Monarchia ma már
nem áll fenn és helyébe Magyarországon magyar nemzeti Kormány
lépett;
evégből a Magas Szerződő Felek
meghatalmazottaikká kijelölték, még
pedig

Le Président des États-Unis d'Amérique:

Az Ëszalcamerikai Egyesült-Áüafflok eindke:

M . Hugh Campbell Wallace, ‘Ambassa
deur extraordinaire et plénipotentiaire
des États- Unis d'Amérique à Paris ;

Hvigh Campbell Wallace urat, az
Éssakamerikai Egyesült-Államok rendkivüli és megImtálmazoU nagykövetét
Párisban ;

S. M. le [Roi du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande et des Territoires
Britanniques au delà des Mers, Empereur
des Indes:

Ö Felsége Nagy-Britannia é» Írország Egye
sült Királyság, valamint a Tengerentúli
Brit Terfltetek királya, India császára:

Le Très Hortorahle Edward-George
Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C.,
K. C. V. O,, C. B.f Ambassadeur extra
ordinaire et jilénipotentiaire de Sa Majesté
britannique à Paris;
E t:

Right Honourable Edtmrd-George
Vüliers, Earl of Derby urai, K. G.,
P. C., K. G. V. 0., C. B., Ô brit Fel
sége rendkívüli és meghataímaáott nagy
követét Párisban;
És

pour le Dominion du Canada:

a Kanadai Domínium részéről:

L'Honorable Sir George Halsey Perley,
K. C. M. G., Haut Comissaire pour h
Canada dans le Royaume-Uni ;

Honourable Sir George Halsey Perley
urat, K. C. M. G., Kanada főbiztosát
ae Egyesült Királyságban;

pour,^ Commonweaith d’Australie: '

az Ausztrállal Commonweaith részéről :

Le Très Honorable Andrew Fisher,
Haut Commissaire pour VAustralie dans
le Boyaum^-Uni ;

RigTit Honourable Andrew Fislier
urai, Ausztrália főbiztosát az Egyesült
Királyságban;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,^

az ÚJzélandl Dominlum részéről:

L ’Honorable Sir Thomas Mackenaie,
K. C, M. G., Haut Comissaire pour la
Nouvelle-Zélande dans le Boyawne-Utii;

Honourable Sir Thomas Mackemie
urat, K. C. M . G., Újaéland főbiztosát
■az Egyesült Királyságban ;

pour rUnlon Sud-Africaine :

a Délafrikai Unlo részéről :

M . Reginaid Andrew Blankenherg,
O, B. E., faisant fonctions de Haut
Commissaire pour V Union Sud-Africaine
dans le Royaume-Uni;

Reginaid Andrew Blankenberg urat,
0. B. E., a Délafrikai Unió főbiztosá
nak ügykörében eljáró megbízottat at
Egyesült Királyságban;

pour riRda;

India részéről:

L t Très Honorable Edtoard-Gcorge
Villiers, Comte du, Bcrhy, K. G., P. G.,
K. G. V. O.j G. B., Ambassadeur ^xtraordinaire et plénipotentairé de Sa Majesté
britannique à Paris ;

Bight lionourable Edward-George
Villiers, Earl of Derby urat, K. Cr.
P. a , k : g. V. O., G. B., Ô brit Fel
sége rendkívüli és vieghatalmazott nagy
követét Parisban;

La Président de la République Française ;

a Francia Köztársaság elnölie:

M. Alexandre Miîleratvdj Président
du Conseil, Ænisire de Affaires étran
gères ;
M. Frédéric Framois-Marsai, M i
nistre des Finances ;
M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Mi~
iiistre du Commerce et de VIndustrie ;
M. Jules Gamhon, Ambassiideur de
France ;
M . Georges, Mtntrice. Paléologue,
Ambassadeur de Fncmx, Secrétcire géné
ral du Ministre Xea Affaires étrangères ;

Alexandre Millerand vmiis^ierehwk
és külügyminiszter urat;

Sa Maj«e1éria üot^'liéKe:

Ô FeUége Olaszország idrálya:

Le Comfe LeHo Bonin Longare»
Sénateur dit Mojtawne, Ambassadeur
ezin?.,' :iî:ùt4?ÿ ei jéenipûtentiaire de S. M .
le, R<j2
a
Lü
Mario Grassi ;

Lelio Bonin Longaré gróf urat, aKirályság szenátorát. Ô Felsége Olasz
ország királyának rendkívüli és megha
talmazott nagykövetét Parisban;
Mario Grassi ellentengernagy K r a l ;

Sa l^ajeftièvi^^nipereur du Japon:

Ö Felsége Japán császára:

M . K.
Amba^ssadeur extraordimire et plénipotentiaire de S. M.
VEmpereur du Japon à Paris;

K. Maisui urai, 0 Felsége Ju-pan
császárának rendkívüli és meghatahnazotf.
nagykövetét Párisban ;

Sa Rlajestô le Roi dea Beiges:

Ö Felsége a Belgálc királya:

M. Jules van den Heuvel, Envoyé
extraordinaire et Ministre Pléaipotentiaire,
Ministre d'Êtat;
M. RoUn Jacquemyns, Membre de
VInstitut du droit international privé,
Sêcrétaire général de la Délégation
belge ;

Jules Van den Heuvel retidkivűli
követ és meghatalmazott miniszter, államminiszter urat ;
Rolin Jacquemyns urat, az Institut
du droit international privé tagját, a
belga bizottság főtitkárát;

Le Président de la République Chinoise:

a Kínai Köztársaság elnöke :

Mr^ Vikyuin Wellington Koo ;
M. SaO'Ke Mfred Sse ;

Frédéric Francois-Marsai pénzùfiyviiniszter urai ;
Auguste Patil-Louis Isuuc, kereske
delem- és pénzügyi miniszter urat;
Jules Gamhon urat, Franciaország
nagykövetét ;
Georges Maurice Paléologue inul,
Franeiaorsság nagykövetét, a kiilüyymi.nisztérium főtitkárát ;

Vikyuin ^Wellington Koo urat;
Sao-Ke Alfred Sze ural;

Le Président de la République Cubaines

a Kubai Köztársaság elnöke:

Le Docteur Rafael Martinez Ortie,
Envoyé extraordinaire et Ministre i)lénipotentiaire de la République cubaine à
Paris;

Rafael Mdríinez Ortiz doktor urat,
a Kubai Köztársaság rendkívüli követét
és meghatalmazott miniszterét Párishan ;

Sa Majesté le Roi des Hellènee:

Ö Felsége a Hellének kirilya:

M. Athos EomanoSf Envoyé extraordinaire et Ministre pîénip<^enUairc dé
S. M. le Moi des Hellèttes à Paris;

Aihoa Romanos urat, Ő Felsége a
Hellének királyának, rendkívüli követét és
meghatalmazott miniszterét Párishan;

Le Président de la République de Nicaragua >

a Nikaraguai Köztársaság elnöke:

M . Carlos A. Villanueva, Chargé
A'Affaires de la République de Nicaragua
à Paris;

Carlos A. Yülanuevu urat, a Nika
raguai Köztársaság ügyvivőjét Párishan;

Le Président de la République de Panama:

a Panamai Köztársaság elnöke :

M. Baoul A. Amador, Chargé
d'Affaires de la République de Panama
à Paris;

Raoul A. Amador urat, a Panamai
Köiitársaság ügyvivőjét Párishan;

Le Président de la République Polonaise:

a Lengyel Köztársaság elnöke:

Le Prince Kustaçhe Sapidta, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la République polonaise à Londres;
M. Erasme Pilitz, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de
la République polonaise à Prague^,

Eustuche Sofiíiíha herceg urat, a
Lengyel Köztársaság rendkívüli követét
és vieghafalmazott númisitefét Londonban.;
Eraeme Piltz urat,. a Lengyel Köz
társaság rendkívül höttPít és Meghaialmaeott miniszterét I^ágáhan;

Le Président de la République Portugaise:

a Portugál Köztáreiság elnöke:

Le Docteur Affonso Auguslo da
Costa, ancten Président du Conseil des
Ministres ;
M. Joâo Ciuujas, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de la
République portugaise à Paris;

Affonso Auguste da Cídste doktor
ural, a ininiaztertonáewak volt elnökéi ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Ö Felsége Románia királya:

Le Docteur Jon Canlacuzmo, M i
nistre d'État;
M . Nicolae Titulescu, ancien M i
nistre Secrétaire d'État;

Jon Cántacuzino doktor, államminiszter urat;
Nicolae Tiiulescu volt miniszter ál
lamtitkár urat.;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates
et des Slovènes:

0 Feleége a Szerbek, Horvátok és Szlovénok
királya:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Pré
sident du Conseil des
M . Ante Trumbic, Ministrt, des A f
faires étrangères;
M . Ivan Zolger, Docteur en droit]

Nicolas P. Pachitch urat, a minisz
tertanács volt elnökét;
Ante Trumbic külügyminiszter urat;

Sa Majesté le Roi de Siam:

Ö Felsége Sziám királya:

Son Altesse le Prince Charoon,
Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire de S. M . h Roi de Siam
à Paris;

Charoon herceg ú r Ô Fenségét, Ô Fel
sége Sziám királyának rendkívüli követét
és meghatalmazott miniszterét Párishan ;

Joáo Ctuvgas urai, <» Portugál Köz
társaság rendkívüli köveiéi és meghatal
mazott minissterét Parisban;

Iván Zolger jogi doktor urat;

Le Président de la République
Slovsquo :

TÉhéeo-

M . Edouard
^üni^tre des
Affaires étrangères;
M. Stepken Os}i^^ Envoyé extraordinaire et Ministre Fleuijwlenliaire de
la République Tchêco-Slôvafjtic à Lun~
dres ;

a Ctflh-Szlovâk Köztársaság einSke:
Edouard

Benes

külügymirdszler

uruft' ;
S k flien Osuskÿ unU, a Cseli-Sdovdk Köztársaság rendkivUli Mvetét ás
iHeghduhnaaott miniszterét Lvndonban :

U<Hoiigrî8

Magyarország :

M, Gaston de Bémtrd, Ministre du
iravail et de Ui prévoyance sociale;

Befuird Àyasi munkaügyi
jó lé ti viinisder iirat :

M . A lfr e d Drasche^Lázár de Thordu,
Envoyé, extraordinaire et M inistre p lén i
potentiaire ;

tordai DruscJie-.Lázár Alfréd rend^
kívüli kov'et és meghalithnagoit minisztcr
urat

Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins', pouvoirs leconnus en
bonne et due forme ont convenu
des diaposit/ions suivantes :
A dp.ter de là mise en vigueuidu présent Traité, l’état de guerre
pi'endi;?. ün.
D is c/3 moment et sous réserve
des rij:?pcs!tion3 du présent Traité, il
y aura xti "i knis officielles des PuissanaÎUési:: et ass(tciéos avec la
Hoagrie.

akik jó és kellő alakban talált
meghatalmazásaik kicnerélése után
a következő rendelkezésekben álla
podtak meg:
A jelen Szerződés életbelépésével
a hadiállapot megszűnik.

P A R T IE . 1.

I. RÉSZ.

Pacte de la Société tles Nations.

X Nemzetek Szövetségének Egyes-

es

nép

Ettől az időtől kezdve s a jelen
özeraődés rendelkezéseinek f^jnntartáíiával, a Szövetséges és Társult
Hatalmak Magyarországgal hivata
los érintkezésbe lépnek.

ségokmánya.
Les Hautes Parties Contractantes,
Considérant qu^, pour développer
la coopération entré lès Nations et
pour^leur garantir la paix et la sûreté,
il importe
d'accepter eertàin<;;£; uljligationa
de ne pas recourir à ia guerre,
d’enti’otenu a.q grand jour' des
relations internationales fondées sur
la justice et rhonneur,
d'observer rigoureusement les pre
scription a du Droit international, re
connues désormais comme règle de
conduite effective des Gouvernements,

A Magas Szerződő Felek,
a végből, hogy a nemzetek együtt
működését előmozdítsák és a nemzet
közi békét a biztonságot megvalósít
sák, még pedig:
azzal, hogy egye.s esetekben kö
telezettséget vállalnak a háliorú el
kerülésére,
azzal, hogy nyílt. igaKságo.‘^i óp
becsületes nemzetközi öö.szokOttetosoket tartanak fenn,
azzal, hogy a nemzetközi jo g
szabályait ezentúl a Kormányok köl*
csönös magatartásának
valóságos
zsínónuértékeül határozottan elisme
rik, és

de faire r é ^ e r la justice et de
respeoteF'scrùpuleasement toutes les
obligations des Traités dans les rap
ports mutuels des peuples organisés,
Adoptent le présent Pacte
institue la Société des Nations.

qui

Article 1.
Sont Membres originaires de là
Société des Nations ceux des Signa
taires dont lès noms figurent dans
l’Annexe au «présent Pacte,‘ainsi que
les États, également nommés dans
l’Annexe, qui auront accédé au pré
sent Pacte sans aucune réserve par
une déclaration déposée au Secré
tariat dans les deùx mois de l’entrée
en viguem* du Pacte et dont noti
fication sera faite aux autres Mem>
bves de la Société.

Tout État, Dominion ou Colonie
qui se gouverne librement et qui n’est
pas désigné dans l’Annexe, peut de
venir Membre de la Société si son
admission est prononcée par les deux
tiers de l ’Assemblée, pourvu qu’il
donne des garanties effectives de son
intention sincère d’observer ses en
gagements internationaux et qu’il ac
cepte le règlement établi par la Société
en ce qui concerne ses forces'et ses
armements militaires, navals et aériens.

- Tout Membre de la Société peut,
après un préavis de deux ans, se
retirer de la Société, à la condition
d’avoû' rempli à ce moment toutes
ses obligations internationales y com
pris celles du présent Pacte.

azzal, hogy a szervezett népek
nek egymásközti érintkezésben az
igazság uralmát és mindennemű szer
ződéses kötelezettségnek lelkiismere
tes tiszteletbentartását biztosítjákj
megállapították a Nemzetek Szö
vetségének alább következő Egyességokmányát.
1. cikk.
A Nemzetek Szövetséginek ere
deti ^tagi ai azok az aláíró tagok,
amelyeket a jelen Egyességokmány
Függeléke megnevez, valamint az
ugyanott megjelölt más Állam ok kö
zül is azok, amelyek a jelen Egyességokmányboz fenntartás nélkül csat
lakoznak. E z a csatlakozás nyilat
kozattal valósul még, amelyet az
Egyességokmány életbelépésétől szá
mított két hónapon belül kell a T it
kársághoz benyújtani. Erről a nyilat
kozatról értesíteni kell a Szövetség
valamennyi többi tagját.
Bármely Állam, Dominium vagy
Gyarmat, amelynek önrendelkezési
jo g a van, s amelyet a Függelék nem
nevez meg, a Szövetség tagjává válbatik, ha a Közgyűlés kétharmad
része ehhez hozzájárul, feltéve, hogy
az illető Állam, Dominium va gy
Gyarmat hathatós biztosítékot nyújt
abbeli őszinte szándékáról, hogy nem
zetközi kötelezettségeit teljesíteni
fogja és hogy elfogadja azokat a
szabályokat, amelyeket szárazíbldi,
téngeri, úgyszintén lég i haderejére
és hadi felszerelésére nézve a Szö
vetség jónak lát megállapítani.
A Szövetség bármely t a ^ a két
évi előzetes felmondás után kiléphet
a Szövetségből, feltéve, hogy a ki
lépés időpontjáig teljesítetté- va la 
mennyi nemzetközi kötelezettségét,
ideértve a jelen Egyességokmányból
folyó kötelezettségeket is.

Article 2.

2. cikk.

L ’action d£ la Société, telle qu’elle
est définie dans le présent Pacte^

A Szövetség a jelen Egyességokmânyban köi’ülírt tevékeiiÿségét

s’exerce par une ÂBsemblée et par an
Conseil assistés d’an Secrétariat per^manenv..

Közgyűlés é8 Tanács útján gyakorolja,
amelyek mellett az állandó Titkárság
működi'..

Article 3.

8. cikk.

Assemblée se compose de Re
présentants des Membres de la Société.
Elle se réanit à des époques fixées
et à tout antre moment, si les cir
constances le demandent, au siège
de la Société ou eh tel autre lieu
qui pourra être désigné.
L ’Assemblée connaît de toute
question qui rentre dans la sphère
d’actÍYÍté de la Société ou qui affecte
la paix du monde.
Gbaque Membre de la Société ne
peut_ compter plus de trois Représen
tants dans l ’Assemblée et ne dispose
que d’une voix.

A Közgyűlés a Szövetség tagjai
nak képviselőiből áll.
A Közgyűlés meghatározott idő
közökben és ha a körülméu3 "ek meg
kívánják, más időpontokban is vagy
a Szövetség székhelyén, vagy más
kijelölt helyen ül össze.
A Közgyűlés a maga ülésein
minden üggyel foglalkozhatik, amelj^
a Szövetség működésének körébe esik,
vagy a világbókét érinti.
A Közgyűlés ülésein a Szövetség
minden egyes tagjának csak egy
szavazata és legfeljebb három kép
viselője lehet.

Article 4.
Le Conseil se compose àe Repré
sentants des Principales Puissances
alliées et associées, ainsi que dés R e
présentants de quatre autres Membres
de la Société. Ces quatre Membres
de la Société sont désignés librement
par l ’Assemblée et aux époques qu’il
lui piait de choisir., Jusqu’à la pre
mière désighation pai* l ’Assemblée,
les Représentants de la Belgique, du
Brésil, de l’E ^pa^e et de la Grèce
sont Membres du Conseil.
A v e c l’approbation de la majorité
de l’Assemblée, lè Conseil peut dési
gner d’autres Membres de la Société
dont ^la représentation sera désor
mais permanente au Conseil, n peut,
avec la même approbation, augmenter
le nombre des Membres de la Société
qui sex*ont choisis par l’Assemblée
pour être représentés au Conseil.
L e Conseil se ' réunit quand les
circonstances le dem'andent, et au
moins une fois par ao, au siège de
la Société ou tel autre lieu qui pourra
être désigné.

4. cikk.
A Tanács a Szövetséges és Tái-ault
Főhatalmak képviselőiből, továbbá a
Szövetség más négy tagjának kép
viselőiből áll. A Szövetségnek ezt a
négy tagját a Közgyűlés saját tet
szése szerint időről-időre jelöli ki.
Addig, amíg a Közgyűlés részéről
először megjelölendő négy szövetségi
tag a maga képviselőit ki nem ne
vezi, Belgium, Brazília, Spanyolország és Görögorazág képviselői
lesznek a Tanács tagjai.
A Közgyűlés többségének hozzá
járulásával a Tanács a Szövetség
nek más tagjait is kijelölheti avégből, hogy ezentúl az ő képviselőik
is'állandó tagjai legyenek a Tanács
nak ; ugyanily hozz^ái'ulással a
Tanács felemelheti azoknak a szö
vetségi tagoknak számát is, amelyek
nek a Közgyűlés a Tanácsban kép
viseleti jogot ad.
A Tanács oly időpontokban, amint
azt a körülmények megkívánják, dé
évenkint legalább egyszer vagy a
Szövetség székhelyén vvagy más ki
jelölt helyen ül össze.

L e Conseil connaît de tonte question
rentrant dans la sphère d’activité de
la Société ou affectant la paix du
monde.
Tout Membre de la Société qui
n’est pas représenté au Conseil est
invité à y envoyer siéger un Repré
sentant lorsqu’une question qui l ’in
téresse particulièrement est portée
devant le Conseil.
Chaque Membre de la Société
représenté an Conseil ne dispose que
d’une voix et n’a qu’un Représentant.

A Tanács a maga ülésein minden
üggyel foglalkozhatik, amely a S zö
vetség működésének körébe esik,
va gy a világbékét érinti.
A Szövetségnek a Tanácsban nem
képviselt minden tagját m eg kell
hívni, hogy képviselőt küldjön ki
tagsági jo g g a l a Tanácsnak olyan
üléseire, amelyeken a Szövetség illető
tagjának érdekeit különösen érintő
ügyeket tárgyalnak.
A Tanács ülésein a Szövetség
minden egyes tagjának, amelynek a
Tanácsban képviselője van, csak egy
szavazata és legfeljebb egy kép vi
selője lehet.

A rticle 5.

6. cikk.

Sauf disposition expressément con
traire du présent Pacte ou des clau
ses du présent Traité, les décisions dé
l’Assemblée ou du Conseil sont prisés
à l ’unanimité des Membres de la So
ciété représentés à la réunion.

Hacsak a jelen Egyességokmány
vagy a jelen Szerződés rendelkezé
sei kifejezetten másként nem intéz
kednek, a Közgyűlésnek va gy a
Tanácsnak bármely ülésén a határo
zatokat az ülésen képviselt szövet
ségi tagok egyhangú hozzájárulásá
val kell hozni.
Minden eljárási kérdésben, amely
a Közgyűlés va gy a Tanács ülésein
felmerül, ideértve az egyes ügyek
megvizsgálására szolgáló bizottságok
kiküldését is, a Közgyűlés va gy a
Tanács határoz, még pedig az ülésen
képviselt szövetségi tagok azâtobb-».
ségével.

Toutes questions de procédure
qui se posent aux réunions de l’A s
semblée ou du Conseil, y compris la
désignation des Commissions char
gées d’enquêter sur des points particuHeL-s, sont réglées par l’Assemblée
ou par le Conseil et décidées à la
majorité des Membres de la Société
représentés à la réunion.
L a première réunion de F As-,
semblée et la première réunion du
Conseil auront heu sur la_ convoca
tion du Président des États-Unis
d’Amérique.

A Közgyűlésnek első ülését és a
Tanácsnak első ülését az Északame
rikai Egyesült-Államok elnöke fog;ía
összehívni.

A rticle 6.

6. cikk.

L e Secrétariat permanent est
établi au siège de la Société. Il
comprend un Secrétaire général, ainsi
que les secrétaires et le personnel
nécessaires.
L e premier Secrétaire généi*al ept
désigné dans TAnnexe. Par la suite,

A z állandó Titkárságot a Szö
vetség székhelyén keíl felállíta^ .
A Titkárság a főtitkárból, továbbá
megfelelő számú titkárból és egyéb
személyzetből áll.
A z első főtitkárt a Függelék ne>
vezi m eg; a jövőben a főtitkárt a

la Secrétaire général sera nommé
par le Conseil avec l’approbation de
la majorité de l’Assemblée.
Les secrétaires et le personnel duSecrétariat sont nommés par le secré
taire général avec l’approbation dû
Conseü.
Le Secrétaire général de la So
ciété est de droit Secrétaire général
de rAssemblée et du Conseil.
Les dépenses da Secrétariat sont
supportées par les Membres de la
Société dans la proportion établie
pour le Bureau international de
î’Union postale universelle.

Tanács fogja a Közgjmlés többségé
nek hozzájárulásával kinevezni.

A rticle 7.

7. cikk.

L e siège de la Société est établi
à Genève.
Le Conseil peut à tout moment
décider de l’établir en tout autre lieu.

A Szövetség székhelye Genf.

Toutes les fonctions de là Société
ou des services qui s'y rattachent,
y bompris le Secrétariat, sont éga
lement accessibles aux hommes et
aux femmes.
Les Représentants des Membres
de la Société et ses agents jouissent
dans l’exercice de leurs fonctions des
privilèges et immunités diplomati
ques.
Les bâtiments et terrains occupés
par la Société, par ses services ou
ses réunions, sont inviolables.

A titkárokat és a titkáreág egyéb
személyzetét a főtitkár nevezi ki a
Tanács hozzájárulásával
A főtitkái' ilyen minőségben részt
vesz mind a Közgyűlésnek, mind a
Tanácsnak valamenyi ülésén.
A Titkáiság költségeit a Szövet
ség tagjai viselik, abban az arány
ban, amelyben az Egyetemes Pbstaegyesület
Nemzetközi Irodájának
költségeihez járulnak hozzá.

A Tanács bármikor elhatároz
hatja, hogy a Szövetség székhelyét
máshová helyezi át.
Minden tisztség, amelyet a Szövet
ségnél va gy azzal kapcsolatban el
kell látni, ideértve a Titkárságot Í3^
egyaránt betölthető férfival vagy
nővel.
A Szövetség tagjainak képviselői
és a Szövetség hivatalnokai a Szö
vetség üg 3'einek ellátása alatt a
diplomáciai személyek kiváltságaibitr
és mentességeiben részesülnek.
A Szövetségnek vagy hivatal'
nokainak, avagy az üléseken réB^r
vevő képviselőknek használatában
álló épületek és egyéb ingatlan rk
sérthetetlenek.

Article 8.

8. cikk.

Les Membres de la Société re
connaissent que le maintien de la
paix exige la réduction des arme
ments nationaux an minimum compa
tible ave'c la sécurité nationale et
avec T’exécution des obligations inter
nationales imposée par une action
commune

A Szövetség tagjai elismerik, hogy
a béke fenntartiása megköveteli a
nemzetek fegyverkezésének csökken
tését addig a legalacsonyabb fokig,
amely az Állam biztonságával és
nemzetközi kötelezettségeknek közös
eljárás útján megvalósítandá kikény
szerítésével még összeegyeztethető.

L e Conseil, tenant compte de la
situation géographique et des condi
tions spéciales de chaque État, pré
pare les plans de cette réduction, en
vue de l ’exameri et de la décision
des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l’objet d’un
nouvel examen et, s'il y a lieu, d’une
révision tous les dix ans au moins.
Après leur adoption par les divers
Gouvernements, la lim ite des arme
ments ainsi fixée ne peut être dé
passée sans le consentement du
Conseil.
Considérant que la fabrication
privée des munitions et du matériel
de guerre soulève de graves objec
tions ; les Membres de la Société
chargent le Conseil d’aviser aux. m e
sure.; proprés à en éviter les fâcheux
effets, en tenant compte des besoins
des Membres de la Société qui ne
peuvent pas fabriquer les munitions
et le matériel de guerre nécessaires
à leur sûreté.

Les Membres de la Société s’en
gagent à échanger, de la manière la
plus franche et ia plus complète,
tous renseignements relatifs à l’échelle
de leurs armements, à leurs pro
grammes militaires, navals et aériens
et à la condition de celles de leurs
industries susceptibles d'être utilisées
pour la guerre.

A Tanács a kérdéses csökken
tésnek terveit minden egyes Állam
földrajzi fekvésének és különös körül
ményeinek figyelembe vételével el
készíti avégből, hogy a különféle
Kormányok ezeket a terveket m eg
vizsgálhassák és megfelelően intéz
kedhessenek.
A z említett terveket legalább
tíz évenkint újabb vizsgálatnak és, ha
szükséges, módosításnak kell alávetni.
H a ezeket a terveket a különféle
Kormányok elfogadták, az ekként
m egállapított fegyverkezési korlá
tozást a Tanács hozzájárulása nélkül
nem szabad túllépni.
A Szövetség tagjai egyetértenek
arra nézve, hogy lőszernek és hadi
anyagnak magánvállalatok részéről
való gyártása súlyos ellenvetésekre
ad okot. A Tanácsnak lesz köteles
sége, hogy javaslatokat tegyen az
ily gyártásból származó káros követ
kezmények elhárítására, kellő figye
lembe véve azoknak a szövetségi
tagoknak szükségleteit is, amelyek a
saját biztonságukra szükséges lőszer
nek és hadianyagnak gyártására ma
guk nem képesek.
A Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat, hogy kölcsönösen nyilt és
kimerítő felvilágosítást adnak eg y
másnak fegyverkezésük mértékéről,
szárazföldi, tengeri és légi véderőprogrammjnkról és a hadi célokra
alkalmas iparágaik helyzetéről.

Article 9.

9. cikk.

Une Commission permanente sera
formée pour donner au Conseil son
avis sur l ’exécution des dispositions
des articles 1 et 8 et, d’une façon
générale, sur les questions inilitaires,
navales et aériennes.

Állandó bizottságot kell alakítani
avégből^ hogy az a Tanácsnak az
1. és a 8. cikk rendelkezéseinek
végrehajtására és általában a száraz
földi, tengeri és légi haderő kérdéseire
nézve véleményt adjon.

A rticle 10.

10. cikk.

Les Membres de la Société s’en
gagent à respecter et à maintenir

A Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat aiTa, hogy a Szövetség vala-

contre toute agression extérieure
l’intégrité territoriale et l’indépen
dance politique présente de tous les
Membres de la Société. En cas
d’agresaion, de menace ou de danger
d’agresaion, le Conseil avise aux
moyens d’assurer l’exécution de cette
obligation.

mennyi tagjának területi épségét és
■jelenlegi politikai függetlenségét tisz
teletben tartják és minden külső tá
madással szemben megóvják. H a ily
támadás vagy fenyegetés esete, avagy
ily támadás veszélye bekövetkezik, a
Tanács megfontolás alá veszi, miként
kellene a fent megállapított kötele
zettséget teljesíteni.

A rticle 11,

11- cikk.

II est expressément déclaré que
toute guerre ou menace de guerre,
qu’elle affecte directement on non
l’un des Menàbres de la Société,
intéiesse la Société tout entière, et
que celle-ci doit prendre les mesures
propres à sauvegarder efficacement
la paix des Nations. En pareil cas,
le Secrét aire général convoque immédiateraeïît le Conseil, à la demande
de tf.v'jt Mi!;Tabre de la Société.

i l est, en outre, déclaré que tout
Membre de la Société a le droit,
a; titre amical,, d’appeller l ’attention
de l’Assemblée ou du Conseil sur
toute circonstance de nature à afîecter
les relations internationales et qui
menace par suite de troubler la paix
ou la bonne entente entre nations,
dont la paix dépend.

Ezennel kimondatik, hogy minden
háború va gy háborúval való fenye'
getés, akár közvetlenül érinti a l5"zövetség bármelyik tagját, akár nem,
a Szövetséget a maga egészében
érdeklő ügy és a Szövetségnek ilyen
kor kötelessége, hogy a nemzetek
békéjének fenntartására alkalmíisnak
és hathatósnak mutatkozó minden
intézkedést megtegyen. H a ilyen eset
állana be, a főtitkár a Szövetség
bármelyik tagjának kérelmére hala
déktalanul egybehívja a Tanácsot.
Elimondatik az is, hogy a Szö
vetség minden egyes tagjának jo g á 
ban áll a Közgyűlés va gy a Tanács
figyelmét barátságos módon felhívni
a nemzetközi viszonyokat érintő min
den oly körülményre, amely azzal
fenyeget, hogy megzavarja a békét
va gy a nemzetek között a jó egyet
értést, amelytől a béke függ.

A rticle 12.

12. cikk.

Tous les Membres de la Société
conviennent que, s’il s’élève entre
eux un différend susceptible d’entraîner
une rupture, ils le soumettront soit
à la procédure de l ’arbitrage, soit à
l’examen du Conseil. Ils conviennent
encore qu’en aucun cas ils ne doivent
recourir à la guerre avant l’expiration
d’un délai de trois mois après la
sentence des arbitres ou le rapport
du Conseil.

A Szövetség összes tagjai meg
állapodnak abbartî, hogy a közöttük
esetleg felmerülő vitás kérdéseket,
amelyek szakadáshoz vezethetnek,
va gy választott bíróság, vagy a T a 
nács vizsgálata alá bocsátják. M eg
egyeznek továbbá abban, hogy semmi
esetben sem kezdenek háborút előbb,
mint három hónappal a bíróság Íté
lete vagy a Tanács jelentése után.

Dans tovia les cas prévus par cet
artiflo, la sentence des arbitres doit
(ii.ro rendno dans un délai raisomiable
ut 1p. rapport du Conseil doit être
établi dans les six mois à dater du
jour DÍI il auj'a été saisi du différend.

A z e cilckben m egjelölt Öaözes
esetekben a választott bírák m egfe
lelő" hatâTidon belül ítéletet kötelesek
boani, a Tanács pedig jelentését hat
hónapon belül terjeszti elő attól a
naptól számítva, amelyen a vitás eset
eléje került.

Article 13,

13. cikk.

Les Membres de la Société couviennent que a’ü s’élève entre eux
uii différend Busceptible, à leur avia*
d'une solution arbitrale et'si ce diffé
rend ne peut ae réglai' de façon satis
faisante par la voie diplomatiqu'e, la
question sera soumige intégralement
à l'arbitrage.

A
Szövetség
tagjai m egálla
podnak abban, hogy, lia közöttük
oly vitás eset merül fel, amely né
zetük szerint választott bírósági dön
tősnek vetliető alá és amely diplo
máciai úton kielégítő módon nem
intézhető el, az Ügyet a maga egé
szében választott bíróság elé tér*
jeaztik,
A választott bírósági döntésre
alkalmab vitás esetek közé tartozók
nak mondatnak ki általában: va la 
mely szerződés értelmezése, a nem
zetközi jo g bái-moly kérdése, bái-mely
ténynek megállapítása, auíely ba bebizonyul, valamely nemzetközi köte
lezettség megszegését jelentené, va gy
a jó rátétéi teijedelm e és módja,
amely ilyen megszegés esetében teljeaitendő volna.
Ilyen vitíis esetekben döntő v á 
lasztott bíróság az a bíróság lesz,
amelyben a felek a vitás esetre nézve
megállapodtak, vagy amelyet -valam ely közöttük létrejött egyezmény
kijelölt.
A Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat, hogy híven végrehajtják a
hozott Ítéletet és nem indítanak há
borút a Szövetség olyan tagjai ellen,
amely az ítéletnek aláveti magát.
Abban az esetben, ha az ítéletet nem
hajtják végre, a Tanács az ítélet érvényesitésére megfelelő intézkedése
ket indítványoz.

Parmi ceux qui sont généralement
susceptibles dé solution arbitrale, on
déclare tels les différends relatifs à
l’interprétation d’un traité, k tout
point de droit inteinational, à la
réalité de tout fait qui. s’il était
établi, constituerait la rupture d’un
engagement international, ou à l’éten
due ou à la nature de la réparation
due potir une telle rupturoi.
La Cour d’arbitrage à laquelle la
cause est soumise est la Cour désignée
par les Parties ôu prévues dans leurs
Conventions antérieures.

Les Membres de la Société s’en
gagent à exécuter de bonne foi les
sentences rendues et à ne pas recou
rir à. la guerre ccmtre tout Membre
de la Société qui s’y conformera.
Faute d’exécution do la sentence,
le Conseil propose^ les mes m*es qui doi
vent en assurer í'efí'et.

Article 14.

14. cikk.

be Conseil est chargé de préparer
im projet de Cour permanente de
justice internationale et de le sou-

A Tanács Állandó Nemzetközi
Bíróság felállítására vonatkozó ter
vezetet fog készíteni és azt elfoga-

mettre aux Membres de la Société
Cette Cour connaîtra de tous diffé
rends d'un caractère international que
les Parties lui aouinottront. Elle don
nera aussi des avis consultatifs awc
tout difféa-end ou tout point, doiit la
saisira le Conseil ou 1*Assemblée.

dâs végett a Szövetség tagjai elé
terjeszti. Ennek a Bíróságnak hatás
köre ki fog terjedni a felek részéröl
elébe terjesztett minden nemzetközi
jellegű vitás esetre. A Bíróság azon
felül véleményt fog nyilvánítani
uimden olyan vitás esetben és kér
désben, amelyet a Tanács va gy a
Közgyűlés hozzá ntal.

Article 16.

16, cikk.

S’il s'élève entre les Membres de
la Société un diiïérend susceptible
d’entraîner une nrptnro et si ce diffé
rend n’ost pas souiiiis à l ’arbitrage
prévu à l'articlô 13, les Membres de
la Société conviennent de le porter
devant le Conseil. A cet effet, il suffit
que Tua d ’eux aviso de ce différend
le Secrétaire général, qui prend toute.'i dif.;po9itiûns en \^e d’iiue enquête
et
tíxavnert complets.

Ha a Szövetség tagjai között
olyan vitás eset merül íel, amely
szakadásra vozethotno és amely a
13. cikk értelmében nem esik válasz
tott bírósági oljáráa alá, a Szövetség
tagjai megegyeznek abban, hogy az
ügyet a Tanács elé terjesztik. A z
ügynek a Tanács elé terjesztéséhez
elegendő, ha a felek egyike a vitás
eset fennforgását bejelenti a főtitkár
nak, aki minden szükséges lépést
megtesz a tüzetes nyomozás és meg
vizsgálás érdekében.
A felek ebből a célból az ügy
állását az ügyre tartozó minden
bizonyítókkal és okirattal együtt a
legrövidebb idő alatt a főtitkárral
közük és a Tanács azonnal elveudeJlieti mindezeknek nyilvánosságra hozata,lát.
A Tanács a vitás kérdés elinté
zésére törekszik. Ha törekvései ered
ményesek, a vonatkozó tényállást
a szükséges magyarázatokkal és az
elintézés módjával együtt nyilvános
ságra hozza oly mértékben, atnint
azt céliavezetiőnek tartja.
ïla a vitás esetet nem lehetett
elrendezni, akkor a Tanács egyhangú
vagy többségi határozat alapján meg
hozza és nyilvánosságra hozza jelen
tését, amelyben közli a vitás eset
tényállását és azokat az indítványo
kat, amelyeket az eset megoldására
nézve méltányosaknak és megfelelők
nek talál.
A Szövetségnek a Tanácsban
képviselt bármely tagja hasonló mó-

r'sui, le pki9 bref délai, Ids. VarI.Í.CÍ' ■•li.jîyent lui communiquer l ’exposé
de If-ur cause avec tous laits perti
nents et pièces justificatives. L e Con
seil peut en ordonner la publication
immédiate.
L e Conseil s’efforce d’aseurer le
règlement du diff’érend. S’il y réussit,
il publie, dans la mesure qu'il juge
utile, un exposé relatant les faits, les
explications qu’ils comportent et les
termes de œ règlement.
Si le différend n’a pu se régler,
le Conseil rédige et publie un rapport,
voté soit à. -runanimité, soit à la
majorité dos voix, pour faire con
naître les circonstances du différend
et les Bolutiong qu’il l'ecommande
comme les plus équitables et les
mieux appropriées à l'espèce.
Tout Membre de la Société repré
senté auConsoirpeut égalementpublier

im exposé des faits du différend et ses
propres conclusions.
S i le rapport du Conseil est
accepté à l ’unanimité, - le vote des
Représentants des Parties ne comp
tant pas dans le calcul de cette un
animité, les Membres de la Société
s’engagent à ne recourir à la guerre
contre aucune Partie qui se confor
me aux conclusions du rapport.
Dans le cas où le Conseil ne
réussit pas à faire accepter son rap
port par tous ses membres autres
que les Représentants de toute Pa r
tie au diôérend, les Membres de la
Société se réservent le droit d’agiicomme ils le jugeront nécessaire
pour le maintien du droit et de la
justice.
Si l ’une des Parties prétend et
si le Conseil reconnaît que le difiPérend porte sur une question que le
droit international laisse à la com
pétence exclusive de cette Partie, le
Conseil le constatera dans un rap
port, mais sans recommander aucune
solution.
L e Conseil peut, dans tous les
cas prévus au présent article porter
le différend devant
l’Assemblée.
L ’Assemblée devra de même être
saisie du différend à la requête de
l’une des Parties ; cette réquête devra
être présentée dans les quatorze
jom's à dater du moment où le diffé
rend est porté devant le Conseil.
Dans toute affaire soumise à
l’Assemblée, les dispositions du pré
sent article et de l ’article 12 relati
ves à l ’action et aux po^ivoirs du
Conseil, s’appliquent également à
l ’action et aux pouvoirs de l’Assemblée. Il est entendu qu’un rapport
fait par l’Assemblée avec l’approba
tion des Représentants des Membres
de la Société représentés au Conseil
ét d’une majorité des autres Membres
de la Société, à l’exclusion, dans
chaque cas, des Représentants des
Parties, a le même effet qu’un rap-

don nyilvánosságra hozhatja a vitás
eset tényállását és ebből vont követ
keztetéseit.
A Szövetség tágjai
kötelezik
magukatj hogy, ha a Tanács jelen 
tését — a vitában álló felek kép
viselőinek szavazatát nem számítva
— a tagok egyhangúlag elfogadták,
egyik olyan fél ellen sem viselnek
háborút, amely a jelentésben ajánlott
megoldást elfogadja.
Ha a Tanácsnak nem sikerül min
den tagját — a vitában álló felek
képviselőinek kivételével — jelentéisének egyhangú elfogadására bírni,
a Szövetség tagjai fenntartják magúk
nak azt a jogot, hogy akképen cseleke.'^jenek, amint azt a jo g és iga z
ság érdekében szükségesnek látják.
H a az egyik fél azt állítja és a
Tanács megállapítja, hogy a nemzet
közi jo g szerint a vitás eset ennek
a félnek hazai igazságszolgáltatása
alá tartozik, a Tanács ezt jelentésé
ben kimondja anélkül, hogy bármi
féle megoldást ajánlana.
A Tanács a jelen cikkben m eg
nevezett minden ügyben a vitás esetet
a Közgyűlés elé teijesztheti. A felek
bármelyikének kívánságára is a vitás
esetet a Közgyűlés elé kell terjesz
teni. E zt a kívánságot tizennégy
napon belül kell tudatni attól a nap
tól számítva, amelyen a vitás kér
dés a Tanács elé került
A Közgyűlés elé teij esztett min
den esetben, a jelen cikknek és a
12. cikknek azok a rendelkezései,
amelyek a Tanács eljárására és hatás
körére vonatkoznak, a Közgyűlés
eljárására és. hatáskörére is alkalma
zást nyei-nek. A Közgyűlés olyan
jelentésének, amelyet a Tanácsban
képviselt szövetségi tagok jóváhagyá
sával és a Szövetség többi tagjai
többségének hozzájárulásával — min
den esetben a vitában álló felek k i
vételével — hoztak, ugyanaz a ha
tálya van, mint az olyan jelentésnek,

port du Conseil adopt,é à l’.unanimité. des ses membres autres que les
Représentants des Parties.

amelyet a Tanács összes tagjai —
dvéve a felek képviselőit — egylaDgúlag elfogadnak.

A rticle 16.

16. cikk.

Si un Membre de la Société re
court à la guerre, contrairement aux
engagements pris aux articles 12, 13
ou 15, il est ipso iacto considéré
comme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres Membres
de la Société. Ceux-ci s’engagent à
rompre immédiatement avec lui tou
tes relations commerciales ou finan
cières. à interdire tous rapports entre
leurs nationaux et ceux de l ’Ét*ît .en
ruptme de paôte et à faire cesser
toutes communications financières,
commerciales ou persqnelles enti-e
les nationaux de cet Etat et ceux
de tout autre État, Membre ou non
de la Société.

H a a szövetség valamelyik tagja
a 12., 13. és 15. cikkekben foglalt
megállapodások ellenére a döntést
háború útján keresi, ezt a tagot ipso
facto olyannak kell tekinteni, mintha
háboiTÍs cselekményt követett volna
el a Szövetség valamennyi többi tagja
ellen. Ez utóbbiak kötelezik magu
kat, hogy a,z ilyen Állammal minden
kereskedelmi és périzüg}'-i összekötte
tést haladéktalanul megszakítanak,
saját állampolgáraik és a szerződés
szegő Állam polgárai között'minden
érintkezést betiltanak és minden pénz
ügyi, kereskedelmi vagy személyes
összeköttetést megszüntetnek a szer
ződésszegő és minden más Állam
polgárai között, tekintet nélkül arra,
hogy a másik Állam a Szövetség
tagja-e vagy sem.
Ilyen esetben a Tanács köteles
a különféle érdekelt Kormányoknak
ajánlatot tenni aziránt, hogy a Szö
vetség tagjai ügyenkint minő száraz
földi, tengeri és légi haderővel járul
janak hozzá azokhoz a fegyveres
erőkhöz, amelyek a szövetségi meg*
állapodások betartását biztositan;
hivatva lesznek.
A Szövetség tagjai megegyeznek
továbbá abban is, hogy az e cikk
alapján megvalósítandó pénzügyi és
gazdasági intézkedésekben egymást
kölcsönösen támogatni fogják, hogy
az ezzel járó veszteségek és hátrá
nyok a legkisebb mértékre csökken
jenek; épp íg y kölcsönösen támogatni
fogják egymást a védekezésben min
den olyan külön intézkedés ellen,
amelyet a szerződésszegő Állam vala
melyikükkel szemben alkalmaz ; vala
mint megfelelő intézkedéseket fognak
tenni arra nézve, hogy az ő terüle
tükön átvonulhassanak bármely szö-

En ce cas, le Conseil a le devoir
de recommander, aux divers Gouver
nements intéressés les effectifs m ili
taires, navals et aériens par lesquels
les Membres de la Société contri
bueront respectivement aux forces
armées destinées à faire respecter
les engagements de la Société.
Les Membres de la Société con
viennent, en outre, de se prêter l'un
à l’autre un mutuel appui dans
l’application des mesures économiques
et financières à prendre en vertu du
présent article pour réduire au minimtmi les pertes et les inconvénients
qiii peuvent en résulter. Ils se prê
tent également un mutuel appui pour
résister à toute mesure spéciale diri
gée contre l’un d’eux par TÉt^it en
l'iipture de pacte. Ils prennent ' les
dispositions nécessaires pour facüiter
le passage à travers lem- ten'itoire
des forces de tout Membre de la

Société qui participe àr une action
commune pour faire respecter les
ezigagements de la Société.
Peut être exclu de la Société
tout Membre qui s’est rendu cou
pable de la violation d’un des enga
gements résultant du Pacte. L ’exclu
sion est prononcée par le vote de
tous les autres Membres de la Soci
été représentés au Conseil.
Ai-ticle 17.
E d cas de différend entre dèux
Etats, dont un seulemeni; est Membre
de la Société ou dont aucun n’en
fait pai-tie, l ’État ou les États étran
gers à la Société sont invités à se
soumettre aux obligations qui s’im
posent à ses Membres ’ aux fins de
règlement du différend, aux conditions
estimées justes par le Conseil. Si cette
invitation est acceptée, les disposi
tions des articles 12 et 16 s’appli
quent sous réserve des modifications
jugées nécessaires par le Conseil.

Dès renvoi de cette invitation,
le Conseil ouvre une enquête sur les
circonstances du différend et propose
telle mesure qui lui paraît la meil
leure et la plus efficace dans le cas
particulier.
Si l’État invité, refusant d’accep
ter les obligations de Membre de la
Société aux fins de règlement du
différend, recourt à la guerre contre
un Membre de la Société, les dis
positions de l’article 16 lui sont
applicables.
Si les deux Parties invitées refu
sent d'accepter les obligations de
Membre de la Société aux fins de
règlement du différend, le Conseil
peut prendre toutes mesures et faire,
toutes propositions de nature à pré
venir les hostilités et à amener la
solution du conflit.

vetségi tagnak oly haderői, amelyek
a szövetségi megállapodások betar
tásának
biztosításában
közremű
ködnek.
Minden tag, amely a Szövetség
ből folyö bármely kötelezettséget m eg
sért, a Szövetségből kizárható. A ki
zárás a Tanácsban képviselt vala
mennyi többi szövetségi tagnak sza
vazata alapján történik.

17. cikk.
H a két olyan Állam között,
amelyek közül csak az egyik va gy
egyik sem tagja a Szövetségnek,
vitíás eset merül fel, a Szövetség
kötelékébe nem tartozó Állam ot va gy
Államokat fel kell szólítani, hogy a
vitás kérdés megoldása céljából a
Szövetség tagjaira nézve megállapí
tott kötelezettségeknek vessék alá
magukat és pedig oly feltételek
mellett, amilyeneket a Tanács igazsá
gosaknak tart. H a ennek a felszólí
tásnak eleget tesznek, akkor a 12— 16.
cikkek rendelkezései irányadók azok
kal a változtatásokkal, amelyeket a
Tanács szükségeseknek tart.
Ennek a felszólításnak elküldése
után a Tanács azonnal vizsgálatot
indít a vitás eset körülményeire nézve
és azt az intézkedést indítványozza,
amelyet az adott esetben a legjobb
nak és a leghatásosabbnak tart.
H a a felszólított Á llam a vitás
eset elintézésénél a Szövetség ta g 
jaira rótt kötelezettségek elvállalását
visszautasítja és a Szövetség va la 
melyik tagja ellen háborút indít, az
ilyen Állammal szemben a 16-ik cikk
rendelkezései ilyernek alkalmazást.
H a a felszólítás ellenére mindkét
fél vonakodik a Szövetség tagjaira
rótt kötelezettségeket a vitás eset
elintézésénél elfogadni, a Tanács
minden olyan intézkedést és indít
ván yt megtehet, amely az ellenséges
kedések megelőzésére és a vita meg
oldására alkalmas.

A rticle 18.

18. cikk.

Tout traité ou engagement inter
national conclu à l'avenir par un
Membre de la Société devra être
immédiatement enregistré par le Ôecrétariat et publié par lui aussitôt
que possible. Aucun de ces traités
ou engagements internationaux ne
sera obligatoire avant d’avoir été
enregistré.

Minden. nemzetközi szerződést
vagy megállapodást, amielyet a Szö
vetség bármely tagja ezentúl létesít,
haladéktalanul be kell iktatni a T it 
kárságnál és a Titkárságnak azt,
mihelyt lehetséges, közzé kell tennie.
A Titkárságnál való beiktatás előtt
semmiféle ilyen nemzetközi szerző
désnek vagy megállapodásnak nincs
kötelező ereje.

Ai'ticle 19.

•49. cikkr

L ’Assemblée peut, de temps à
autre, inviter les Membres de la So
ciété à procéder à un nouvel examen
des traités devenus inapplicables ainsi
que des situations internationales,
dont le maintien pourrait -mettre en
péril la paix du monde.

A Közgyűlés időnkint felhívhatja
a Szövetség tagjait az alkalmazha
tatlanná vált szerződéseknek és olyan
nemzetközi állapotoknak újabb 'm eg
vizsgálására, amelyeknek fennmara
dása a világbékét veszélyeztethetné.

Ai-ticle 20.

20. cikk.

Les Membres de la Société recon
naissent, chacun en ce qui le con
cerne, que le présent Pacte abroge
toutes obligations ou ententes inter se
incompatibles avec ses termes et
s'engagent. solennellement à n’en pas
contracter à l’avenir de semblables.

A Szövetség tagjai egyenkint
megegyeznek abban, hogy a jelen
Egyességokmáuy elfogadásával közöt 
tük megszűnik minden olyan köte
lezettség
és megegyezés, araelv
az Egyeaségokmány rendelkezéseivel
össze nem egyeztethető ; ünnepélye
sen kötelezik magukat, hogy ezentú’
a jelen Egyességokmáuy rendelkeaiíiseivel összeférhetetlen kötelezettsé
geket nem vállalnak.
Ha a Szövetség valamely tagja
a Szövetségbe lépése előtt a jeífen
Egyességokmánnyal összeférhetetJec
kötelezettséget vállait volna, köte
lessége, hogy haladéktalanul meg
tegye a lépéseket az ily kötelezett
ségek felbontása iránt.

Si, avant son entrée dans la Société,
un Membre a assumé des obligations
incompatibles avec les termes du
Pacte, il doit prendi'e des mesuies
immédiates pour se dégager de ces
obligations.

Article 21.

21. cikk,

Les engagements internationaux,
tels que les traités d’arbitrage, et les en-

A
béke fenntartását biztosító
nemzetközi megegyezések, mint a

tentes régionales, comme la doctrine
de Mom'oe, qui assuront, le maintien
de la paix, ne’ sont considérés comme
incompatibles avec aucune des dis
positions du présent Pacte.

választott bírósági szerződések és
bizonyos területekre vonatkozó meg
állapodások, amilyen a Monroe-elmélet, érvényességét a jelen Egyességokmány rendelkezései semmiben
sem érintik.

Article 22.

22. cikk.

Les principes suivants s'appliquent
ans colonies et territoires qui, à la
suite de la guerre, ont cessé d’être
sous la souveraineté des États qui
les gouvernaient précédemment et
qui sont habités par des peuples non
encore capables de se diriger euxmêmes dans les conditions particulièi'ement difficiles du monde moderne.
L e bien-être et le développement de
ces peuples forment une mission
sacrée de civilisation, et il convient
d’incorporer dans le présent Pacte
des garanties pour l’accomplissement
de cette mission.
L a meilleure méthode de réaliser
pratiquement ce principe est de con
fier la tutelle de ces peuples aux
nations développées qui, en raison
de leurs ressources, de leur expérience
ou de leur position géographique,
sont le mieux à même d’assumer
cette responsabilité et qui consentent
à l ’accepter: elles exerceraient cette
tutelle en qualité de Mandataires et
au nom de la Société.

Oly gyarmatokra és területekre
nézve, amelyek az elmúlt liáború
következtében megszűntek az őket
azelőtt kormányzó Államok fenn
hatósága alá tartozni, s amelyeken
oly népek laknak, amelyek a mai
világ különösen nehéz viszonyai kö
zött még nem tudják önmagukat
kormányozni, alapelvül mondatik ki,
hogy ezeknek a népeknek jóléte éa
fejlődése a civilizáció szent hivatása,
amelynek biztosítékait íel kell venni
a jelen Egyességokmányba.

Le caractère du mandat doit dif
férer suivant le ' degré de dévelop
pement du peuple, la situation géo
graphique du territoire, ses conditions
économiques et toutes autres ciiconstances analogues.
Certaines communautés, qui ap
partenaient autrefois à l’Empire ot
toman, on,t atteint un degré de
développement tel que leur existence
comme nations indépendantes peut
être reconnue provisoirement, à la
condition que les conseils et l’aide
d’un Mandataire guident leur admi
nistration jusqu’au moment où elles

Ez alapelv gyaüorlati megvalósíásának legalkalmasabb módja az,
nogy e népek felett való gyámságra
megbízást azok a fejlettebb nemze
tek nyernek, amelyek segédeszkö
zeiknél, tapasztalataiknál vagy föld
rajzi helyzetüknél fogva leginkább
képesek és hajlandók ennek a fele
lősségnek vállalására; ezek a nem
zetek a gyámságot, mint a Szövet
ség megbízottai, ennek nevében gya
korolnák.
A megbízás jellegének az illető
nép fejlődési foka, a terület földrajzi
fekvése, gazdasági viszonyai és más
egyéb körülményei szerint kell külön
böznie.
Bizonyos közületek, amelyek az
előtt a Török Birodalomhoz tartoz
tak, a fejlettségnek oly fokát érték
el, hogy független nemzetként ideig
lenesen elismerhetők, azzal a felté
tellel, hogy közigazgatásuk valamely
Megbízott Hatalom tanácsadó és tá
mogató vezetése alá helyeztessék
addig az időpontig, amikor már ön-

seront capables de su conduii’e seules.
Les voeux de ces communautés doi
vent être pria d'abord en considéra
tion pour le choix du Mandataire.
L e degré de développement où
ae trouvent d’aucrés peuples, spéciale
ment ceux de l ’Afrique centrale,
exige que le Mandataire
assume
Tadmiiiistration du territoire à des
-conditions qui, avec la prohibition
d ’abus, tels que la traite des esclaves,
le trafic des armes et celui de l'a l
cool, garantiront la liberté de con
science et de religion, sans autres
limitations que celles que peut im
poser le maintien de l’ordre public
■et des bonnes moeurs, et l’iaterdiction
d’établir des fortifications ou des
bases militaires ou navales et de
donner aux indigènes une insta-uction
militaire, ai ce n’ est pour la police
ou la défense du territoire et qui
assureront également aux autres
Membres de la Société des conditions
d’éga it.4 ■our les échanges et le
ccmrc.erce.
ânfin ii y a des territoii'ôs, tels
que le Sud-Ouest africain et certaines
lies du Pacifique austral, qui, par
suite de la faible densité de leur
population, de leur superficie re
streinte, de leur éloignernent des
centres de civilisation, de leur con
tiguïté géographique au territoire du
Mandataire, ou d’autres cû’coûstances,
ue sauraient être mieux administrés
que sous les lois du Mandataire,
comme une partie intégrante de son
territoire, sous réserve des garanties
prévues plus haut dans l’intérêt de
la populatiôn indigène.
Dans tous les cas le Mandataire
doit envoyer au Conseil un rapport
annuel concernant les territoires dont
il a la chargé.
Si le degré d'autorité, de contrôle
ou d’administration à exercer par le
Mandataire n’a pas fait l’objet d’une
Convention
antérieure entre les
Membres de la Société, il sera ex-

maguk is tudják sorsukat intézni. A
M egbízott Hatalom
választásánál
elsősorban ezeknek a közületéknek
kívánságait kell tekintetbe venni.
Más népek, különösen a középafrikaiak olyan fejlődési fokon álla
nak, hogy a Megbízott Hatalmat kell
felelőssé tenni a területnek olyan
közigazgatásáért, amely a lelkii-smereti és vallásszabadságot, a közrend
és a jó erkölcs követelte korlátozá
sokkal biztosítja, továbbá biztosítja
bizonyos visszaéléseknek, mint a rab
szolga-, fegyver- és szeszkereskede
lemnek megtiltását, valamint erődök,
hadi- vagy tengerészeti támpontok
létesítésének és a bennszülöttek ka
tonai kiképzésének megakadályozá
sát, kivéve, ha ez a kiképzés rend
őri és területvédelmi célokat szolgál ;
a Megbízott Hatalomnak a Szövet
ség más tagjai x'észére is biztosítani
kell a kereskedelem és árúforgalom
azonos lehetőségét.

Végül vannak oly területek, mint
Délnyugat Afrika és a Csendes-Óceán
déli részének bizonyos szigetei, ameIj'^ek csekély népsűrűségüknél, kis ter
jedelmüknél, a civilizáció központjai
tól való távollétüknél, a Megbízott
Hatalom területével földrajzi össze
függésüknél vagy más körülmények
nél fogva, legkedvezőbben a M eg
bízott Hatalom törvényei szerint és
területének alkotó részeként igazgathatók, fenntartva a bennszülött la
kosság érdekében fentebb felsorolt
biztosítékokat.
A megbízás minden esetében a
Megbízott Hatalomnak a Tanácshoz
évenkint jelentést kell tennie a reá
bízott tei-ületi-ől.
Ha a Megbízott Hatalom jo gk ö 
rének, ellenőrzésének va gy közigaz
gatásának terjedelmére vonatkozólag
a Szövetség tagjai előzetesen nem
állapodtak meg, erre nézve minden

pressémeut statué sm- ces points par
le CoDBeil.
Une Oommissioa permanente sera
chargéo de recevoir et d’exaifliner
les rapports annuels des Mandataires
et de donner au Conseil son avis sur
toutes qaeetioiis relatives à l’exécutioD
des mandat».

egyes esetben a Tanács kifejezetten
határoz.
Állandó Bizottságot keli alakftani
avégből, hogy az a Megbiaott Hatal
mak évi jelentéseit átvegye, megvLfisgálja és a Tanácsnak a megbízá'sok végrehajtására vonatkozó minden
kérdésben véleményt adjon.

Article 23.

23. cikk.

Sou» la réserve, et eu conforiuité
des dispositions des Conventions in
ternationales actuellement existantes
ou qui seront ultérieurement conclaes.
les Membres de la Société :
a) s’efforceront' d’assurer et dt
maintenir des conditions de travail
équitables et humaines pour l’homme,
la femme et l'enfant sur leurs pro
pres territoires, ainsi que dans tous
paj's aitxquels s’étendent lems rela
tions de commerce et d'industïie, et,
dans ce but, d'établir et d’entretenir
les organisations internationales né
cessaires ;
b) s’engagent à asaanir le traite
ment équitable des popülatious indi
gènes dans les territoiies soumis à
leur administration;

A Szövetség tagjai a már fenn
álló vagy a jövőben kötendő nem
zetközi egyezmények határozataival
egybehangzóan és azok fenntartása
mellett :
a) ana törekszenek, hogy férfiak,
asszonyok és gyei'mekek részói‘6 mél
tányos és emberies munkafeltételeket
biztosítsanak és tartsanak fenn, ügy
saját országaikban, mint minden
olyan országban, amelyre kereske
delmi vagy ipari összeköttetésük ki
teljed és ebből a célból szükséges
nemzetközi szervezeteket létesítsenek
és tartsanak fenn;
h) kötelezik mag;ujs:at, hogy az
iga.zgatásuk alá bocsátott tci*íüetek
bennszülött lako3ságával szemben
igaz&ágos bánásmódról gondoskodni
lógnak ;
c) megbízzák a Szövetséget a
leány- és gyermekkereskedelemre,
valamint az ópiummal és más áitalmas szerekkel való kereskedésre
vonatkozó egyezmények végrehajtá
sának legfőbb ellenőrzésével ;
d) megbízzák a Szövetséget a
fegyver-, és lőszerkereskedelem leg
főbb ellenőrzésével oly országok te
kintetében, amelyekben ez az ellenőrzés közérdekből szükséges;
é) megteszik a szükséges iutézkedésékot, hogy a közlekedés és az
átmenő forgalom szabadságát, vala
mint az egyenlő elbánást a Szövet
ség valamennyi tagjának kereskedel
me .'számára biztosítsák. Ebben a
vonatkozásban az Í914— 1918. évi
háhorú következtében
elpusztított

c) chargent la Société du contrôle
général des accords relatifs à la
traite des femmes et des enfants, du
trafic de Topium et autres drogues
nuisibles ;
d) chargent la Société du contrôle
général du commerce dès armes et
des munitions avec les paya où le
contrôle
ce commerce est indis
pensable à l’intérêt commun;
e)
prendront les dispositions néoeaeaires pour assurer la garantie et le
maintien de ia liberté des communi'
(•□.tione et du transit, ain^i qu’im équitabla traitement du commerce de
IcH Miimbres de la Société, étant
(1IIt.(!11 Í11 I (1 1 1 108 n(ScüHsités spéciales des
i.'i'UMiH í|mvívhIAis pendant la guerre

1914— 1918 devront être prises en
oonsidératïon j
f ) s’efforceront de prendre des
mesures d’ordre international pour
pri^vfinir et combattre les maladies.

vidékek különös szükségleteit figye
lembe kell venni;
f)
arra törekszenek, hogy nemzetkií>zi rendszabályokat foganatosít
sanak a betegségek elbíLrítására és
legyőzésére.

Aiticlft 24.

*24. cikk.

Tous les bureaux internationaux
antérieurement établis par traités collen.tifs seront, sons réserve de l'assen
timent des Parties, placés soua Tautorité delà Société. Tous autres bureaux
internationaux et toutes Commissions
pour le règlement des affaires d'intérêt
international qui seront créés ultérienrement, seront placés sous Tautorité de la . Société.
Poux' toiîtes questions d’intérêt
international réglcca'par des conven
tions générales', mais non soumises
au coEÎrôls de Commissions cm de
bure.;i.ax harcjmationanx, le Secréta
riat 1?-^* ; I Société devra, si les Par
ties
r . . : ludent et ai le Conseil y
co«V'v;-ui, !*':unir et ' distribuer toutes
îolbrjX'.aliüns utiles et prêter toute
i'as'jiatanoe nécessaire ou désirable.
Le Conseil peut décider de faire
renirer dans les dépenses du Secrétaaiat celles de tout bureau ou Com
mission placé eous l ’autorité de la
Société.

Minden nemzetközi hivatal, ame
lyet előbb kötött általános egyez
mények alapján szerveztek, a felek
beleegyezésével a Szövetség igazga
tása alá kerül. Műiden ilyféle nemssetközi hivatal és nemzetkíízi éi’dekű
ügyok rendezésére hivatott bizottság,
amely ezentúl keletkezik, a Szövetség
igazgatása alatt fog állani.

Article 25.

25. cikk.

Lea Membres de là Société s'en
gagent à encourager et favoriseï'
rétablissement et la coopération, des
organisations volontain^a nationales
de la Croix-Rouge, dunjont autori
sées, qui ont pour objet i amélioration
de la santé, la défense préventive
contre la maladie et radoucissement
de la souf^ancc dans le monde.

A Szövetség tagjai megegyeznek
arra nézve, hogy a Vörös Kereszt
E gylet elismert önkéntes nemzeti
szervezeteinek lóiesítését és egyíittmüködéaét elősegíteni és támogatni
fogják, minthogy ezeknek célja az
egészségi állapotok javítiisa, a oefegöégek megelőzése és a szenvedések
nek enyliJtése az egész világon.

.Article 26.

26. cikk.

Xj€s amendements au présent Pacte
entreront en vigueur dès lenr latiii-

A jelen Egyességokmányra vonat
kozó módosítások akkor lépnek életbe,

Általános egyezményekkel szabá
lyozott oly nemzetközi ügyekre nézve
amelyek
nemzetközi
bizottságok
vagy hivatalok ellenőrzése alatt nem
állanak, a Szövetség Titkársága, ha
a Tanács belecg^-ezéeét megadja és
ba a felek kivánják, az ügyre vonat
kozó minden adatot összegyűjt és
közöl, valamint minden szükséges
vagy célszerű segítséget megad.
A Tanács elrendelheti, hogy a
Szövetség igazgatása alatt működő
bármely bivatal vagy bizottság költ
ségeit a Titkárság viselje.

cation par les Membres de la Sociô*^.é,
dont les Représentants composent le
Conseil, et par la majorité de, ceux,
dont les Représentants forment T A s
semblée.
Tout Membre de la Société est
libre de ne pas accepter les amen
dements apportés au Pacte, auquel
cas il cesse de faire partie de la
Société.

Annexe.

1. Membres originaires de la Société
Nations.
États-Unis d’Amérique.
Belgique.
Bolivie
Brésil.
Empire Britannique.
Canada.
Australie
Afrique du Sud,
Nouvelle-Zélande.
Inde.
Chine.
Cuba.
Équateur.
France.
Grèce.
-Guatemala.
Haïti.
Hedjaz.
Honduras
Italie.
Japon.
Libéria.
iiicaragua.
Pânama.
Pérou.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
État Serbe-Croate-Slovène.
Siam.
Tchéco-Slovaquie.
Uruguay.

ha a Szövetségnek azok a tagjai,
amelyeknek képviselői a Tanácsot
alko^'ák ée a Szövetség azon ta g ja i
nak többsége, a m ely eliek képviselői
a Közgyűlést alkotják, ezeket a mó
dosításokat megerősítették.
Semmiféle módosítás sem kötelező
a Szövetségnek olyan tagjára nézve,
amely kijelenti, hngy a módosítás
hoz nem járul hozzá ; ebben az eset
ben azonban megszűnik a Szövetség
tagja lenni.

Függelék.

I. A Nemzetek Szövetségének eredeti
tagjai :
Északamerikai Egyesült-Államok
Belgium
Bolívia
Brazília
Brit Birodalom
Kanada
Ausztrália
Délafrika
Űjzéland
India
Kína
Kuba
Equador
Franciaország
Görögország
Guatemala
Haiti
Hedzsasz
Hondurasz
Olaszország
Japán
Libéria
Nikaragua
Panama
Peru
Lengyelország
Portugália
l^ m á n ia
Szerb-Hoi-vát-Szlövén Állam
Sziám
Cseh- Szlovákország
Uruguay

États invités à accéder au Pacte.
Argentine.
Chili.
Colombie.
Danemark.
Espagne.
Norvège.
Paraguay.
Pays-Bas.
Perse.
Salvador.
Saède.
Suisse.
Vénézuéla.

A z Egyességokmányhoz való csat
lakozásra meghívott Államok :
Argentiniai Köztársaság
Csüe
Kolumbia
Dánország
Németalföld
Norvégország
Paraguay
Perzsia
Szalvádor
Spanyolország
Svédország
Svájc
Venezuela

Jl. Premier SecréUàre général de la Société
des Nations.

11. A Nemzetek Szövetségének első fő
titkára :

L’Honorable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G-, C. B.

Honourable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

P A R T IE II.

IL RÉSZ.

Frontières de la Hongrie.

Magyarország határai.

Article 27.

27. cikk.

Les frontières de la Hongrie se
ront fixées comme il suit — (voir
la carte annexée) ;

Magyarország határai következőképen áDapíttatuak meg (lásd a csa
tolt térképet):

1® Avec l'Autriche :
D'un point à choisir à environ un
kilomètre à l’Ouest de Antonienhof
(Est de Kittsee), point commun aux
trois frontières de Hongrie, d’Autriche,
de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et
jusqu’à la cote 115 située à environ
8 kilomètres au Sud-Ouest de SaintJohann:
une ligne à déteiminer sur le
terrain laissant entièrement en terri
toire hongrois la ligne de chemin
de fer Karlburg-Çsoma et passant à
r Ouest de Kr. Jahmdorf et de WüstSommereLQ et à l ’Est de Kittsee, D.
Jahmdorf, Nickelsdorf et de Andau;

1. Ausztriával:
Antonienhoftól (Köpcsénytől ke
letre) nyugatra körülbelül egy km
távolságnyira választandó ponttól,
amely hármas határpontja Magyarországnak, Ausztriának és CsehSzlovákországnak, dél íelé a Mosoa szentjánostól délnyugatra körülbelül
8 km.-re fekvő 115. magassági
pontig ;
a helyszinén megállapítandó vonal,
ainely teljesen magyar területen
hagyja az oroszvár-csornai vasút
vonalat, ésHorvátjárfalutól ésPusztasomorjától nyugatra, Köpcsénytől^
Németjárfalutól, Miklóshalmától és
Mosontarcsától keletre halad;

de là, vers l ’Onest et jusqu’à un
point à choisir sur la rive méridio
nale dé Neusiedier See entre Holling
et Hidegseg :
une ligne à déterminer sur le
ten'ain passant au Sud de Pamhagen, laissant en Hongrie tout le canal
d’Einser ainsi que la ligne de chemin
de fer secondaire allant vers le NordOuest en partant de la station de
Mexikó, traversant le Neusiedier See
et passant au Sud de l ’île sur la
quelle se trouva'^a cote 117;
de là vers le Sud et jusqu’à la
cote 265 (Kamenje) à environ deux
kilomètres au Sud-Est de Nikitsch;
une ligne à déterminer sur le
terrain passant à l.’Est de Zinkendorf
et de Nikitsch et à l ’Ouest de Nemet
Pereszteg et dé Kövesd;
de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à
la cote 883 (Srott K ô) à envk'on
9 kilomètres au Sad-Ouest de Kőszeg :
une ligne à déterminer sur le
terrain passant au Sud-Est de Locsmand, Olmod et de Liebing et au
Nord-Ouest de Kőszeg et de ia route
allant de cette dernière localité à
Salamonia ;
de là vers le Sud et jusqu’à la
cote 234 à environ 7 kilomètres au
Nord-Nord-Est de Pinkamindszent :
une ligne à déterminer sur le
terrain passant à l ’Est de Rohoncz
et de. Nagynarda et à l’Ouest de
Butsching et de Dozmat, puis par
les cotes 278, 260 et 241 ;
de là dans une dit'ection générale
Sud-Ouest et jusqu’à la cote 353 à
environ 6 kilomètres au Nord-NordEst de Szt.-Gotthard:
une ligne à déterminer sur le
terrain passant entre Nagysaroslak
et Pinkamindszent, au Sud des v il
lages de Karacsfa, Nemetbükkös et
Zsamand, puis par la cote 323 (Hochkogel) ;
de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à
un point à déterminer sur la ligne
de partage des eaux ènti’e les bassins
de la Rab a (Raab) et de la Mur à

_
innen nyugat felé a Fertő-tó déli
partján Fertőhöz és Hidegség közt
választandó pontig:
a helyszínén megállapítandó vo 
nal, amely Pomogytól délre halad,
Magyarországnak hagyja az egész
Főcsatornát és a helyiérdekű vasút
vonalat, amely Mexikó állomásról
északnyugat felé vezet, metszi a
Fertő-tavat és a szigettől, amelyen
a 117. magassági pont van, délre
halad ;
innen dél felé a 265. magassági
pontig (Kamenje) körülbelül 2 km.-re
Fülestől délkeleti-e:
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Nagyczenktől és Fülestől ke
letre, Németperesztegtől és Kövesdtől nyugatra halad;
innen délnyugat felé a 883. ma
gassági pontig (írott kő) körülbelül
9 km.-re Kőszegtől délnyugatra;
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Locsmándtól, Ólmodtól és Ren
dektől délkeletre, Kőszegtől és az e
helységből Salamonfalvára vezető út
tól északnyugatra halad;
innen dél felé a 234. magassági
pontig, körülbelül 7 km.-re Pinkamindszenttől észak-északkeletre :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Rohoncztól és Nagynardától keletre, Búcsútól és Dozmattói
nyugatra, azután pedig a 278., 260.
és 241. magassági pontokon át halad ;
innen általában délnyugati irány
ban a 353. magassági pontig, körül
belül 6 km.-re Szentgotthárdtól északészakkeletre :
a helyszinén megállapítandó- vo
nal, amely Nagysái’oslak és Pinka
mindszent között, Karácsfa, Német
bükkös és Zsámánd községektől dél
re, azután pedig a 323. magassági
ponton\ (Hochkogel) át halad;
innen délnyugat felé, a Rába ég
a Mara medencéinek vízválasztó vo
nalán Tókától keletre, körülbelül 2
km. távolságnyira megállapítandó

environ 2 kilomètres à l'Est de Toka,
point commun aux trois fontièrcs de
l’Autriciie, de la Hongrie et de l’État
serbe-croate-slovène :
une ligne à déterminer sur le
terrain passant à l’Est des viUagea
de Rabakeresztur, Nemetlak et de
Nagyfalva et à l’Ouest de la route
Radkersburg-Szt,-Gotthard et par la
cote 353 (Janke B.).
2“ Avec VÉiat serhe-croate-slovène.
Du point ci-dessus défini, vers l’Est
et jusqu'à la cote 313 à IC kilomètres
environ au Sud de Szt.-Gotthard :
une ligne à déterminer sur le
terrain suivant, d’une manière géné
rale la ligne séparant les bassins de
la Raba au Nord et do la Mur au
Sud ;
delà vers le Sud et jusqu’à la côte
295 (à 16 kilomètres environ au NordEst de Muraszombat):
une ligne à déterminer sur le
tenain passant à l ’Est des localités
de Nagydolanj, OrLhodos avec sa
station de chemin de fer, Kapornak,
Domonkosra et Kisszerdahely, et à
rOuest de Kotormany et de Szomorocz, et par les cotes 319 et 291 ;
de là vers le Sud-Est et jusqu’à la
cote 209 à 3 kilomètres environ à
rOuest de Nemesnep :
une ligne à déterminer sur le
terrain suivant d’une manière géné*
raie la ligne séparant les bassins
de la 5femesnepi au Nord et de la
Kebele au Sud;
de jlà, vers le Sud-Sud-Est et
jusqu’à un point à choisir sur la
Leudva au Sud de la cote 265 :
une ligne á déterminer sur le
terrain passant à l ’Est des localités
de Kebeleszentmarton, Zsitkócz, Gönterhaza, Hidveg, Csente, Pincze, et à
rOuest de Lendvajakabfa, Bodehaza,
Gaboijanhaza, Dedes, Lendva-Ujfalu ;
de là vers le Sud-Est:
le com-s de la Lendva vers l’aval ;

pontig, amely hármas határpontja
Ausztriának, Magyarországnak és a
Szerb-Horvát-Szlovén Államnak :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Rábakeresztúr, Németlak
és Nagy fal va községektől keletre, a
radkersburg-szentgotthái-di úttól nyu
gatra és a 353. magassági ponton
(Janke hegy) át halapi.
2. A Szerb-Horvát-Sdovén ÁUammal :
A fentebb meghatározott ponttól
kelet felé a 313. magassági pontig,
körülbelül 10 km.-re Szentgotthárdtól délre:
a helyszínén megállapítandó v o 
nal, amely általában véve az északra
fekvő Rába s a délre fekvő Mura
medencéjét elválasztó vonalat követi ;
innen dél felé a 295. magassági
pontig (körülbelül 16 km.-re Mura*
szombattól északkeletre) :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Nagydolány, örihodos éa
vasútállomása, Kapornak, Domon
kosfa és Kisszerdahely helységektől
keletre, Kotormánytól és Szomorócztói nyugatra és a 319. és 291. m a
gassági pontokon át halad;
innen délkelet felé a 209. magas
sági pontig, körülbelül 3 km.-re Ne
mesnéptöl nyugatra:
a helyszínén megáÍJapítandó vo
nal, amely általában véve az ész&k
ra fekvő nemesnépi és a délre fekvő
kebelei medencét elválasztó vonalat,
követi ;
innen dél-délkelet felé, a Lendva
folyón a 265. magassági ponttól délié
választandó pontig;
a helyszínén megállapítandó v o 
nal, amely KebeleszentmártOn, Zsit
kócz,
Göhtérháza, Lendvahidvég,
Csentevölgy és Pincze helységektől
keletre, Lendvajakabfától, Bödeházától, Gáborjánházától, Dédestől és
Lendvaújfalutól nyugatra halad;
innen délkelet felé:
a Lendva folyása lefelé;

puis le cours de Ta Mur vers
l’aval ;
puis jusqu’à sa rencontre avec
l’anoionne limite entre la Hongrie et
la Croatie-Slavonie à 1 küom. 500
environ en amont du pont du chemin
de fer de Gyekenyes à Koproncza:
le cours de la Drau (Drave) vers
l'aval ;
de là vers le Sud-Est et jusqu’à
un point à choisir à 9 kilomètres
environ à l’Est de Miholjacdolaji :
l’ancienne limite administrative
entre la Hongrie et la Croatie-Sla
vonie, rectifiée de manière à laisser
entièrement en territoire hongrois la
voie ferrée de Gyekenyes à Barcs,
y compris la station de Gola ;
de là vers l ’Est et jusqu’à la cote
93 à 3 kilomètres environ au SudOuest de Baranyavar:
une ligne à déterminer sur le
teiTain passant au Nord des localités
de Toijancz, Lőcs et Benge au Sud
de Kassad, Beremend avec sa station
de chemin de fer et lUocska;
de là vers le Nord-Est et jusqu’à
un [_oint du cours du Danube- à choisir
sur le teiTain à 8 kilomètres environ
au Nord de la cote 169 (Kiskôszeg) :
une ligne à détenniner sm* le
terrain passant à l’Ouest de Bai'anyavar, Fôherczeglak (laissant à l’État
serbe-croate-slovène le chemin de fer
réunissant ces deux localités à la
bifurcation immédiate au Nord de
Baranyavar) et de Dalyok, et à l’Est
de Ivan-Darda, Sarok, UdA^ar et
IzabeUafôld (avec son chemin de fer) ;
de là vers l’Est-Nord-Est et jusqu’à
un point du cours de la Kigyos à
3 kilomètres environ à l’Est-Snd-Est
de la station de Bacsmadaras:
une ligne à déterminer sur le
terrain passant entre les localités de
Herczegflzántó et Bereg, puis suivant,
d’une manière générale, le cours de
la Kigyos, mais s’incurvant au Nord
de Rigyicza;
de là vers l’Est-Nord-Est et jusqu’à

azután a Mura folj^àsa lefelé;
azután a volt magyar-horvât ha
tárral való találkozópontjáig, a gyé
kényes— kapronczai
vasúti hídtól
körülbelül 1.500 m.-re felfelé;
a Dráva folj-^ása lefelé;
innen délkelet felé, Miholjacdolnjitól keletre körülbelül 9 km. távolságnj'ira választandó pontig :
Magyarország és Horvát-Szlavonországok volt közigazgatási határa,
azzal a kiigazítással, hogy a gyéké
nyes-barcsi vasVitvonal a gólai állo
mással együtt teljesen magyar terü
letre essék;
innen kelet felé a 93. magassági
pontig, körülbelül 3 km.-re Baranyavártól délnyugatra;
a helyszínén megállapítandó vonal;
amely Torjáncz, Lőcs és Benge hely
ségektől északra, Kásádtól és Beremendtől, ez utóbbinak vasútállomá
sától és mocskától délre halad;
innen északkelet felé, a Duna
folyásán a 169. magassági ponttól
(Kiskőszeg) északra köiülbelül 8 km.
távolságnyira a helyszínén válasz
tandó pontig:
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Baranyavártól, Főherczeglaktól (a Szerb-Horvát-Szlovén Állam 
nak juttatva a Baranyavártól északra
közvetlenül elágazó s ezt a két hetységet összekötő vasútvonalat) és Dályoktól nyugatra, Ivándárdától, Sároktól,
Udvartól és Izabellaföldtől (s ennek
vasútjától) keletre halad;
innen kelet-északkelet felé, a K í
gyós patak folyásának pontjáig, Bácsmadaras állomágtól körülbelül 3 km.-i e
kelet délkeletre :
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Herczegszántó és Bereg hely
ségek köizött halad, azután általában
a Kígyós-patak folj-^ását követi, azon
ban Regőczétől északra fordul;
innen kelet-északkelet felé, a Tisza

uu point à choisir sur 1© bras raort
de la Tisza (Theiss) à 5^/a kilomètres
envii-oa à l’Est-Nord-Est de la sta
tion de Horgos:
une ligne à déterminer sur le
terrain» passant au Sud de Kun-Baja,
coupant le chemin de fer de Szabadka
à Bácsalmás à 1 kilomètre BOO envi
ron à l’Est de la station de Csikeria,
coupant le chemin de fer Szabadka
à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ
au Sud de la station de Kelebia et
passant au Nord de Horgos et de ?a
station et au Sud de Röszke-Szentmihalytelek ;
de là vers le Si^d-Est et jusqu’à la
Tisza ;
la ligne médiane du bras mort;
de là vei’s Tamont sur une dis
tance de 5 kilomètres environ jusqu’à
un point à choisir sur le terrain:
le cours de la Tisza;
de là d’une manière générale vers
l’Esfc et jusqu’à un point à choisir sur
le terrain à 4 kilomètres environ au
Sud-Oiiet c de la station-de Kiszombor,
apprcxi riiioivement à l’Est-Sud-Est
de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest
do la cote 83, ce point étant le point
commun aux trois frontières de la
Roumanie, de la Hongrie et de l’État
serbe-croate-slovène ;
une ligne à déterminer sur le
terrain passant entre les localités de
Gyala et de Oszentivan et entre Obeb
et Kübekhaza.
3^ Avec la Roumanie :
Du point ci-dessus défini, vers
l'Est-Nord-Est et jusqu’à un point à
choisir sm’ la Maros à 3 kilomètres
500 envû'on en amont du pont de
la voie ferrée de Mako à Szeged:
une ligne à déterminer sm- le ter
rain ;
de là, vers le Sud-Est, puis, vers
le Nord-Est, et jusqu'à un point à
choisir à 1 kilomètre environ au Sud
de la station de Nagylak:
le cours de la rivière Maros vers
l’amont;

holt ágán, Horgos állomástól kelet
északkeletre körülbelül öVz km. távol
ságnyira választandó, pontig :
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Kunbajától délre halad, a
Szabadka— bácsalmási vasútvonalat
Csikéria állomástól körülbelül 1.500
m.-re keletre, a Szabadka — kiskunhalasi vasútvonalat Keiebia állomás
tól körülbelül 3 km.-re délre átvágja,
Hoi’gostól és vasútállomásától északra,
Röszkeazentmihálytelektol pedig délre
halad ;
innen délkelet felé a Tiszáig :
a holtág középvonala ;
innen felfelé körülbelül 5 km.
távolságnyira, a helyszínén válasz
tandó pontig :
a Tisza folyása;
innen általában kelet felé, K is
zombor állomástól délnyugatra kö
rülbelül 4 km. távolságnyira, körül
belül kelet-délkeletre a 84. magas
sági ponttól és d él- délnyugatra a 83.
magassági ponttól a hel)"szinén vá
lasztandó pontig, amely hármas ha
tárpontja lesz Romániának, Magyarországnak és a Szerb Horvát-Szlovén
Államnak ;
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Gyála és Oszentiván helysé
gek, továbbá Óbéb és Kübakháza
közt halad.
3. Bomániával:
A fentebb meghatározott ponttól
kelet-északkelet felé a Maros folyón,
a makó— szegedi vasútvonal hídjától körülbelül 3.500 m.-re felfelé meg
állapítandó pontig:
a helyszínén megállapítandó vo 
nal ;
innen délkeletre, azután észak
keletre a nagylaki állomástól délre
körülbelül 1 km. távolságnyira vá
lasztandó pontig:
a Maros folyó folyása felfelé;

do là, vors le Nord-Eet et jus
qu’au aaillant de la limite adminis
trative entre les comitafs dô Gsanad
et d’ Arad au Nord-Noi*d-Oucst de
îîemetpereg :
unô ligne à déterminer sur le ter
rain passant entre Nagylak et la sta
tion de chemin de fei"
de ià, vers l’Est-Nord-Est et jusqu’à
uü point à choisir sur le terrain en
tre les localités de Battonya et de
Tornya ;
cette limite administrative en pasaant au Nord de Nemetpereg et de
Kispereg ;
de là, et jusqu’à la cote: 123
(1 kilomètre 200 environ à l’Est de
Magosliget), point commun aux trois
frontières de la nongrie, de la Rou
manie et de la Tchéco-Sloraquie
(tenitoire i-uthènc);
une ligne à déterminer sur le
terrain passant à l'Ouest de Nagyvarjas, Kisvarjas ot Nagyiratos, à
l’Est de Dombegyhaz, Kovermes et
d'Elek, à l'Ouest d'Ottlaka, NagyPol, Gyula-Varsand, Ant et d’Illye,
à l'Est de Gyula, Gyula-Vari et Kötegyan, coupant la voie ferrée de Nagy
szalonta à Gyula à environ 12 kilo
mètres de Nagyszalonta et entre les
deux bifurcations que forme le ci oisemont de cette voie, ferrée avec la
voie ferrée de Szeghalom à Erdögyarak ; passant à l’Est deMehkerek,
à l'Ouest de Nagyszalonta et de
Marczihaza, à TEat do Geszt, à
l’Ouest d’Atyas, Olah-Szt-Miklos et
de Uûjt, à l’Est d'ügra et d’Harsany, à l’Ouest de Körösszeg et de
KörÖB-Taijan, à l ’Est de Szakai et
de Berek-Böszörmeny, à TOuest de
Bors, à l’Est d’Artand, à l’Ouost de
Nagy-Szanto, à l ’Est de Nagy-Kereki,
à rOuest de Pelbarthida et de Bibardioszeg, à l ’Est de Kis-Marja, à l’Ouest
de Csokaly, à l’Esb de Nagyleta et
d’Almosd, à l’Ouest d’Er-Selind, à
l ’Est de Bagamer, à l'Ouest d’ErKenez et d’Ermihalyfalva, à l’Est de
Szt-György-Abrany et de Penoszlek,

innen északkeletre, Csanád és
Arad vármegyék közigazgatási ha
bárának kiszögeléséig, Nómctperégtől
észak -északnyugatra :
a helyszínén megállapítandó vo 
nal, amely Nagylak és a vasútállo
más között halad;
innen kelet-északkelet felé, Hattouya és Tornya helységek között vá 
lasztandó pontig;
az a megyehatár, amely Németperegtöl és Kisperegtől északra ha
lad:
innen a 123. magassági pontig
{Magosligettől körülhelül 1.200 m.-re
keletre), a.mely hármas határpontja
Magyarországnak, Romániának és
Cseh-Szlovákország ruthén terülshónek'.
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely Nagyvarjastól, Kievaijastól és
Nagyi i-atostól uyugati.-a, Dombegyház
tól, Kevennestől és Elektől keletre,
Ottlakától, Nagypéltől, Gyulavarsánytól, Anttól és Hlyétől njoagatra, Gyulá
tól, Gyulaváritól és Kfttcgyántól ke
letre halad, áh^ágja a nagyszalonta—
g 3 ulai vasiit,ronalat Na g 3 ’szalontától
körülbelü] 12 km .-reakét elágazás kö
zött, amelyet ez a vasútvonal kereszte
zése alkot a Szeghalom— crdőgyaraki
vasútvonallal ; azntán Méhkeréktől
keletre, Nagyszalontától és Marcziházától nyugatra, Geszttől keletre,
Atyáatól, Oláh-Szent-Miklóstól
és
Rojttól nyugatra, Ugrától és Har
sánytól keletre, Kőrösszegtől és KőröstarjánLól nyugatra, Szakálltól és
Berek-Böszörménytől keleti-e. Borstól
nyugatra, Ártándtól kolotre, N agy
szántótól nyugatra, Nagykerekitöl
keletre, Pelbártbidától és Bihardiószegtől nyugatra, Kismarjától keletre,
Csokalytól
nyugatra; Nagylétától
és Álmosdtól keletre, Érsehndtől
nyugatra, Bagamértől keletre, Érkenéztől és Érmihályfalvától nyugatra,
Szent-György-Ábránytól és Penész
lektől keletre, S/.aniszlótól, Bore-

à i'Oaest de Szahiszlo, Bere-Csomaközv Feny, Csanalos, B ôrrely et de
Dojnahida, à TEsb de Valla), à
rOaest de Caenger-Bagoa et d’Ovari,
à l ’E^t de Csenger-üjfalu, à l’Ouest
de Dara, à l’Est de Csenger et de
Komlod-Tûtfalu, à i’Ouesfc de Pete,
à TEst de Nagy-Gecz, à i ’Oueat de
tSaaraK-Berek, à l’Est de Mehtelek^
GarboLcz et de Nagy-Hodoa, à l’Ouest
de. Fertôs-Almas, à l ’Est de KisHodos, à rOuest de Xagy-Palad, à
l'Est de Kis-Pttlad, et de Magoaliget.
4^* Ave(‘. la 'i'chêco-Slovaquie.:

csomaköztől, Fénytől, Csanálostóll
Börvölytöl és Domahidától nyugatra,
Yállajtól keletre, Caenger-Bagostó,
és Óváritól nyugatra, Csenger Új&lutól keletre, Darától nyugatia, Cseugertől- és Komiód-Tótfalutól keletre,
Petétől nyugatra, Kagygécztől ke
letre,
r^záraz-Berektől
nyugatra.
Méhtelektől, Garboicztól és Nagyhódoatól keletre, Fertősahnástól nyu
gatra, Kishódostól keletre, Nagj^paládtól nyugatra, Kispaládtól és Ma
gosligettől kcleti'e halad.
4. (Jseh-Szhvákurszág^al :

De la çoto 123 ci-dessus décrite,
vers le Nord-Oueat et jusqu’à un
point à choisir sur le coura de la
Batar à I kilomètre ©nTÎron à l ’Est
de liagoôligot:
xine ligue à déteriuiner sur lo
terrain ;
de l.i,
cours de la BaLar vers
î’avi'î ;
d-: ' . Ai jusqu’à un point á choisir
ÍÍH
/'.) Badalo et prèa de ce

A föntebb meghatározott íií3.
mag;b8sági ponttól és/-akny«gat felé
a Bü.tár folyásán Magosligettől ke
letre körülbelül 1 km. távolságnyira
választandó pontig:
a
helyszínén
megállapítandó
vonal ;
innen a Határ folyása lefelé ;

cours de la Tisza vers l’aval;
de là vers lo Nord-Nord-Ouest et
juEîqu'à un point à choisir sur le
terrain au Nord-Est de Darocz;
une ligne á déterminer sur le
teiTain, laissant dans le territoire
ruthèae de PÉtat tchéco-slovaque les
localités de Badalo, Csoma, Macsola,
A^ztely et Deda, et on territoire
hongrois les localités de Bereg-Surany et Darocz;
do là vers le Nord-üuost et jusqu’au
confluent de la Fekete V iz avec la
Oaaronda :
une ligne à déterminer sur le
terrain passant par la cote 179,
laissant en teriitoire ruthène les lo
calités de Mezô K’aszou3 %Lonyay Tn.,
Degenfeld Tu,, Hetyen, Horvathi Tn.,
Komjáthy Tn , et en territoire hon
grois les localités de Kerek Gorond
Tn., Berki Tn. eb Barabas;

a Tisza folyása lefelé;
innen
észak-északny vígat
felé,
Davócztól északkeletre a helyszínén
választandó pontig:
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely a Cseh Szlovák Állam
ruthén területén hagyja
Badaló,
Gsoma, Macsola, Ásztély éa Déda
helységeket s
magyar
területen
Berogsnrány és Darócz helységeket;

innen a Badaló alatt, e kOzség
közelében választandó pontig:

innen északnyugat felé, a Fekete
V íz és a Gsaroda összefolyásáig:
a helyszínűn megállapítandó vo
nal, amely a 179. magassági ponton
áthalad éa ruthón területen hagyja
Mezőkaszony, Lónyai-tanya, Degenteld-tanya, Hetyén, Hoi váthi-tanya
és Komjáthj'^-tanya helységeket, s
magyar
területen
Kerek-Gorondtanya, Borki tanya és Barabás hely
ségeket ;

de là, jusqu’à un point à ohoiair
sur le terrain en amont de la limite
administrative entre les comitats de
Szabolcs et Bereg;
le cours de la Csaronda en aval ;
de là vers l’Ouest et jusqu’au
point où la limite ci-dessus men
tionnée venant de la rive droite
coupe le cours de la Tisza:
une ligne à déterminer sur le
terrain ;
de là vers l’aval et jusqu'au point
à choisir sur le terrain à l ’Est-SudEst de Tarkany:
le cours de la Tisza;
de là d’une manière g W r a le vers
rOuest et jusqu’à un point du cours de
la Ronyva à 3 kilomètres 700 en
viron au Nox'd du pont enti’e la ville
et la gare de Satoralja Ujhely :
une ligne à déterminer sur le
terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie
les localités de Tarkany, Perbenyik,
Őrös, Kis-Kövesd, Bodrog-Szerdahely, Bodrog-Szog et Borsi, et à la
Hongrie les localités de Damoc, Laca,
Rozvagy, Pacin, Karos, Felső Berecki, traversant la Bodrog et cou
pant le triangle de voies ferrées au
Sud-Est de Satoralja-Ujhely, en pas
sant à l’Est de cette ville de telle
façon qu’elle laisse en teriitoire
tchéco-slovaque toute la voie ferrée
KaÆsa— Csap ;
de là vers l'amont et jusqu’à un
point situé près de la cote 125 à 1
kilomètre 500 environ au Sud d’Alsomihalyi :
le cours de la Ronyva;
de là vers leNûrd-Ouest et jusqu’à
un point du cours de la Hernad à
hauteur de la cote 167. située sur la
rive droite au Sud-Ouest d'Abaujnadasd :
une ligne à déterminer sur le
terrain, suivant d’une- manière géné
rale la ligne de partage (îès eaux
enti-e les bassins de la Ronyva à
l’Est et de la Bozsva à l’Ouest, mais
payant à 2 kilomètres environ à
l’Est de Pusztafalu, tournant à la cote

innen Szabolcs és Bereg vár
megyék közigazgatási határától fel^
felé a helyszínén választandó pontig;
a Csaroda folyása letelé ;
innen nyugat felé addig a pontig,
ahol a jobb partról jövő említett
megyehatár metszi a 'ïïsza folyását ;
a
helyszínén
megállapítandó
vonal ;
innen lefelé, Tárkánytól kelet
délkeletre a helyszínén választandó
pontig :
a Tisza folyása ;
innen általában nyugat felé, a
Ronyva folyásának pontjáig, amely
a Sátoraljaújhely város és az állomás
közt levő hídtól köi-ülbelül 3.700 m.-re
fekszik északra :
a helyszínén megállapítandó vo 
nal, amely Cseh-Szlovákországnak
hag3j a Tárkány, Perbenyik, Öiös,
Kiskövesd, Bodrogszerdahely, Bodrogszög és Borsi helységeket s Magyarországnak Dámócz, Lácza, Rozvágy,
Páczin, Karos és Felsőbereczki hely
ségeket, áthalad a Bodrogon és át
vágja a Sátoraljaújhelytől délkeletre
fekvő vasútháromszöget s oly módon
halad e várostól keletre, hogy az
egész kassa-csapi vasútvonalat a
cseh'szlovák területen hagyja;
innen felfelé a 125, magassági
pont mellett fekvő pontig, Alsómihályitól délre körülbelül 1.500m.-re ;
a Ronyva folyása;
innen északnyugat felé a Hernád
folyásának pontjáig, amely Abaújnádasdtól délnyugatra, a jobb parton
fekvő 167. magassági ponttal szem
ben van :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely általában a keletre fekvő
Ronyva és a nyugatra fekvő Bozsva
medencéinek vízválasztó vonalát kö
veti, azonban Pusztaúj falutól körül
belül 2 km.-re keletre halad, a 896.
magassági pontnál délnyugat felé

896 vers le Sud-Ouest, coupant à la
cote 424 la route Kassa-Satoralja, et
passant au Sud d’Abaujnadasd ;
de là Ters l’aval et jusqu’à un
point à choisir sur le terrain, à 1
kilomètre 500 environ au Sud-Oaeat
d’Abaujvar:
le cours de la Hernad ;
de là, vers l’Onest et jusqu’à la
cote 330 à 1 kilomètre 500 environ
au Sud-Sud-Ouest de'Perenyr
une ligne à déterminer sur le ter
rain laissant à la Tchéco-SLovaquie
les localités de Miglecznemeti et
Pereny, et à la Hongrie, Tornyosnemeti ;
de là, vers l ’Ouest et jusqu’à la
cote 291 à 3 kilomètres 500 enviroo
au Sud-Est de Janok;
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de la Bodva au Nord et
la Rakacza au Sud, tout, en laissant
en territoire hongrois la route sur la
crête au Sud-Est de Buzita;
de là, vers l’Ouest-Nord-Ouest et
jusqu’à la cote 431 à 3 kilomètres
environ au Sud-Ouest de Torna:
une ligne à déterminer sur le
terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie
les localités de Janok, Tornahorvati
et Bodvavendegi, et à la Hongrie
les localités de Tornaszentjakab et
H idvegardo;
de' là vers le Sud-Ouest et jusqu’à
la cote 365 à 12 kilomètres environ
au Sud-Sud-Est de Pelsôcz:
una ligne à déterminer sur le ter
rain passant par les cotes 601, 381
(sur la route Rozsnyo— Edeleny),
557 et 502;
de là vers le Sud-Sud-Ouest et
jusqu’à la cote 305 à 7 kilomètres
environ au Nord-Ouest de Putnok:
la ligne de partage des eaux
entre les bassins de la Sajo à l’Ouest
et des Szuha et Kelemeri à l’Est;
de là vers le Sud-Sud-Ouest et
jusqu’à la cote 278 au Sud du con
fluent de la Sajo et de la Rim a:
une ligne à déterminer sur le ter
rain, tracée de telle façon qu’elle

fordul, a 424. . ma';assàgi pontnál a
kassa-sátoraljai országutat átvágja
és Abaújnádasdt^ délre halad;
innen lefelé Abaújváitól délnyu
gatra körülbelül 1.500 m. távolság
nyira a helyszínén választandó pontig :
a Hernád folyása;
innen nyugat felé a 330. magas
sági pontig, körülbelül 1.500. m.-re
Perénytől dél-nyugatra :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Cseh-Szlovákorazágnak
hagyja Miglécznémeti és Perény hely
ségeket,
Magyarországnak
pedig
Tornyosnémetit ;
innen nyugat felé a 291. magas
sági pontig, körülbelül 3.500 m.-re
Jánoktól délkeletre;
az északra iekvő Bodva és a délre
fekvő Rakacza medencéinek vízvá
lasztó-vonala, amely egészen magyar
területen hagyja a gerincen átvonuló
utat Buzitától délkeletre ;
innen nyugat-északnyugat felé a
431. magassági pontig, körülbelül 3
km.-re Tornától délnyugatia :
a helyszínén megállapítandó vonal
amely Cseh-Szlovákországnak hagyja
Jánok, Tornahorváti és Bodvavendégi helységeket, Magyarországnak
pedig Tornaszentjakab és Hidvégai-dó
helyaégeket ;
innen délnyugat felé a 365. ma
gassági pontig, köríilbelül 12 koj.-ie
Pelsőcztől dél'délkeletre ;
a helyszínén megállapítandó vonal,
amely a 601., 381. (a rozsnyó-edelényl
úton), 557. és 502. magassági ponto
kon át halad;
innen dél-délnyugat felé a 305.
magassági pontig, körülbelül 7 km.-re
Putnoktól északnyugatra :
a vízválasztó-vonal nyugatra a
Sajó, keletre pedig a Szuha és a
Keleméri medencéi közt;
innen dél-délnyugat felé a 278. ma
gassági pontig a Sajó és a Rima
összefolyásától délre:
a helyszínén oly módon meghatá
rozandó vonal, hogy a bánrévei pá-

laisse la gare de Banreve à la Hon
grie tout en permettant,il-3 cas échéant,
la construction en teniitoire tchéco
slovaque d’un raccordeuiônt entre les
deux voies ferrées de Pelsooz et de
Losoncz ;
de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à,
la cote 485 à 10 kilomètres enAÛron
à l ’Est-Nord-Est de Salgo tarjan:
une ligne à déterminer sur le
terrain suivant d’une manière générale
la ligne de partage des eaux entre
les bassins de ia Rima au Nord et
des Hangony et Tarna au Sud ;
de là vers l’Ûuest-Nord-Ouest
et jusqu'à la cote 727 ;
une ligne à .- déterminer sur le
terrain, laissant à la Hongrie les
localités et les mines de Zagyva-Rona
et de Salgo e t passant au Sud de
la station de Somos-Ujfalu ;
de là'vers le Nord-Ouest et jusqu’à
la cote 391 à 7 kilomètres euAÎron
à l’Kst de Litke:
une ligne suivant d’une manière
générale la crête limitant au NordEst le bassin de la Dobroda et pas
sant par la cote 446 ;
de là vers le Nord-Ouest et jusqu’à
un point à choisir sm* le cours de
l’Eipel (Ipoly) à 1 kilomètre 500 en
viron au Nord-Est de Tamocz :
une ligne à déterminer sur le ter
rain passant par la cote 312 et entre
Tarnocz et KaJonda;
de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à
un point à choisir sur la boucle de
l’Eipel à 1 kilomètre environ au Sud
de Tesmag:
le cours de l’Eipel vers l’aval;
de là vers l’Ouest et jusqu à un
point à choisir sur le cours de l’Eipel à 1 kilomètre environ à l’Ouest
de Tesa;
une ligne a déterminer sm' le ter
rain de telle façon qu’elle passe au
Sud de la station d’Ipolysag et
qu’elle laisse entièrement en terri
toire tchéco-slovaque la voie ferrée
d’Ipolysag à Csata ainsi que l’embrau-

lyaudvar Magyarországnak maradjon,
de amely lehetővé teszi, hogy szük
ség esetében a pelsőczi és losonczi
két vasúti vonal közt cseh-szlovák
területen összekötő vonal legyen épít
hető ;
innen délnyugat felé à 485. ma
gassági pontig, körülbelül 10 km -re
Salgótarjántól kelet-északkeletre :
a helyszínen megállapítandó vo
nal, amely általában az északra eső
Rima és a délre eső Hangony és Tam a
medencéinek vízválasztó-vonalát kö
veti ;
innen nyugat-északnyugat felé a
727. magassági pontig:
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Magyarországnak hagyja
Zagyvaróna és Salgó helységeket és
bányákat és Somosújfalu állomástól
délre halad;
innen északnyugat felé a 391. ma
gassági pontig, körülbelül 7 km.-re
Lükétől keletre:
az a vonal, amely általában a
Dobi'oda medencéjét északkeleten ha
tároló gerincet követi s a 446. ma
gassági ponton át halad;
innen északnyugat felé, az Ipoly
folyásán, Tarnócztól északkeletre, kö
rülbelül 1.500 m. távolságnyira vá 
lasztandó pontig :
a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely a 312. magassági poutou
és Tarnócz és Kalonda között át
halad ;
innen délnyugat felé az Ipoly ka
nyarulatában, TesmagtÓl délre körül
belül 1 km, távolságnyira választatnió
pontig :
az Ipoly folyása lefelé;
innen nyugat felé az Ipoly folyá
sán, Tésától nyugatra körülbelül 1 km.
távolságnyira választandó pontig:
a helyszínén, oly módon megálla
pítandó vonal, hogy az Ipolyság állo
mástól délre haladjon s egészen caebszlovák területnek hagyja az ipol}^ság-csatai vasúti vonalat, valamint
a korponai elágazást is, de egészen

bement vers Korppna (Karpfen), t.oút;
n laissant à la Hongrie les locali-

és de Bevnecze et Tesa;
de là vers le Sud, et jusqu’à son
onfluent avec le Danube :
le cours dè l ’Eipel vers l’aval ;
de là vers l'amont et jusqu’à un
óint à fixer à 2 kilomètres eniron à l’Est de Antonienhof (Est de
[ittsee)
le cotirs principal de navigation
u Danube;
de là, vers l'Ouest et jusqu’à un
oint à choisir sur le terrain à eniron 1 kilomètre à l’Ouest de Antoieobof (Est de Kittsee), point comaun aux trois frontières de l’Autriche,
e la Hongrie et de la Tchéco-Slo*
aquie :
une ligne à déterminer sur le
evrain.
Article 28.

Magyarországnak hagyja Bemecze és
Tésa helységeket;
innen dél felé a Dunába való torkolásig ;
az Ipoly folyása lefelé;
innen a folyón felfelé Antonienhoftól (Köpcsénytől keletre) keletre
körülbelül 2 km. távolságnyira meg
határozandó pontig ;
a Duna hajózási fővonala ;
innen nyngat felé Antonienhoftól (Köpcsénytől keletre), nyugatra
körülbelül 1 km. távolságnyira a hely
színén választandó pontig, amely hár
mas határpontja Ausztriának,- Ma
gyarországnak és Cseh-Szlovákországuak :
a helyszínén megállapítandó vo
nal.
28. cikk.

Les frontières décrites par le préent Traité sont tracées, pour leurs
tarties définies, sur la carte an
[/l.000,000® annexée au présent
Traité. En cas de divergences entre
e texte et la carte, c’est le texte
;ui fera foi.

A jelen Szerződésben leírt hatá
roknak megállapított részei a jelen
Szerződéshez mellékelt 1:1,000.000
léptékű térképen meg vannak je 
lölve. Abban az esetben, -, ha a szö
veg és a térkép közt eltérés mu
tatkozik, a szöveg lesz az irányadó.

Article 29.

29. cikk.

Des Commissions de délimitátiou,
lont la composition est fixée par le
írésent Traité ou sera fixée par un
Traité entre" les Principales Puissan;es alliées et associées et les ou l’un
[uelconque des États intéressés, auront
i tracer ces frontières sur le terrain.
Elles auront tout pouvoir, non
leulement pour la détermination des
’ractioBs définies sous le nom de
-ligne à déterminer sur le terrain^,
nais encore si un des États iritéresés en fait la deinande, et si la Comûission. en approuve l’opportunité
)our la révision des fractions définies

A megjelölt határokat a hely
színén határrendező bizottságok fo g
ják kitűzni, amely bizottságok össze
állítását a jelén Szerződés vagy a
Szövetséges és\Társult Pőhatalmak
és az érdekelt Állam vagy AUamok
között kötendő szerződés határozza
meg.
A bizottságok hatásköre teljes
mértékben kiterjed nemcsak a »helyszínén megállapítandó voaal* néven
megjelölt határvonalrészletek meg
állapítására, hanem, ^ha valamelyik
érdekelt Állam kéri,, s a bizottság
azt helyénvalónak találja, a közigazgatási határok útján megjelölt

par dw Ihnifees àdministrativoa isauf
ponr les fronti èrèa internationales
existant en août 1914, où le rôle des
CotamiBaions se bornera au rôcolement des poteanz ou dos bornes)
Elles s’efforceront, dans ces deux cas,
de stiivre au plus près les définitions
données dans les Traités, en tenant
compte autant que possible des lim i
tes admÎDÎstratives et des intérêts
ÓGonoroiaues locaux.

Les décisions des Commissions
seront prises à la majorité des voix
et seront obligatoires ;pour ] ob parties
intéressées.
Les dépenses de Commissions de
délimitation seront supportées, par
parties égales, par les denx Etats
intéressés.

határvocalrésaletek f elülvi zsgáláaára
is (kivéve az 1914. évi augusztus
havában fennállott nemzetközi hatá
rokat, amelyekre nézve a bizott
ságok sserepe csupán a határoölöpök
vagy a liatárkövek felülvizsgálására
fog, szőritkoííiii). A bizottságok mind
két oaetben arra foguak t«ïrekedni,
hogy szigorúan kövessek a Szerző
désekben foglalt meghatározásokat,
a lehetőség szerint figyelembe véve
a közigazgatási határokat és a helyi
gazdasági érdekeket.
A bizottságok határozataikat szó
többséggel hozzák Ó3 ezek az érde
kelt felekre nézve kötelezők.
A batárrendező bizçttsàgok költ
ségeit a két 'érdekelt ÁUaiis egyenlő
részben viseli.

Article 30.

30. cikk.

En ce qui concerne les frontières
définies par un cours d’ean, les ter
mes »cours* ou »ohenal« employés
dans les descriptions du présent Traité
signiôênb d’une part, pour les fleuves
non navigables, la ligne médiane du
cours d'eau ou de son bras principal,
et d’autre part, pour les fleuves na
vigables, la ligne médiane du cbenal
de navigation principaL Toutefois, il
appartiendra aux Commission» de
déUmitation, prévues^ par le présent
Traité, de spécifier si la ligne fi'outière ‘suivra, dans ses déplacements
éventuels, le cours ou le chenal ainsi
défini, ou si elle sera déterminée
d’une manière définitive par la po
sition du coui^ ou du chenal, au mo
ment de la mise en vigueur du pré
sent Traité.

A m i a vízfolyással. megállapított
határokat illeti, a jelen Szerződés
ben használt «folyása (cours) vagy
^hajózható meder< (cheníü.) kifeje
zések a nem hajózható folyóknál a
vízfolyásnak vagy a vízfolyás főágá
nak középvonalát, a hajózható folyóknál pedig a hajózható- főmeder
nek középvonalát jelenti. De a jelen
Szerződésben megjelölt határreadezö
biííottaágoknak jogában áll részlete
sen megállapítani, vájjon- a határ
vonal mindenkor alkalmazkodni fog-e
a fent meghatározott folyásui>k vagy
hajózható medernek esetleges válto
zásaihoz, avagy a határvonalat a
jelen Szerződés életbelépésének idő
pontjában tényleg meglevő folyásnak
vagy hajózható medernek akkori
helyzete fogja-e egyszersmindonkorra
meghatározni.

Article 31.

31. cikk.

Lee divers États intéressés s’eiigagent à fournir aux Commissions

A különböző érdekelt Államok
kötelezik ma&ukat, hof?y a bizott-

tous documenta nécessaires à leurs
ta-’avaux, notamment des copies authen^
fciquoa doR procès-veibapx d& dêUœitation de frontières actuelles, ou an
ciennes, toutes les caries à grande
ôclielle existantes, les données géodésiques, les levés ex:éoutés et non
publiés, les renscignoraenta sur les
divagations des cours d’eau frontières.

Ils s’engagent, en outre, à près»
o.i'ii-e aux autorités locales de comtnuniquer aux Commissions toug docuiiionta, notanimeiit les plans, cadastres
ot livres fonciers, et de leuv fourair
sur leur demande tous renseignements
sur la propriété, les courants éeouomiques ot autres iniormations néces
saires.

fiáffok rendelkezésére bocsátják a
munkához szükscges Összes okmá
nyokat, nevezetesen a jelenlegi vagy
volt határok megjelölésérfi vonatkozó
jegyzőkönyvek hitelen másolatát, az
összes meglevő níigymérotö térképet,
a geodéziai adatokat, a megtörtént,
de lyilvánossiigra nem hozott helj^rajzi lelvcteleket, n határfolyók ártoriiletére Tonatkozö
felvilágosító
adatokat.
Ezenfelül arra ia kötelezik magu
kat, hogy utasítani fogják a helyi
hatóságokat, hogy a bizottságok ren
delkezésére bocaássauak minden ok
mányt, nevezetesen tervi-ajzokat, kataszUireket és telekkönyveket, to
vábbá, hogy a bizottságoknak kívá
natra a tulajdonjogi viszonyokra, a
gazdasági forgalom irányaira vonat
kozó adatokat és minden égyéb
szükséges felvilágosítást megadjanak.

Article 32.

32. cikk,

>;-ivs États intéressés a'cugB.gy'iií .1 prêter assistance aux Com'n'.jőion3 de délimitation, soit direete:a<jnfc, soit par l'cntremiae dea auto
ritás locales, pour tout ce qui conoerne
le tiausport, le logement, la maind’oeuvre,les matériaux (poteaux, bor
nes) nécessaires à l’acccomplissemeut
de la misaion.

A különböző érdekelt Államok
k(>telezik magukat, hogy a határrendező bizottsftgokuak akár közvet
lenül, akár a helyi hatóságok útján
segitsÁgükre lesznek a feladatuk
toljesitésóbez szükséges szállítáíii esz
közök, elszállásolások, munkaerők és
anyagszerek (határcölöpök, határ
kövek) tekintetében.

Article 83.

33. cikk-

Les divers États intéressés s’euga.gent à faire respecter les ropères
trigonométriques, signaux, poteaux
ou bornes frontièi-es placés par la
Commission.

A különböző érdekeir. Államok
kötelezik magukat, hogy a bizottság
által elhelyezett háromszögelési éa
egyéb jelok, határcölöpök vagy határ
kövek megóvásáról gondoskodnak

Article 54.

34. cikk.

Lea bornes seront placées à dis
tance de vue l ’une de l’autre; elles
seront numérotées et leur emplace-

A határköveket egymástól Iái.
tárolságnyira kell elhelyezni, szil,
mokkái ellátni s íelállítási helyüknl.

ment et leur numéro seront portés
sur un document Cartographique.

és számukat kartográfiai okmányban
megörökíteni.

A rticle 35.

35. cikk.

Les procès-verbaux définitifs de
délimitation, les cartes et documents
annexés seront établis eu triple ori
ginal dont deux seront transmis aux
Gouvernements des États limitrophes,
et le troisième sera transmis au Gou
vernement de la République fi ançaise,
qui en délivrera des expéditions
authentiques aux Puissances signa
taires du présent Traité.

A határrendezésre vonatkozó végjegyzőkönyveket, a mellékelt
térképeket és okmányokat három
eredeti példányban kell kiállítani,
amelyek közül kettőt át kell adni
a határállamok Kormányainak, a
harmadikat pedig a Francia K ö z
társaság Kormányának, amely ebből
hiteles másolatokat fog eljuttatni a
jelen Szerződést aláíró Hatalmakhoz.

P A R T IE III.

m . RESZ.

Clauses politiques européennes.

Politikai rendelkezéselL.

SECTION I.

I. OÍM.

Italie.

Olaszország.

A rticle 36,

36. cikk.

La Hongrie renonce en ce qui la
concerne, en faveur de l’Italie, à tous
droits et titres auxquels elle pourrait
prétendre sur les territoires de l ’an
cienne Monarchie austro-hongroise
reconnus commë faisant partie de
ritalié, conformément à l ’Article 36,
alinéa 1*'^ du Traité de paix conclu
le 10 septembre 1919 entre les Puis
sances alliées et associées, et l’A u 
triche.

Magyarország a maga részéről
lemond Olaszország javára mind
azokról a jogokról és igényekről,
amelyekre számot tarthatna a volt
Osztrák-Magyar Monarchia azon te
rületei tekintetében, amelyeket a
Szövetséges és Társult Hatalmak és
Ausztria között 1919. évi szeptember
hó 10-én kötött, békeszerződés 36.
cikkének első bekezdése Olaszország
hoz tartozóknak ismer el.

Article 37.

37. cikk.

Aucune somme ne sera due par
l’Italie du chef de son entrée en pos
session du Palazzo-Venezia à Rome.

Olaszország a római »Pal;i/,7.o
Venezia® ^ birtokba vétele IcJélKm
semmiféle fizetést nem trirtozik (dljdsiteni.

Article 88.

38. cikk.

L a Hongrie restituera à l’Italie,
dans un délai de trois mois, tous

Magyarország háromhavi hii(;i,ridőn belül visszaadja 01aözorn/>áf:;n:ik

wagons appartenant aux chemins de
fer italiens qui. avant le début de la
guerre, étaient passés «u Autriche,
et se trouvent actuellement en
Hongrie.

az olasz vasútak tulajdonába tartozó
mindazokat a vasúti kocsikat, ame
lyek a háború kezdete előtt Ausz
triába kerültek s jelenleg Magyarországon vannak.

A rticle 39

39. cikk.

Par dérogation à l’Article 252,
Partie X (Clauses économiques), les
personnes ayant leur résidence habi
tuelle dans les territoires de l’anci
enne
Monarchie
austro hongroise
transférés à l’Italie, conformément à
rÁ rticle 36, alinéa 1", du Traité de
paix avec l’Autriche et qui^ pendant
la guerre se sont trouvés hors des
territoires de l ’ancieniie monarchie
austrorhongroise, ou bien avaient été
emprisoDnéos, internées ou évacuées,
jouiront intégralement des disposi
tions pràwies aux articles 235 et
236, Pai-tie X (Clauses économiques)
du présent Traité.

A X. rész (Gazdasági rendelke
zések) 252. cikkével ellentétben,
azokra a személyekre, akiknek állandó
lakóhelye a volt Osztrák-Magyar
Monarchiának az osztrák békeszer
ződés 36. cikkének 1. bekezdése ér
telmében Olaszországhoz csatolt terü
letein volt és akik a háború alatt a
volt Osztrák-Magyar Monarchia terü
letein kívül tartózkodtak, vagy pedig
elfogva, internálva vagy eltávolítva
voltak, a jelen Szerződés X . részé
nek (Gazdasági rendelkezések) 2B6.
és 236. cikkeiben megállapított ren
delkezések teljes méiiékben kiterjed
nek.

Article 40.

40. cikk.

Les jugements rendus en matière
civile et commerciale depuis le 4 août
18i4—T)ar les ti'ibunaux des territoires
transférés à l’Italie conformément à
l’articlé 36, alinéa 1®', du Traité de
paix avec l’Autriche, entre des habi
tants desdits territoires et des res
sortissants de l’ancien Jloyaume de
Hongrie ne seront exécutoires qu’a
près exeqtiaiur prononcé par le nouveau
Tribunal correspondant des territoi
res en question.
Tous jugements rendus depuis le
4 août 1914 par les autorités judi
ciaires de l’ancienne monarchie austrohongroise contre des ressortissants
italiens ou contre ceux auxquels la
nationalité italienne sera acquise con
formément au Traité de paix avec
l’Autriche, pour crimés ou délits
politiques, seront réputés nuls.

Azok az Ítéletek, amelyeket pol
gári és kereskedelmi ügyekben 1914.
évi augusztus hó 4-e óta az osztrák
békeszerződés 36. cikkének 1, bekez
dése értelmében Olasz^országhoz csa
tolt területek bíróságai az enolített
tei-ületek lakói és a volt Magyar
Királyság állampolgárai között fel
merült ügyekben hoztak, csak az
illető területek megfelelő új törvény
széke által megadott »exequatur«
esetében hajthatók végre.
Mindazok az ítéletek, amelyeket
1914. évi augusztus hó 4-e óta a
volt Osztrák-Magyar Monai'chia tör
vénykezési hatóságai politikai bün
tettek vagy vétségek miatt olasz
állampolgárokkal vagy olyan szemé
lyekkel szemben hoztak, akik az
olasz állampolgárságot az osztrák
békeszerződés értelmében megszerzik,
semmisek.

SECTION IL

IL CIM.

État serbe-croate-slovène.

Szerb Horvât-S’ Iovén À.Uani.

Article 41.

41. cikk.

L a Hongiie l’econuaît, comme l’ont
déjà fait les Puissances alliées et
associées, l’entière indépendance de
l’État serbe-croate-slovène.

Magyarország, amint azt a Szö
vetséges és Társult Hatalmak máa,megtették, elismeri a Szerb-HorvátSzlovén Állam teljes függetlenségét.

Article 42.

42. cikk.

L a Hongrie renonce, en ce qui la
concerne, en faveur de l’État serbecroate-slovène, k tous droits et titres
sm- les ten’itoires de l’ancienne monar
chie austro-hongroise situés au-delà
des frontières de la Hongiie, telles
qu’elles sont décrites à l’article 27,
Partie I I (Frontières de la Hongrie)
et reconnus par le présent Traité,
ou par tous autres Traités conclus
en vue de régler les affaires actuelles,
comme faisant partie de l’État serbecroate-slovène.

Magyarország a maga részéről
lemond a Szerb-Horvát-Szlo vén Állam
javára a volt Osztrák-Magyar Monar
chiának mindazokra a területeire
vonatkozó összes jogairól és igényei
ről, amely területek Magyarország
nak a II. rész (Magyarország határai)
27. cikkében megállapított határain
kívül esnek és amelj^eket a jelen
Szerződés, vagy a jelen ügyek ren
dezését célzó bármely más szerződés
a Szerb^Hórvát-Szlovén Államhoz
tartozóknak ismer el.

Article 43.

43. cikk.

Une Commission composée de sept
membres, dont 'cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées
et associées, un par la Hongiie, sera
constituée dans les quinze jours qui
suivront la mise en vigueur du pré
sent Traité, pom* fixer sur place le
tracé de la ligne frontière décrite
à l ’article 27-2®, Partie I I (Frontiè
res de la Hongrie).

A II. rész (Magyarország hatámi)
27. cikkének.2. pontjában megjelölt
határvonalnak a helyszínén való meg
állapítására, a jelen Szerződés életbe
lépését követő tizenöt napon belül
héttagú bizottságot kell álakítani,
amelynek tagjai közül ötöt a Szö
vetséges és Társult Főhatalmak, egyet
a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, egyet
pedig Magyarország neveznek ki.

Article 44.

44. cikk.

L ’État serbe-croate-slovène recon
naît et confirme, vis-à-vis de la Hon
grie, son engagement d’agréer l’in
sertion dans un Traité conclu avec
les Principales Puissances alliées et
associées, des dispositions jugées né-

A Szerb-Horvât-Szlovén Á llani
Magyarországgal szemben elisniori éw
megerősíti azt a kötelezettségét, hogy
hozzájárult a Szövetséges és TársiiU.
Főhatalmakkal kötött szerződésbe oly
rendelkezéseknek felvételéhez, aine-

cessaires par cea^ Puissances pour
protéger dans VÉtat serbe-croateslovène les intérêts des habitants qui
diffèrent de la majorité de la popu
lation par la race, la langue ou la
religion ainsi que pour piotéger la
liberté du transit et un régime équi
table pour le commerce des autres
Nations.
L a proportion et la nature des
charges financières de la -Hongrie,
que rÉ tat serbe-croate-ölővène aura
à supporter en raison du temtoire
placé sous sa souveraineté, seront
fixées conformément à l ’article 186,
Partie I X (Clauses financières du
présent Traité.
Des conventions .ultérieures régle
ront toutes questions, qui ne seraient
pas réglées par le présent Traité et
que pourrait faire naître la cession
dudit territoire.

lyeket ezek a Hatalmak szüksége
seknek ítéltek abból a célból, hogy a
Szerb-Horvát-Szlovén Államban a né
pesség többségétől eltérő fajú, nyelvű
és yallású lakók érdekei, valamint a
forgalom szabadsága és más Nemze
tek kereskedelmének méltányos sza
bályozása védelemben részesüljenek.
Mágyarország azon pénzügyi ter
heinek aránya és természete, ame
lyeket a Szerb-Horvát-Szlovén Állam 
nak a szuverénitása alá helyezett
területekkel kapcsolatban kell elvál
lalnia, a jelen Szerződés IX . részé
neit (Pénzügp rendelkezések) 186.
cikke értelmében fog megállapíttatni.
Mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket a jelen Szerződés nem szabá
lyoz és amelyek az említett területek
átengedése folytán felmerülhetnek,
későbbi egyezmények fogják ren
dezni.

SECTION III.

III. CÍM.

Roumaine.

Románia..

Article 45.

45. cikk.

La Hongrie renonce, eu ce qu
concerne, en faveur de. la Rouma
à tous droits et titres sur les tem toirès de l’ancienne monarchie anstro
hongroise, situés au delà des frontières
de la Hongrie, telles qu'elles sont
fixées à l ’article 27, Partie I I (Fron
tières de la Hongrie) et reconnus par
le présent Traité ou par tous autres
Traités conclus en 'Vue de régler les
affaires actuelles, comme faisant partie
de la Roumanie,

Magyarország a maga részéről
lemond Románia javára a volt Oszt
rák-Magyar Monarcbiáuak
mind
azokra a területeire vonatkozó összes
jogairól és igényeü’ől, amely terüle
tek Magyarországnak a H. rész (Ma
gyarországhatárai) 27. cikkében m eg
állapított határain kívül esnek és
amelyeket a jelen Szerződés, vagy a
jelen ügyek rendezését célzó bármely
más szerződés Romániához tartozók
nak ismer el.

Article 46.

46. cikk.

Une Commission composée de sept
membres, dont cinq seront nommés
par les Pincipales Puissances alliées
et associées, un par la Roumanie et
üu par la Hongrie; sera constituée

A, II. rész (Magyarország határai)
27. cikkének 3. pontjában megjelölt
határvonalnak a helyszínén való meg
állapítására a jelen Szei'ződés élet
belépését követő tizenöt napon belül

dana lea quinze jours qui suivront la
miae en vigueur do présent Traité,
pour fixer sur çlace le tracé de la
ligne frontière prévue à 1article 27-3°,
Partie I I (Frontières de la Hongrie).

héttagú bizottságot kell alakítani,
amelynek tagjai közül ötöt a Szövet
séges és Társult Főhatalmak, egyet
Románia, egyet pedig Magyarország
neveznek ki.

Article 47.

47. cikk.

L a Roumanie reconnaît etconfîrme,
vis-à-via de la Hongrie, sou en
gagement d’agréer l’insertion dans
un Traité conclu avec les Principales
Puissances alliées et associées des
dispositions jugées nécessaii’es par
ces Puissances pour protéger en
Roumanie les intérêts des habitants
qui diffèrent de la majorité de la
population par la race, la langue ou
la religion, ainsi que pour protéger
la liberté du transit et un régime
équitable pour le commerce des autres
Nations.
La proportion et )a nature des
charges financières de la Hongrie,
que la Roumanie aura à supporter
en raison du territoire placé sous sa
souveraineté, seront fixées conformé
ment à l’article. 186, Partie IX (Clauses
financières)' du présent Traité.
Des Conventions ultérieures ré
gleront toutes questions, qui ne seraient
pas réglées par le présent Traité et
que pounait faire naître la cession
dudit territoire.

Románia Magyarországgal szem
ben elismeri és megerősíti azt a kö
telezettségét, hogy hozzájárult a Szö
vetséges és Társult Főhata) makkal
kötött szerződésbe oly rendelkezések
nek felvételéhez, amelyeket ezek a
Hatalmak szükségeseknek
ítéltek
abból a célból, hogy Romániában a
népesség többségétől eltérő fajú, nyelvű
és Vállású lakók érdekei, valamint a
foi'galom szabadsága és más Nem
zetek kereskedelmének méltányos
szabályozása védelemben részesülje
nek,
Magyarország azon pénzügyi ter
heinek aránj’^a és természete, ame
lyeket Romániának a szuverenitása
alá helyezett területekkel kapcsolat
ban kell elvállalnia, a jelen szerződés
IX . részének (Pénzügyi rendelkezé
sek) 186. cikke értelmében fog meg
állapíttatni.
Mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket a jelen Szerződés nem szabá
lyoz és amelyek az említett területek
átengedése folytán felmerülhetnek,
későbbi egyezmények fogják rendezni.

SECTION IV.

IV. CÍM.

État tchéco-slovaque.

Cseli-Szlovák Állam.

Articlé 48.

48. cikk.

L a Hongrie reconnaît, comme
l’ont déjà fait les Puissances alliées
et associées, l’entière indépendance
de l’État tchéco-slovaque, qui com
prendra le territoire autonome des
Ruthènes au Sud des Carpathes.

Magyarország, amint azt a Szö
vetséges és Társult Hatalmak már
megtették, elismeri a Cseh Szíovílk
Állam teljes függetlenségét, amely
Állam magában foglalja a i-nth ének
nek a Kárpátoktól délre fekvő auto
nóm területét.

Article 49.

49. cikk.

La Hongrie renonce, en ce qui la
concerne, en faveur de Î’État tchéco
slovaque, à tous droits et titres sur
les territoires de l’ancienne monarchie
austro-hongroise, situés au-delà des
frontières de la Hongrie, telles qu’elles
sont fixées à l’article 27, Partie I I
(Frontières de la Hongrie) et reconnus
par le présent Traite ou par tous
autres Traités conclus en vue de régler
les affaires actuelles, comme faisant
partie de l’État tchéco-slovaque.

Magyarország a maga részéről
lemond a Cseh-Szlovák Állam javára
a volt Osztrák-Magyar Monarchiának
mindazokra a területeire vonatkozó
összes jogairól és igényeiről, amely
területek Magyarországnak a II. rész
(Magyai’oi-szág határai) 27. cikkében
megállapított határain kívül esnek
és amelyeket a jelen Szerződés, vagy
a jelen ügyek rendezését célzó bár
mely más szerződés a Cseh-Szlovák
Államhoz tartozóknak ismer el.

Article 50.

50. cikk.

üue Commission composée de sept
membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées
et associées, un par l ’État tchéco
slovaque et un par la Hongrie, sera
constituée dans les quinze jours qui
suivront la mise en vigueur du pré
sent Traité, pour fixer sui' place le
tracé de la ligne frontière prévue à
l ’article 27— 4^, Partie I I (Frontières
de la Hongrie).

A II. rész (Magyaroi'szág határai)
27. cikkének 4. pontjában megjelölt
határvonalnak a helyszínén való
megállapítására a jelen Szerződés
életbelépését követő tizenöt napon
belül héttagú bizottságot kell alakí
tani, amelynek tagjai közül ötöt a
Szövetséges és Társult Főhatalmak,
egjí’et a Cseh-Szlovák Állam, egyet
pedig Magyarország neveznek ki.

Article 61.

51. cikk.

L ’État tchéoo-slovaque s’engage
à n’élever aucun ouvrage militaii’6
sur la pai'tie de son territoû-e qui
est situé sur la rive ;iroite du Danube
au sud de Bratislava (Presbom-g).

A Cseh-Szlovák Állam kötelezi
magát, hogy semmiféle katonai mü
vet nem emel területének Pozsonytól
délre, a Duna jobb partján fekvő
részén.

Ai'ticle 52.

52. cikk.

La proportion et la natm-e des
charges financières de la Hongrie,
que l’État tchéco-slovaque aui-a à
supporter en raison du ten’itoii’e placé
sous sa souveraineté, seront fixées
conformément à l’article 186, Partie
I X (Clauses financières) du présent
Traité.
Des Conventions ultériem-es règle-

Magyarorszàg azon pénzügyi ter
heinek aránya és természete, amelye
ket a Cseh-Szlovák Államnak a szuverénítása alá helyezett területekkel
kapcsolat'‘'an kell elvállalnia, a jelen
Szerződés IX . részének (Pénzügyi
rendelkezések) 186. cikke értelmében
fog megállapíttatni.
Mindazokat a kérdéseket, amelye-

ront toutes questions, qui ne seraient
pas réglées par le présent Traité et
que pourrait faire naître la cession
dudit tenitoii-e.

ket a jelen Szerződés nem szabályoz
és amelyek az említett területek áitengedése folytán íelmerülbstnek, ké
sőbbi egyezmények fogják rendezni.

SECTION V.

V. ClM.

Viume.

Fiume.

Article 53.

53. cikk.

L a Hongrie renonce à tous di-oits
et titres suv Fiume et. les tonitoiree
adjacents, appartenant à l'ancien
royaume de Hongrie et comprig dans
les limites qui seront ultérieurement
fixées.

Magyarország lemond Fiúméra
és a körülötte fekvő azokra a terü
letekre vonatkozó minden jogáról és
igényéről, amely teníletek a volt
Magyar Királysághoz tartottak, s
amelyek később megbatárossandó ha
tárok között feküsznek.
Magyarország kötelezi magát»
hogy elismeri jiűndazokat a rendel
kezéseket, amelyeket a jelen tigyek
rendezését célzó szerződések ezekre
a területekre vonatkozólag, líülönösen pedig a lakosok állampolgársága
tekintetében meg fognak állapítani.

La Hongrie s’e-ngage à reconnaître
les stipulations qui interviendront
relativement à ces teiritoires, notam
ment en ce qui concerne la nationalité
des habitants, dans les Traités desti
nés à régler lea aiFaires actuelles.

SEOllON VI.

VI. ClM.

Protection des minontés.

A kisebbségek védelme,

Aitiole Ô4.

54. cikk.

La Hongiie s’engage à ce que les
stipulations contenues dans la présente
Section soient reconnues comme lois
fondamentales, à ce qu’aucune loi,
aucun règlement ni aucune action
officielle ne soient en contradicîtion,
ou en opposition avec ces stipiüations
et à ce qu’aucune loi, aucun règle
ment ni aucune action officielle ne
prévalent contre elles.

Magyaiorszáig kötelezi magát arra,
hogy a jelen címben foglalt rendel
kezéseket alaptörvényekül ismeri el ;
hogy semminemű 'törvény, r<:nulelot
vagy hivatalos intézkedés eK<íl;k<‘l a
rendelkezésekkel nem lesz ellentét
ben és hogy ezekkel szemben semmi
féle törvény, rendelet vagy hivatalos
intézkedés nem lesz hatályos.

Article 56.

55. cikk.

L a Hongrie s'engage à accorder
à tous les habitants de Hongrie pleine
et entière pi*otection de leur vie et

Magyarország
kötelezi magát,
hogy az ország minden lakosának
születési, nemzetiségi, nyelvi, faji

de leur liberté sans distinction de
naissance, 4e nationalité, de langage,
de raoe oa de religion.
Tous les habitants de la H o t^ io
auront droit au libre exercice, tant
public que privà, de toute foi, roHgiou
ou croyance, dont la pratique ne sera
pas iuconïpatible avec l’ordi-e public
■et les bonnes moeurs.

va gy Tallási különbség nélicül, az
élet és szabadság teljes Tádéimét
biztoaítja.
Magyarország minden lakosát
megilleti az a jog, hogy bái'mely
hitet, vallást vagy hitvallást njalvdnosan-A^agy otthoaábao szabador.
gyakoroljon,
amerrnyiben ezeknek
gyakorlata a közrenddel és a
erkölcsökkel nem ellenktízik.

Article 66.

5tí. cikk.

La Hüügrie reconnaît connue ressortissanls üougTois, de plein dioít
et sans aucune formalité, toutes les
personnes ayant ríudi.gcnat|^^jűrt-meíí^a>
sur le territoire hougiois à. la date
de là mise en viguem- du présent
Traité et qiû ne sout pas ressortissiauts
d’uu autre État.

Magyaroi’azág magyar állampol
gárok uak ismeri el jogéi-véuyeaen és
zuindeuiiemű alakiság nélkül mind
azokat a személyeket, akiknelc a
jelen Szerződés életbelépésének ide
jében magyar területen vau illető
ségük {pertineuza) és nem állampol
gárai más Államnak.

Article 57.

57. cikk.

i.a
laliMualité hoügi-oise sera
i'-tr áe piein droit, par le seul
; :.-r lü.e Iti aaissance sur le territoire
li'jugroii}, à tou,i e personne ue pouvant
se prévaloir, par sa nais-sauce. d’une
iiuU'Q ua.tiioualit.é.

A magyar bei-uleteii való születés
puszta téuyt^vfel Jogérvényesen meg
szerzi a auigj'ar állampolgárságoi:.
minden .'izeiuély. akit BKületésénél
fogva -, alamely más állampolgárság
nem lUtíL mog,

Article 58..

58. cikk.

Tous les refjgortissants hongi^iia
seront égaux devant la loi « t jouiront
des mêmes' di’oits civils et politiques
sans distinction de i-ace, de langage
ou do religion.
La diSéi-ence de religion, de
croyance ou de confe« 2»\ou ne devra
nuire à aucun reesoiiissaut hongrois
en ce qui concerne la jouissance des
droits c irik et pcUtiques, uotanim.ent
pour l’adunission aux emplois pubUcs,
fonctions et honnems ou Texercice des
différentes pi-ofessions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction
contre le libre usage pom- tout res-

Minden magyar állampolgár faji;
nyelvi vagy vallási különbség nélkül
a törvény előtt egyenlő és ugyan
azokat a polgári és politikai jogokat
élvezi.
Yallási, hitbeli vagy felekezeti
különbség a polgaii és politikai jogok
élvezete, íg y nevezetesen : nyilváno.q
állások, hivatalok és méltóságok el
nyerése vagy a különféle foglalko
zások és iparok gyakorlása tekintetébeu egyetlen magyar állampolgárra
sem lehet hátrányos.
Egyetlen magyar állampolgár sem
korlátozható bármely nvolv szabad

sortisBaut hongrois d’une langue quel
conque soit dans lies relations privées
ou de commerce, soit en matière de
religion, de presse, ou de publications
de toute nature, soit dans les réunions
publiques.
Nonobstant l’établissement, par le
Gouvernement hongrois d’une langue
officielle, des facilités appropriées
seront données aux ressortissants
hongrois de langue autre que le
hongrois, poui’ l’iisage de leur langue,
soit oralement, soit par écrit devant
les tribunaux.
Les l'essortissants hongrois, appar
tenant à des minorités ethniques, de
religion ou de langue, jouiront du
même traitement et des mêmes ga
ranties en droit et en fait que les
autres ressortissants hongrois. Ils
am-ont notamment un droit égal à
créer, diriger et contrôler à leurs frais
des institutions charitables, religieuses
ou sociales, des écoles et autres éta
blissements d’éducation, avec le droit
d’y fairé librement usage de leur
propre langiie et d’y exercer libre
ment leur religion.

használatában a magán- vagy üzleti
forgalomban, a vallás, a sajtó útján
történő vagy bármilyen természetű
közzététel terén, vagy a nyilvános
gyűléseken.

Article 59.

59. cikk.

En matière d’enseignement public,
le Gouvernement hongrois accordera
dans les villes et districts où réside
une propoiiion considérable de ressor
tissants hongrois de langue autre que
la langue' hongroise, des facilités
appropriées pom* assurer que dans
les écoles primaires, l’instruction sera
donnée, dans lem* propre langue, aux
enfants de ces ressortissants hongrois.
Cette stipulation n^iempêchera pas le
Gouvernement hongrois de rendi-e
obligatoire l’enseignement de la langue
hongroise dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où
réside une proportion considérable de
ressortissants hongrois appartenant à
des minorités ethniques, de religion
ou de langue, ces minorités se verront

Olyan városokban és keMletekben,
ahol nummágyar nyelvű magyar
állampolgárok jelentékeny arányban
laknak, a Magyar Kormány a közoktatásügj’ terén megfelelő könnyí
téseket fog engedélyezni a végből,
hogy ily magyar állampolgárok gyer
mekeit az 'élenai iskolákban saját
nyelvükön tanítsák. Ez a rendelke
zés nem akadályozza a Magyar
Kormányt abban, hogy a magyar
nyelv oktatását az említett iskolák
ban is kötelezővé teg}’e.

A Magyar Kormánynak á hiva
talos nyelv megállapítására ^'onatkozó intézkedését nem érintve, a
nemmag3 'ar nyelvű magyar állam
polgárok nyelvük oek a bíróságok
előtt akár szóban, akár írásban való
használata tekintetében megfelelő
könnyítésekben fognak részesülni.
Azok a magyar állampolgárok,
akik faji, vallási va gy nyelvi kisebb
ségekhez tartoznak, jogilag és tény
legesen ugyanazt a bánásmódot és
ugyanazokat a biztosítékokat élvezik'
oiint a többi magyar állampolgárok.
Nevezetesen: joguk van saját költsé
gükön jótékonysági, vallási vagy szo
ciális intézményeket, iskolákat és
más nevelőintézeteket létesíteni, igaz
gatni és azolii'a felügyelni, .azzal a
joggal, hogy azokban saját nyelvü
ket szabadon használják és vallásu
kat szabadon g^'-akorolják.

Azokban a városokban és kerü
letekben, ahol jelentékenj'^ arányban
élnek oly magyar állampolgárok,
akik faji, vallási vagy nyelvi kisebb
ségekhez tartoznak, ezeknek a kisebb-

assurer une part équitable dans le
bénéfice et l’affectiation des sommes,
qui poun-aient être attribuées sur les
fonds publics par le budget de l’État,
les budgets municipaux ou autres,
dans un but d’éducation, de religion
ou de charité.

ségeknek méltányos részt keli biz
tosítani mindazoknak az összegeknek
élvezetéből és felhasználásából, ame
lyek a közvagyou terhére állami,
községi vágy más költségvetésekben
nevelési, vallási vagy jótékonysági
célokra fordíttatnak.

Article 60.

60. cikk.

La Hongrie agrée que, dans la
mesure où les stipulations des ai-ticles précédents de la présente Section
afifectent des personnes appartenant
à des minorités de race, de religion
ou de langue, ces stipulations consti
tuent des obligations d’intérêt inter
national et seront placées sous la
garantie de la Société des Nations.
Elles ne pourront être modifiées sans
l’assentiment de la majorité du Con
seil de la Société des Nations. Les
Paissances alliées et associées repré
sentées dans le Conseil s’engagent
respectiv -ment à ne pas refuser leur
assentiment à tonte modification des
dits articl-ss, qui serait consentie en
due forme par une majoi'ité du Con
seil dé la Société des Nations.

Magyarország hozzájárul ahhoz,
hogy amennyiben a jelen cím előző
cikkeinek rendelkezései oly szemé
lyeket érintenek, akik faji, vallási
vagy nyelvi kisebbségekhez tartoz
nak, ezek a rendelkezések nemzet
közi érdekű kötelezettségek és a
Nemzetek Szövetségének védelme
alatt fognak állani. Ezek a rendel
kezések a Nemzetek Szövetségének
Tanácsa többségének hozzájárulása
nélkül nem változtathatók meg. A
Tanácsban képviselt Szövetséges és
Társult Hatalmak kölcsönösen köte
lezik magukat arra, hogy nem tagad
ják meg hozzájárulásukat az említett
cikkeknek egyetlen oly módosításától
sem, amelyet a Nemzetek Szövetsége
Tanácsának többsége megfelelő for
mában elfogadott.
Magyarország hozzájárul ahhoz,
hogy a Nemzetek
Szövetségének
Tanácsa minden egyes tagjának meg
legyen az a joga, hogy a Tanács
figyelmét e kötelezettségek valameljdkének bárminemű megsértésére vagy
megsértésének veszélyére felhívja és
hogy a Tanács oly módon járhasson
el és oly utasításokat adhasson,
amelyek az adott esetben alkalma
saknak és hathatósaknak mutatko'znak.
Magyarország azonkívül hozzájá
rul ahhoz, hogy abban az esetben,
ha ezekre a cikkekre vonatkozó jogi
A’agy ténykérdésekről a Magyar K o r
mány és oly Szövetséges és Társult
Hatalom vagy bármely más oly H a
talom között merülne fel véleménykülönbség, amely Hatalom a Nem-

La Hongrie agrée que tout Mem
bre da Conseil de la -Société des
Nations aura le dioit de signaler à
l’attention du Conseil tc>ute infraction
ou danger d’inti-action à l’une quel
conque de ces obligations^ et que le
Conseil pouixa procéder de telle façon
et donner telles instructions qui pa
raîtront appropriées et efficaces dans
la circonstance.

La Hongrie agrée en outre qu’en
cas de divergence d’opinion, sur des
questions de droit ou de fait concer
nant ces articles, entre le Gouverne
ment hongrois et l’une quelconque
des Puissances alliées et associées,
ou toute autre Puissance, Membre
du Conseil de la Société des Nations,

cette dÍTergence sera considérée
comme un différend ayant un carac
tère international selon les termes de
l’article 14 du Pacte de la Société
des Nations. L e Gouvernement hon
grois agrée que tout différend de ce
genre sera, si l’autre partie le de
mande, déféré à la Cour permanente
de justice internationale. L a décision
de la Cour permanente sera sans ap
pel et aura la même force et valeur
qu’une décision rendue en vertu de
l ’article 13 du Pacte.

zetek Szövetsége Tanácsának tagja,
ez a véleménykülönbség a Nemzetek
Szövetségéről szóló Egyességokmány
14. cikke értelmében nemzetközi
jellegű, vitának tekintendő. A Magyar
Kormány hozzájárul ahhoz, hogy
minden ilynemű vitás kérdés,_ ha a
másik fél kéri, a Nemzetközi Állandó
Bíróság (Cour permanente de Justice)
elé terjesztessék. A z Állandó Bíróság
döntése ellen fellebbezésnek nincs
helye s a határozat ugyanolyan erejű
és érvényű, mint az Egyesáégokmány
13. cikke értelmében hozott határo
zatok.

SECTION VII.

VIL CÍM.

Clauses conceruant la nationalité.

Az állampolgárságról szóld rendelke
zések.

Article 61.

61. cikk.

Toute personne ayant l’indigéna
(jkrtinenza) sur un territoire faisan u
antérieurement partie des teiTitoires
de l’ancienne monarchie austi'ohongroise acquen-a de plein droit et
à l’exclusion de la nation^ité hon
groise, la nationalité de l ’État exer
çant la souveraineté sur ledit ter
ritoire.

Mindazok a személyek, akiknek
illetősége (»pertinenza«) oly terüle
ten van, amely azelőtt a volt OsztrákMagyar Monarchia területeihez tar
tozott, a magyar állampolgárság k i
zárásával jogérvényesen annak az
Államnak az állampolgárságát szer
zik meg, amely az említett területen
az állami íőhataímat gyakorolja.

Article 62.

62. cikk.

Nonobstant Nia disposition de l’ar
ticle 61, les personnes qui ont obtenu
l ’indigénat postérieurement au l"ja n vier 1910 dans un territoire trans
féré à l’État serbe-croate-slovène ou
à l’État tchéço-slovaque en vertu
du présent Traité, n’acquerront la
nationalité serbe-croate-slovène ou
tchéco-slovaque qu’à la condition
d ’en obtenir l’autorisation de l ’État
serbe-croate-slovène ou de l'État
tchéco-slovaque, selon les cas.
Si l’autorisation visée à l ’alinéa
précédent n’est pas demandée ou
est refusée, les intéressés acquerront

Nem érintve a 61. cikk rendel
kezését, azok a személyek, akik a
jelen Szerződés értelmében a SzerbHorvát-Szlovén vagy a Cseh-SzlovákAllamhoz csatolt valamely területen
1910. évi januárius hó l-je ntán sze
reztek illetőséget, csak oly feltétellel
szerzik meg a szerb-horvát-szlovén
vagy a cseh-szlovák állampolgár
ságot, ha a Szerb-Horvát-Szlovén,
illetőleg a Cseb-Szlovák ÁUamtól
erre engedélyt nyernek.
Ha az előbbi bekezdésben említett
engedél5’-t nem kérték, vagy azt tőlük
megtagadták, az érdekeltek jogérvé-

depltiîn, droit la nationalité de l’ Êtat
exerçant la souveraineté snr le ter
ritoire, dans lequel ils avaient pré
cédemment leur indigéDat.

nyesen annak az Államnak állam
polgárságát szerzik meg, amely az
állami fohatalmat azon a területen
gyakorolja, ahol az illetőknek azelőtt
volt illetőségük.

Article 63.

63. cikk.

Les personnes âgées de plus de
18 ans, perdant leur nationalité
hongroise et acquérant de plein droit
line nouvelle nationalité en vertu de
l ’article'61, auront Ja faculté, pen
dant une période d'un an à dater
de la mise en viguem- du présent
Traité, d’opter pour la nationalité
de l’'État dans lequel elles avaient
leur indigénat avant d’acquérir leur
indigénat dans Je territoire transféré.
L ’option du mari entraînera celle
de la femme et l’option des parents
entraînera celle de leurs enfants âgés
d€ moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le
droit d’option ci-dessus prévu de
vront, dans les douze mois, qui sui
vront, transporter leur domicile dans
rÉtat en faveur duquel elles auront
opté.
Elles seront libres de conserver
les biens immobiliers qu’elles possè
dent sur le territoire de l’autre État
où elles, auraient eu. leur domicile
antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs
biens meubles de toute nature. Il ne
leur sera imposé, de ce. fait, aucun
droit ou taxe soit de sortie, soit
d’entrée.

Azoknak a 18 évesnél idősebb
személyeknek, akik magyar állam
polgárságukat elvesztik és a 61. cikk
értelmében jogérvényesen űj állampolgárságot szereznek, jogukban áll
a jelen Szerződés életbelépésétől
számított egy évi időtartamon belöl
annak az Államnak állampolgárságát
igényelni (opció), amelyben illetősé
gük volt, mielőtt illetőségüket az át
csatolt területen megszerezték.
A férj opciója maga után vonja
a feleségét és a szülőké a 18 éves
nél fiatalabb gyermekét.
Azok a személyek, akik a feijtemlített opció-jogot gyakorolták, az
ezt követő tizenkét hónapon belül
kötelesek abba az Államba áttenni
lakóhelyüket, amelyntk állampolgár
ságát optáiták.
Jogukban áll a.zonban megtartani
azokat az ingatlanokat, amelyeke',
annak a másik Államnak területén
birtokolnak,
amelyben opciójukat
megelőzően laktak.
Magukkal Anhetik bármi néven
nevezendő ingó vagyonukat. Emiatt
sem kilépési, sem belépési díjakkal
vagy illetékekkel nem terhelhetők.

Article 64.

64. cikk.

Les personnes qui ont l’indigénat
dans un territoire faisant partie do
l ’ancienne monarchi e austro -bongroise,
et qui y diffèrent, par la race et la
langue, de la maiorité -de la popu
lation, pourront, dans le délai de six
mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, opter ponr l’Au
triche, la Hongrie, l ’Italié, la Pologne,

A zok a személyek, akiknek a volt
Osztrák-Magyar Monarchiához tar
tozó valamely területen van illető
ségük és ott a lakosság többségétől
fajra vagy nyelvre nézve különböz
nek,- a jelen Szerződés életbelépésé
től számított hat hónapi időtartamon
belül Ausztria, Magyarország, Olasz
ország, Lengyelország, Románia, a

la Ronmanie, l ’État serbe-croatealovène ou l ’État tchéco-alovaque,
geion que là majorité de la popula
tion y sera composée de pei-somies
parlant la même langue et ayant la
même race qu’elles. Les dispositions
de rarbicle 63, concernant l’exercice
dn droit d’option, seront applicables
à l’exercice du droit reconnu par le
présent article.

Szerb-Hoivât-Szlovéu Állam vagy a
Cseh."Szlovák Állam javára optálhatnak, aszerint, amint a lakosság
tübbsége ott ugyanazt a nyelvet
beszéli éa ugyanahhoz a fajhoz tar
tozik, mint ők. A 63. cikknek az
opciójog
gyakorlására
v^onatkozó
rendelkezései a jelen cikkben meg
állapított jo g gyakorlására is alkal
mazást nyernek.

Article 65.

65. cikk.

Les Hautes Parties CQntractantes
s’engagent à n’apporter aucune en
trave à l’exercice du droit d’option
prévu par le présent Traité ou par
les Traités conclus entre les Puis
sances alliées et- associées et l’A lle
magne, l’Autriche ou la Russie, ou
entre lesdites Puissances alliées et
associées elles-mêmes, et permettant
aux intéressés d’acquérir toute autre
nationalité qui leur serait ouverte.

A Magas Szerződő Felek kötele
zik magukat, hogy semmi akadályt
sem gördítenek a jelen Szerződésben,
vagy a Szövetséges és Társult Hatal
mak és Németország, Ausztria vagy
Oroszország között, vagy maguk a
nevezett Szövetséges
és Társult
Hatalmak között kötött szerződé
sekben megállapított oly opciójog
gyakorlása elé, amely az érdekel
teknek minden ínás, számukra elér
hető állampolgárság megszerzését
megengedi.

Article 66.

66, cikk,

Les femmes mariées suivront la
condition de leurs maris et les en
fants âgés de moins de 18 ans sui
vront la condition de leurs parents
pom- tout cè qui concerne l’applica
tion des dispositions de la ’ présente
Section.

A jelen cím rendelkezéseinek alka,lmazása tekintetében a férjes
asszonyok férjük, a 18 évesnél fiata
labb gyermekek szüleik állapotát
mindenben követik.

SECTION VIII.

V III. CÍM.

Clauses politiqnes ooncernaat. certains
États d’Europe.

Ëgyes európai államokra vonatkozó
politikai rendelkezések.

1. Belgique.

1. Belgium.

Article 67,

67. cikk.

L a Hongrie, recoimaissant que les
Traités du 19 avril 1839, qui éta
blissaient avant la guerre le régime
de la Belgique, ne correspondent plus

EHsmerve azt, hogy azok az 1889.
évi április hó 19-én kelt szerződé
sek, amelyek a háború előtt Belgium
jo gi helyzetét meghatározták, a je-

aux circonstances actuelles, consent,
en ce qui la concerne, à l’abrogatiori
de ces Traités et s’engage dès à
présent à reconnaître et à observer
toutes conventions, quelles qu’elles
soient, que pourront passer les Prin*
cipales Puissances alliées et associées,
ou certaines d’entre elles, avec les
Gouvernements de Belgique ou des
Paj’S Bas, à l’efifet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion
formelle à ces conventions ou à quel
ques-unes de leurs dispositions était
requise, la Hongrie s’engage dès
maintenant à la donner.

lenlegi viszonyoknak többé már nem
felelnek m$g, Magyarország a maga
részéről beleegyezik ezeknek a Szer
ződéseknek hatályon kívül helyezé
sébe, s már most kötelezi magát,
bogy elismeri és megtartja mind
azokat az egyezményeket, bármilye
nek is legyenek azok, amelyeket a
Szövetséges és Társult Főhatalmak
vagy líözülök egyesek Belgium vagy
Németalföld Kormányaival az emlí
tett 1839. évi szerződések helyébe
esetleg kötni fognak. Magyarország
már most kötelezi magát, hogy
amennyiben ezekhez az egyezmé
nyekhez vagy rendelkezéseikhez alak
szerű hozzájárulását fogják kívánni,
ezt megadia.

2. Luxembourg.

<5. Luxemburg.

A rticle 68.

68, cikk.

L a Hongrie déclare agréer, en ce
qui la concerne, l’abrogation du
régime de neutralité du Grand Duché
dé Luxembourg et accepte par avance
tous aiTangements internationaux
conclus par les Puissances alliées et
associees relativement au Grand
Duché.

Magyarország kijelenti, hogy a
maga részéről Luxemburg Nagyhercegség semlegességének megszün
tetéséhez hozzájárul és már előre
elfogadja a Szövetséges és Társult
Hatalmaknak a Nagyhercegségre vo 
natkozó összes nemzetközi megálla
podásait.

3. Slesvig.

3. Schleswig.

Article 69.

69. cikk.

La Hongrie déclare reconnaître,
eu ce qui la concerne toutes dispo
sitions conclues par les Puissances
alliées et associées avec l’Allemagne
concernant les territoires, dont le
Traité du 30 octobre 1864 avait im
posé l’abandon au Danemark.

Magyarország kijelenti, hogy a
maga részéről elismeri a Szövetséges
és Társult Hatalmaknak mindazokra
a teitiletekre vonatkozólag Német
országgal kötött megállapodásait,
amely területeknek átengedésére az
1864. évi október hó 30-án kelt szer
ződés kötelezte Dániát.

4. Turquie et Bulgarie.

4. Törökország és Bulgária.

Article 70.

70. cikk.

L a Hongrie s’engage à recon
naître et à agréer, en ce qui la con-

Magyarország kötelezi magát,
hogy a maga részéről elismeri és el-

oeme, tous arraïQgements que les
Paissances alliées efc associées passe*
ront ou ont passé avec la Turquie
ofcla Bulgarie relativement aux droits,
intérêts et privilèges quelconques
auxquels la H ongiie ou les ressor
tissants hongrois pourraient prétendre
en. Turquie ou en Bulgario et qui ne
sont pas l’objet de dispositions du
présent Traité.

fogadja mindazokat a megállapodá
sokat, amelyeket a Szövetaégea és
Táraidt Hatalmak Töi-ökországgal és
Bulgáriával azokra a jogokra, érde
kekre és kiváltságokra vonatkozólag
kötni fognak vagy már megkötöttek,
amelyeket Magyarország vagy ma
gyar állampolgárok Törökországban
va gy Biilgáriában igényelhetnéuek, s
amelyeki-e nézve a jelen Szerződés
rendelkezést nem tartalmaz.

5. Autriche.

5. Atisëtria.

Article 71.

71. cikk.

L a Hongrie renonce en faveur
de 1’Autiricb.e à tous droits et titres
sur les territoires de l ’ancieu royaume
de Hongrie, situés au delà des fron
tières de la Hongrie, telles qu’elles
sont fixées à l’article 27— 1®, Partie
n (Frontières de la Hongrie).

Magyarország Ausztria ja vá ia le
mond a volt Magyar Királyságnak
azokra a területeire vonatkozó min
den jogáról és igényéről, amely te
rületek Magyarországnak a II. rész
(Magyai'ország Latárai) 27. cikkének
1. pontjában megállapított határain
kívül -esnek.
A fentebb megjelölt határvonalnak
a helyszínén való megállapítására a
jeleii Szerződés életbelépését követő
tizenöt napon belül héttagú bizott
ságot kell alakítani, ameljmiek tagjai
közül ötöt a Szövetséges éa Társult
Főhatalmak, egyet Magyaroi*szág és
egyet Ausztria neveznek ki.

Une Commission composée de
sept membres, dont cinq seront nom
més par les Principales Pnissances
alliées et associées, un par la Hongrie
et un par l ’Autriche, sera constituée
dans les quinze jours qui suivront la
mise en vigueur du présent Traité,
pour fixer sur place le tracé de la
ligne frontière ci-dessus prévue.
L a nationalité des habitants des
territoires visés au présent article
sei’a réglée conformément aux dispo
sitions des articles 61, 63 à 66.

A jelen cikkben érintett terüle
tek lakosainak állampolgársága a 61.
és a 63— 66. cikkek rendelkezései
nek megfelelően nyet' szabályozást.

€. Russie et États russes.

6. Oroszorsmâg és az Orosz Államck.

Article 72.

72. cikk.

1. — L a Hongrie reconnaît et
s’engage à respecter, coiùme perma
nente et inaliénable, l ’indépendance
de tous les territoires qui faisaient
partie de l’ancien P^mpii'e de Hussie
au 1“ août 1914.

1.
Magyarország elismeri mind
azoknak a területeknek független
ségét, amelyok 1914. évi augusztus
hó l-en a volt Orosz Bh’odalom ré
szei voltak, s kötelezi magát, hogy
ezt a függetlenséget tdsztoletben tartja,
mint olyat, amely állandó, s amelyről nem lehet lemondani.

A jelen Szerződés IX . részének
(Pénzügyi rendelkezések) 193, cik
kébe és X , rés5!ének (Gazdasági ren>
delkezések) 227. cikkébe felvett ren
delkezéseknek megfelelően. Magyarország a maga részéről végérvénye
sen elismeri a breszt-litovszki szer
ződéseknek, valamint mindazoknak
a többi szerződéseknek, megegyezé
seknek vagy egyezményeknek sem
missé nyilvánítását, amelyeket a volt
Osztrák-Magyar Kormány az orosz
országi
maximalista Koi-mánnyal
kötött.
A Szövetséges és '1’ái‘Bult Hatal
L g3 Puissances aUiôes et associées
mak l'.ifejezetten fenutart)ák Orosz
réservent expressément les droits de
országnak jogát arra nézve, hogy
la Russie à obtenir de la Hongrie
toutes restitutions et réparations ba
Magyarországtól a jelen Szerződés
sées sur les principes du présent
elvein alapuló minden térítést és
jóvátételt megkapjon.
Traité.
2.
Magyarország kötelezi magát
2.
— La Hongrie s’engage à re
hogy elismeri mindazoknak a szer
connaître la pleine valeur de tous
ződéseknek vagy megállapodásoknak
les Tx'ait.é9 ou arrangements que les
teljes érvényességét, amelyeket a
Puissii-iico:' alJiées et associées passpn-iv.i'f, :iv.'C les États-qui se sont
Szövetséges és Társult Hatalmak
a,zokkal az Államokkal fognak eset
jti ge constitueront sur
leg megkötni, amelyek az 1914. évi
hout-, ; :t parf.ie des territoii'es dé l'auaugusztus lió 1-én fennállott volt
. 'k li Empire de Russie, tel qu'il
pxiatûit au 1" août 1914, et a reconOrosz Bii'odalom egész területén vagy
területeinek egyes részein már eddig
ualtve les frontières de ces États,
rollca qu’elles seront ainsi fixées.
alakultak, vagy ezutáj alakulni fog
nak, továbbá kötelezi magát, bogy
elismeri ezeknek az Államoknak
határait úgy, amint azokat meg
fogják állapítani.
Corifór'naémeiit aux diepositiona
insérées à l ’article 193, Parti© I X
(Clauses finaacières) et à l ’artiolo
227, Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité, la Hongrie recon
naît définitivement en ce qui la con
cerne rannulation des Tiraités de
Bvest-Litovsk, ainsi que de toiia
antres traités, accords ou coiïventious
passés par l'ancien GouvemerDent
aiisti o-hongiois avec le Gouverneinent
ma3cimaliste eu Russie.

SECTION IX.

IX. CÍM.

Dispositions générales.

Általános i>en(lelkezések,

Ai'ticle 7-\

73. cikk.

L ’indépendance de la Hongrie est
iiialiénablo, r í
n’est du consente
ment du Coni-ej) de la Société des
Nations. En conséquence, la Hongrie
s’engage à s’abstenir, sauf le consen
tement dudit Cfrasail, de tout acte
de nature à compromettre son indé
pendance, dii-ectement ou indirecte-

Magyarország nem mondhat le
fuggetlenaégéről, csak a NemzoteTí
Szövetsége Tanácsának beleegyezé
sével. Kö votkezésképen Magyarország
kötelezi magát, hogy az említett
Tanács beleegyezésének esetét kivéve,
tai'tózkodni fog minden oly termé
szetű cselekedettől, amely közvetle-

ment et paar quelque voie que ce soit,
notamment et jusqu’à son admission
comme Membre de la Société des
Nations, par voie de participation
aux affaires d’une autre Paissance.

nül va gy közvetve ós bármely módon,
főként addig, amíg a Nemzetek Szö
vetségébe tagul fel nem veszik, vala
mely más Hátalom ügyeiben való
részvétel útján, függetlenségét veszé
lyeztethetné.

Article 74.

74. cikk.

L a Hongrie déclare dè^ à présent
reconnaître et agréer les frontières
de l’Autriche, de la Bulgarie, de la
Grrèce, de la Pologne, de la Rouma
nie, de l’État serbé-croate-slovène et
de l’État tchéco-slovaque, telles que
ces frontières auront été fixées par
les Principales Puissances alliées' et
associées.
L a Hongriç s’engage à recon
naître la pleine valeur des Traités
de Paix et Conventions addition
nelles qui sont ou seront conclus par
les Puissances alliées et associées,
avec les Puissances ayant combattu
aux côtés de l’ancienne monarchie
austro-hongi-oise, à agréer les dispo
sitions qui ont été ou. seront prises
concernant les territoires de l ’ancien
empire allemand, de l’Autriche, du
royaume de Bulgarie et de l'empire
ottoman, et à reconnaître les nouveaux
États dans les frontières qui leui’ sont
ainsi fixées.

Magyarország már most kijelenti,
hogy elismeri és elfogadja Ausztria,
Bulgária, Görögország, Lengyelor
szág, Románia, a Szerb Horvát-Szlovén Állam és a Cseh-Szlovák Állam
határait úgy, amint ezeket, a hatá
rokat a Szövetséges és Társult Fő
hatalmak megállapítják.
Magyarország kötelezi magát,
hogy elismeri mindazoknak a békeszerződéseknek és pótegyezmények
nek teljes érvényességét, amelyeket
a Szövetséges és Társult Hatalmak
kötöttek vagy kötni fognak azokkal
a Hatalmakkal, amely Hatalmak a
volt Osztrák-Magyar Monarchia ol
dalán küzdöttek ; kötelezi magát,
hogy elfogadja azokat a rendelkezé
seket, amelyeket a volt Német Biro
dalomra, Ausztriára, a Bolgár K irály
ságra és az Ottomán Birodalomra
vonatkozólag megállapítottak, vagy
meg fognak állapítani s hogy elismeii
az új Államokat a szániukra ilymódou megállapított határok között.

Article 76.

75. cikk.

L a Hongrie renonce, eu ce qui
la concerne, en faveur des Principales
Puissances alliées e t associées à tous
ses droits et titres aur les territoires
qui appartenaient antérieurement à
l’ancienne monarchie austro-hongroise
et qui, situés au delà des nouvelles
frontières do la Hongrie telles qu’elles
sont décrites à Tarticle 27, Partie H
(Frontières de la Hongrie), ne sont
actuellement l’objet d’aucune autre
stipulation.

Magyarország a maga részéről a
Szövetséges és Társult Főhatalmak
javára lemond azokra a területekre
vonatkozó minden jogáról és igényé
ről, amely tei-ületek azelőtt a volt
Osztrák-Magyar Monarchiához tar
toztak, s amelyek Magyarországnak
a n , rész (Magyarország határai)
27. cikkében megállapított új határain
kívül esvén, ezidőszerint semmiféle
más megállapodásnak nem tárgyai.

La Hongrie s’engage à reconoaîti'e les dispositions que les Princi
pales Puissances alliées et associées
prendront relativement à ces terri
toires, notamment en ce qui concernR
la nationalité des habitants.

Magyarország kötelezi magát,
hogy elismeri azokat a rendelkezé
seket, amelyeket a Szövetséges és
Társult Pőhatalmak ezekre a terü
letekre nézve, különösen a lakosság
állampolgársága tekintetében meg
fognak állapítani.

Article 76.

76. cikk.

Aucim des habitants des territoires
de l’ancienfie monarchie austro-hongroiee ne pourra être inquiété ou
molesté, soit eu raison de son attitude
politique depuis le 28 juillet 1914
jusqu’à la reconnaissance définitive
de la souveraineté sur ces territoires,
soit en raison du règlement de sa
nationalité en vertu du présent
Traité.

A volt Osztrák-Magyar Monarchia
területeinek egyik lakosát sem lehet
zavarni vagy zaklatni sem amiatt a
politikai magatartása miatt, amelyet
az illető 1914. évi július hó 28. napjá
tól kezdve az említett területek ál
lami fennhatóságának végleges elis
meréséig tanúsított, sem pedig állam
polgársági viszonyainak a jelen Szer
ződés alapján való rendezése miatt.

Article 77

77. cikk.

La Jlongrie remettra sans ' délai
aux Gouvernements alliés ou associés
intéressés les archives, registres, plans,
titres et documents de toute nature
appartenant aux administrations ci
vile, militaire, financière, judiciaire
ou autres des territoires cédés. Si
quelques-uns de ces documents, ar
chives, registz'es, titres ou plans
avaient été déplacés, il seront resti
tués par la Hongrie sur la demande
des Gouvernements alliés ou associés
intéressés.

Dans les cas où les archives, re
gistres, plans, titres ou documents
visés à l ’alinéa 1" et n’ayant pas un
caractère militaire concerneraient éga
lement les administi’ations hongroises
et où, en conséquence, leur remise ne
pourrait avoir lieu sans préjudice
pour ces dernières, la Hongrie s’en
gage, S0Ü3 condition de réciprocité,
à en donner communication aux

Magyarország az átengedett te
rületek polgári, katonai, pénzügyi,
igazságügyi vagy egyéb közigazga
tására vonatkozó mindénnemíi levél
tárakat, lajstromokat, tervrajzokat,
okiratokat és okmányokat az érde
kelt Szövetséges vagy Társult K o r
mányoknak haladéktalanul át fogja
adni. Ha ezek közül az okmányok,
levéltárak, lajstromok, okiratok vagy
tervrajzok közül egyeseket a hely
színéről elvittek volna, Magyarország
köteles azokat az érdekelt Szövet
séges vagy Társult Körmányok meg
keresésére visszaszolgáltatni.
Ha az 1. bekezdésben említett s
katonai jelleggel nem bíró levéltárak,
lajstromok, tervrajzok, okiratok vagy
okmányok egyszersmind a magyar
közigazgatási ágakat is érdeklik és
így következésképen azokat nem le
hetne átadni anélkül, hogy ebből az
utóbbiakra hátrány ne származzék,
Magyarország kötelezi magát, hogy
azokból, a viszonosság feltétele mel-

Gouvernements alliés et associés in
téressés.

lett, az érdekelt Szövetséges és Tár
sult Kormányok részére adatokat fog
szolgáltatni.

Article 78.

78. cikk.

II
sera pourvu, par conventions
séparées entâ'e la Hongrie et chacun
des États auxquels un territoire de
l’ancien royaume de Hongrie a été
transféré ou qui sont nés du démem
brement de l’ancienne monarchie
austro-hongroise, au règlement des
intérêts .des habitants, notamment en
ce qui concerne leurs droits civüs,
leur commerce et l’exercice de leur
profession.

Magyarország és minden egyes
Állam, amelyhez a volt Magyar K i 
rályságnak valamely területét átcsa
tolták, vagy amely a volt OsztrákMagyar Monarchia feldarabolásából
keletkezett, a lakosság érdekeinek
szabályozásáról, különösen polgári
jogaiki'a, kereskedelmükre és h iva
tásuk gyakorlására vonatkozólag egy
mással kötendő külön-külön egyez
mények lítján fognak gondoskodni.

P A R T IE IV .

IV . RÉSZ.

Intérêts hongrois hors d’Europe.

Magyarország érdekei Európán
kívül.

A rticle 79.

79. cikk.

Hors de ses limites, telles qa’elles
sont fixées par le présent Traité, la
Hongrie renonce, eu ce qui la con
cerne, à tous droits, titres ou privi
lèges quelconques sur ou concernant
tous territoires hors d’Ein'ope ayant
pu appartenir à l’ancienne monarchie
austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi
qu’à tous droits, titres ou privilèges
ayant pu, à quelque titre, que ce
soit, lui appartenu.' vis-à-vis des
Puissances alHées et associées.

A jelen Szerződés által megálla
pított határain kívül, Magyarország
a maga részéről lemond az Európán
kívüli területekre vonatkozó mind
azokról a jogokról, igényekről és
kiváltságokról, a melyek a volt
Osztrák-Magyar Monarchiát vagy
szövetségeseit esetleg illették, to
vábbá lemond mindazokról a jo go k 
ról, igényekről és kiváltságokról,
amelyek őt bármely elmen a Szövet
séges és Társult Hatalmakkal szem
ben esetleg megillették.
Magyarország már most kötelezi
magát, hogy elismeri és elfogadja
minda.zokat a rendszabályokat, ame
lyeket a Szövetséges és Társult Főhatalmak, szükség esetében más H a 
talmakkal egyetértve, a fenti ren
delkezésből folyó következmények
meghatározása végett már megálla
pítottak, vagy ezután meg fognak
állapítani.

L a Hongrie s’engage dès à pré
sent à reconnaître et à agréer les
mésm'es qui sont, où seront prises
pM les Principales Puissances alliées
et associées, . d’accord s’il y a lieu
avec les tierces Puissances, en vue
de régler les conséquences de la dis
position qui précède.

SECTION.!.

I. OlM.

Maroc.

Marokkó.

A rticle 80.

80. cikk.

L a Hongrie, en ce qui la concerne,
renonce à tous droits, titres on pri
vilèges résultant à son profit de l’A cte
général d ’Algésiras du 7 avril 1906,
des Accords franco-allemands du 9
février 1909 et du 4 novembre 1911.
Tous les traités, accords, arrange
ments ou contrats passés par le Gou
vernement de l’ancienne monarchie
austro-hongi'oise avec l’Empire chérifien sont tenus poiu’ abrogés depuis
le 12 août 1914.

Magyarország a maga részéről
lemond mindazokról a jogokról, ig é
nyekről és kiváltságokról, amelyek
őt az 1906. évi április hó 7-én kelt
algecirasi Főokmány, valamint az
1909. évi február hó 9-én és az
1911. évi november hó 4-én kelt
francia-német megegyezések alapján
megilletik. Mindazokat a szerződése
ket, megegyezéseket, megállapodáso
kat vagy egyezményeket, amelyeket
a volt Osztrák-Magyar Monarchia
Kormánya a Serif Bii’odalomnial
kötött, az 1914. évi augusztus hó
12. napjától kezdve hatályon kívül
helyezetteknek kell tekinteni.
Magyarország semmi esetre sem
érvényesíthet ezeknek az okmán3'oknak alapján jogokat, s kötelezi ma
gát, hogy azokba a tárgyalásokba,
ámelyebet Franciaország és a többi
Hatalmak Marokkóra vonatkozólag
esetleg tartani fognak, semmiféle
módon sem fog beleavatkozni.

En aucun cas, Ja Hongiie ne
pourra se prévaloir de ces actes et
elle s’engage à n’intervenir en aucune
façon daiîs les'négociations qui poiu-ront avoir lieu entre la France et
les autres Puissances relativement au
Maroc.

Article 81.

81. cikk.

L a Hongrie déclare accepter tou
tes les conséquences de l’établisse
ment, reconnu par le Gouvernement
de l’ancienne monarchie austi'o-hongroise, du protectorat de la France
au Maroc et renoncer au régime des
capitulations au Maroc, en ce qui
la concerne.
Cette renonciation prendra date
du 12 août 1914.

Magyarország kijelenti, hogy r.
volt Osztrák-Magyar Monarchia Kor
mányától elismert marokkói francia
protektorátus létesítéséből folyó ösi?szes következméűyekét elfogadja, s
a maga részéről lemond Marokkóban
a kápitulációs jogoki’ól.

A rticle 82.

82. cikk.

L e Gouvernement chérifien aura
une entière liberté d’action pour

A Serif Kormány teljes cselek
vési szabadsággal szabályozza Marok-

Ez a lemondás az 1914. évi
augusztus hó 12. napjától kezdődő
hatállyal lép életbe.

régler le statut et les conditions de
rétablissement des ressortissants hon
grois an Maroc.
Les protégés hongrois, lescensaux
et les associés agricoles hongrois
seront considéré? comme ayant cessé,
à partir du 12 août 1914, de jouir
des privilèges attachés à ces quali
tés pour être soumis an droit coninuin.

kóban a magyar állampolgárok jo g 
állását és letelepedésük feltételeit.
A magyar védenceket, a magyar
alkuszokat (cenaanx) éa földmivelő
szövetkezeti tagokat (associés agri
coles) úgy kell tekinteni, mint akik
ebbeli minőségükre alapítható kivált
ságaikat az 1914. évi augusztus hó
12, napjától kezdve többé nem élve
zik, s így ettől kezdve reájuk nézve
is a közönséges jo g szabályai iránj’^adók.

Article 83.

83. cikk.

Tous droits mobiliers et immo
biliers de IWicienne monarchie aus
tro-hongroise dans l’Empire chérifîen passent do plein droit au Mnghzen sans aucune indemnité.

A volt Osztrák-Magyar Monar
chiának a Serif Birodalomban ingó
ságokra éa ingatlanokra vonatkozó
lag fennállott minden joga jogérvé
nyesen s minden térítés nélkül a
Maghzenre száll át.
Ebből a szempontból a volt Oszt
rák-Magyar Monarchia javait és bir
tokait lígy keli értelmezni, hogy azok
magukban foglalják az összes koronabiitokokat és Ausztria-Magyarország
volt uralkodó-családjának magán
ja va it is.
Magyar állampolgárokat a Sei-if
Birodalomban ingóságokra és ingat
lanokra vonatkozólag megillető min
den jogot a jelen Szerződés X . része
(Gazdasági rendelkezések) III. és IV .
címének megfelelően kell elbírálni.

A cet égard, les biens et pro
priétés de l’anciennfi monarchie austro-hongroise seront considérés com
me comprenant toutes les propriétés
de la Couronne, ainsi que les biens
privés de l’ancienne famille souve
raine d’Autriche-Hongrie.
Tous les droits mobilière et im
mobiliers appartenant dans l’Empire
chérifien à des ressortissants hon
grois seront traités conformément
aux Sections I I I et IV , Pai-tie X
(Clauses économiques) du Présent
Traité.
Les droits miniers qui seraient
reconnus à des ressortissants ' hon
grois par le Tribunal arbitral institué
en vertu du règlement minier maro
cain suivront le sort des biens ap
partenant au Maroc à des ressortis
sants hongrois.

A bányajogok, amelyeket a ma
rokkói bánya szabályzat alapján fel
állított Döntőbíróság magyar állam
polgárok javára ítélne meg, ugyan
oly elbánás alá fognak esni, mint a
magyar állampolgároknak Marokkó
ban levő javai.

Article 84.

84. cikk.

Le Gouvernement hongrois assu
rera le transfert, à la personne qui
sera désignée par le Gouvernement
français, des actions qui représentent

A Magyar Kormány biztosítja
azoknak a részvén 3'eknek, amelyek
Magyarországnak a Marokkói Állambank tőkéjében részesedését képvise-

la part de: la Hongrie danis le capi
tal de la Banque d’État du Maroc.
Cette personne remboursera- aux
ayants droit la valeur de ces actions,
indiquée pâr la Banque d’État.
Ce transfert aura lieu sans pré
judice du remboursement des dettes
que les ressortissants hongrois au
raient contractées envers la Banque
d’État du Maroc.

lik, a Francia Kormány tói kijelölendő
személyre -valé átruházását. Ez a
személy a részvényeknek az Állam 
bank által megállapított értékét a
jogosultaknak meg fogja téríteni..
Ez-az átruházás érintetlenül hagyja
mindazoknak az adósságoknak vissza
fizetésére vonatkozó kötelezettséget,
amelyeket ^magyar állampolgárok a
Marokkói Allambankkal szemben eset
leg magukra vállaltak.

Article 85.

85. cikk.

Les marchandises marocaines bé
néficieront à l’entrée eu Hongrie du
régime appliqué aux marchandises
françaises.

A marokkói árúk Magyarországba
való behozatalukkor ugyanolyan el
bánásban fognak részesülni, mint a
francia árúk.

SECTION II.

II. CiM.

Égypte.

Egyiptom.

Ai-ticle 86.

86. cikk.

L a Hongrie déclare reconnaître
le protectorat déclaré sw l’Égypte
par la Grande-Bretagne le 18 dé
cembre 1914 et renoncer, en ce qui
la concerne, au régime des capitula
tions en Égypte.
Cette renonciation prendra date
du 12 août 1914.

Magyarország kijelenti, hogy el
ismeri Nagybritanniának Egyiptomra
vonatkozólag 1914. évi december hó
18-án kihirdetett píotektorátusát és
a maga részéről lemond Egyiptom
ban a kapitulációs jogokról.
Ez a lemondás az 1914. évi
augusztus hó 12. uapjától kezdődó
hatállyal lép életbe.

A i’ticle 87.

87. oikk.

Tous les ti-aités, accoi'ds, arrange
ments ou contrats passés par le
Gouvernement de Tancienne monar
chie austro-hongroise avec l ’Égypte
sont tenus pour abrogés depuis le
12 août 1914.

Mindazokat a szerződéseket, meg
egyezéseket, megállapodásokat vagy
egyezményeket, amelyeket a volt
Osztrák-Magyar Monarchia Kormánya
Egyiptommal kötött, az 1914. évi
augusztus hó 12. napjától kezdve
hatályon kívül helyezetteknek kell
tekinteni.
Magyarország semmi esetre sem
érvényesíthet ezeknek az okmányok
nak alapján jogokat és kötelezi ma-

En aucun cas, la Hongrie ne pourra
se prévaloir de ces actes et elle s’en
gage à n’intervenir en aucune façon

daaia les négociations qui pouiTont
avoir lieu entre la Grande-Bretagne
et lea antres Puissances relativement
à l'Égypte.

gát, t o g y azokba a tárgyalásokba,
amelyeket Nagybritanoia és a többi
Hatalmak Egyiptomra vonatkozólag
esetleg tartani fognak, semmiféle
módon sem fog beleavatkozni.

iirticlo 88.

88. cikk.

Jusqu'à la mise eu vigueur d’une
législation égyptienne d'organisation
judiciaire constituant des cours' de
complète juridiction, il sera pourvu,
par voie de décrets par Sa Hautesse
le Sultan,, à l’exercice de la juridic
tion sur lea ressortissants hongi’ois
et sur leura propriétés par les tribiînaux consulaires britanniques.

Addig, amíg Egyiptomban oJy
bii'ósági szervezeti törvény lép életbe,
amely teljes hatáskörrel felruházott
bíró.íágokat állít föl, a Szultán ó
Fensége rendeletei alapján gondoakodáa fog történni aziránt, hogy a
magyar állampolgárok és vagyonuk
fölött a bíráskodást a brit konzuli
bíróságok gyakorolják.

Article 89.

89. cikk.

L e Gouvernement égyptien aura
uoe entière liberté d'action pour régler
le statut et les conditions de l'éta
blissement des ressortissants hongrois
en Égypto,

A z Egyiptomi Kormány teljes
cselekvési szabadsággal szabályozza
Egyiptomban a magyar állampolgárok
jogállását és letelepedésük feltételeit.

Article 90.

90. cikk.

La Hongrie donne, on ce qui la
concerne, son agrément à l'abrogation
ou aux modifications, jugées désira
bles par le Grouvcrneme7it égyptien,
du décret rendu par Son Altesse le
Khédive le 28 novembre 1904 rela
tivement à la Commission de la
Dette publique égyptietme.

Magjarorssság a maga résxóről
hozzájái'ul a K ed ive Ô Fouségétől
az egyiptomi Államadóssági Bizott.ságra vonatkozólag 1904. évi no
vember hó 28 áll kiborsátotl reodeietnek hatályon kívül bc-ilye/Z'sí^hez
vagy oly értelemben valt'j mó.íosításához, amint azt az F-gyiptorni Kor
mány jónak látja.

Article 91.

91. cikk.

La Hongrie consent, en ce qui
la concerne, au transfert au Gt)u ver
nement de Sa Majesté britannique
des pouvoirs conférés à Sa Majesté
impériale le Sultan par la Convention
signée à Constantinople le 29 octobre

Magyai'ország a rnaga részéről
beleegyezik abba, hogy az a hatás
kör, amelyet a szuez-csatornai sza
bad hajózás tárgyában 1888. évi ok
tóber hó 29-én Konstantinápolyban
kötött egyezmény ö császári Felsó-

1888 reiaiâvement'à la libre naviga
tion du Canal de Suez.
Ello i‘cnouüô^ à toute participation
au Conseil sauit'aiie maritime et quaraütenaire de l’Égypte et coiiscnt,
en ce qui la conceioe, au Iranafert
aux autorités égyptiennes des pouvoirs
d(î ce Conseil.

góre a Szultánra ruházott, a brit
király Ö Felsége Kormányára SKálljon át.
Magyarország lemond az egyip
tomi egészségügyi, tcngeieazeti és
vosztegKári Tanácsban való minden
résavétchöl, s a uiaga részéről bele
egyezik abba, hogy eimek a Tanács
nak batáaküre az ogyiptonii liató.ságokra szálljon át.

Article 92.

92. oiUk.

Tous les biens et propiitUés de
l’ancienne monarchie austro-hongi oiae
en Egypte passent du plein droit au
Gouvernement Ogyptieii, sans aucune
indemnité.
A cet égard, les biens fb pro
priétés (!■;*. l’ancienne monarc'hie
anslro-liongvoiee stiront considérés
coinirie comprenant toutes les pro
priétés de la Couronne, ainsi que
Io.s
' p'.ivéa de l’ancienne lauiille
souvrj.'inÍ ri’Autriche-liongrie.
T. 1 ;.^
is biens , ineubles et iiuappai-teuant, on Égy pie, à
'm;- /■e.saoi'ttB.'jant.s liongroif> serniit
í.:,íilci> conloïmémeiit aux Sections
111 et IV de la Partie X (Clause.'?
économiques) dn présent Traité.

A volt Oaztrâk'Magyar Monarchiá
nak Egyiptomban levő minden javai
és birtokai jogérvényosen s minden
térítés nélkül az Egyiptomi K oí‘Hiányra szállnak át.
Ebből a siicnipontból a \olt
Osztrák-Magyar Monarcbia ja va it éa
birtokait úgy kell értelnioxni, hogy
azok az öaazes koronabirtokokat és
Ausztria Magyai ország volt uralkodócsaládjának magánjavaifc is maguk
ban Foglalják.
Magyar állauipolgárokat E g yip 
tomban ingóságokra és ingatlanokra
vonatkozólag megillető minden jognl,
a jelsM s/^cjződós X . része (íiaz.dapAgi rcntlrlkG'/.ésiík) l i l . és IV . címénel< rocglelclfion kell elbírálni.

Article 93.

93. cikk.

Les
maichandiaes égyptiennes
bénéficieront à l’entrée en - Hongrie
du régime' appliqué aux marchan
dises britanniques.

A z egyiptomi árúk Magyarmsaágba való bebo/ialahikkor ngj'auolyan
elbánásban fognak részefíülni, mint a
brit árúk.

SECTION lii.

III. ClM,

Siam.

Sziám.

Article 94.

94. cikk.

La Hongrie reconnaît comme ca^
ducs, eu ce qui la concerne, depuis
le 22 juillet 1917, tous traités, con-

Magyarország a maga részéről
elipmeri, hogy a volt ObKtrák-Magyar
Monarchiának Sziiunnial kötött min-

ventious ou accords passés par l ’aneienne monarchie austro-hoDgroisc
avec le Siam, ensemble les dioits,
titres ou privilèges pouvant en ré
sulter, ainsi qu’à tout droit de juri
diction consulaire au Siam.

den szerződése, egyezménye vagy
megegyezése, továbbá az ezekből
származható jogok, igények vagy
kiváltscigok, valamint a Sziámbau
gyakorolt konzuli bíráskodás joga az
1917, évi július hó 22 napjától kez
dődő hatallyal megszüutek.

Article 95.

96, cikk.

L a Hongrie üède, en ce qui la
concerne,' au Siam tous scs droits
sur les biens et propriétés qui appar
tenaient à l’ancienne monarchie
austro-hongroise au Siam, à l’cxccption des' bâtiments emjTloyés comme
résidences ou bureaux diplomatiques
ou consulaires ainsi que lès effets et
le mobilier qu’ils renferment Ces
biens et propriétés seront acquis de
plein droit au Gouvernement siamcàs,
sans indemnité.
Les biens, propriétés et droits
privés des ressortissants hongrrns au
Siam seront traités conformément
aux stipulations de la Partie X (Clau
ses économiques) du présent Traité.

Magyarország a maga részéről
Sziámra ruházza a volt OsztrákMagyar Monarchiának Sziániban levő
javaira és birtokaira vonatkozó jogait,
kivéve mégis azokat az 'épületekei,
Hmelyek diplomáciai vagy konzuli
lakások vagy hivatali helyiségek cél
ja ira szolgálnak, á bennük levő fel
szereléssel és bútorzattal együtt. E ze
ket a javakat és birtokokat a sziámi
Kormány jogérvényesen s minden
téiútés nélkül szerzi meg.
A
magyar
állampolgároknak
Sziámban levő magánjavait, magán
birtokait és magániogait a jelen Szer
ződés X . része (Gazdasági rendelke
zések) rendelkezéseinek megfelelően
kell elbírálni.

Article 96.

96, cikk.

La Hongrie renonce à. toute récla
mation, pour elle ou ses nationaux
contre le Gouvernement siamois lelativement à la liquidation des biens
hongrois ou à l ’internement des
ressortissants hongrois au Siam. Cette
disposition ne doit pas affecter les
droits des parties intéressées dans le
produit d’aucune de ces liquidations,
ces droits étant réglés par les dis
positions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité,

Magyarország a maga és állam
polgárai részéről lemond minden kár
térítési igényéről, amely magyar
javaknak Sziámban történt felszá
molásából, vagy magyar állampol
gárnak Sziámban való internálásából
kifolyólag a sziámi Kormánnyal szem
ben támasztható. Éz a rendelkezés
azonban nem érinti azoknak a felek
nek jogait, akik e va^yonfelszámolások eredményeként elért összegek
tekintetében érdekelve vannak; eze
ket a jogokat a jelen Szerződés X.
részének (Gazdasági i'endelkezések)
rendelkezései szabályozzák.

S E C T IO N IV.

IV. CÍM.

Chine.

Kína.

A rticle 97.

97. cikk.

La Hongrie renonce, en ce qui
la concerne, en faveur de la Chine,
à tous privilèges et avantages résul
tant des dispositions du Protocole
final signé à Pékin le 7 septembre
1901, ensemble tous annexes, notes
et documents complémentaires. Elle
renonce également, en faveur de la
Chine, à toute réclamation d’indem
nité eu vertu dudit Protocole posté
rieurement au 14 août 1917.

Magyarország a maga részéről
Kína javára lemond mindazokról a
kiváltságokról és előnyökről, amelyek
őt az 1901. évi szeptember hó 7-én
Pekingben aláírt zárójogyzőkönyvnek, valamint függelékeknek, je g y 
zékeknek és kiegészítő okmányoknak
rendelkezései alapján megilletik. A z
1917. évi augusztus hó l4. napjától
kezdődő időre vonatkozólag ugyan
csak lemond Kína javára az említett
jegyzőkönyv
alapján támasztható
minden kártérítési igényről.

A rticle 98.

98. cikk.

Dès la mise en viguem’ du présent
Traité, les -Hautes Parties Contrac
tantes appliqueront chacune en cc
qui la coî'csrne:
1''
rangement du 29 août 1902
relatif aux nouveaux tarifs douaniers
chinois ;
2® L ’arrangement du 27 septembre
1905 relatif à Whang-Poo et l ’arrauge'ment provisoire complémentaire du
4 avril 1912.
Tputefois, la Chine ne sera pas
tenue d'accorder à la Hongrie les
avantages ou privilèges qu’elle avait
consentis à l’ancienne monarchie
austi’o-hongroise dans ces arrange
ments.

A jelen Szerződés életbelépésé
től kezdve mindegyik Magas Szer
ződő Fél a maga részéről alkal
mazni fogyja
1. az új kínai vámtarifákra-\'onatkozó 1902. évi augusztus hó 29-én
kelt megállapodást;
2. a Whang'Poora-ra vonatkozó
1905. évi szeptember hó 27-én kelt
megállapodást és az 1912. évi április
hó 4-én kelt ideiglenes pótmegálla
podást.
Mindazonáltal Kína nem köteles
Magyarországnak megadni azokat az
előnyöket^ "^agy kiváltságokat, ame
lyeket ezekben a megállapodásokban
a volt Osztrák-Magyar Monarchia
javára biztosított.

Article 99.

99. cikk.

La Hongrie cède, en ce qui la
concerne, à la Chine -tous ses droits
sur les bâtiments, quais et apponte*
ments, casernes, forts, armes et mu
nitions de guerre, navires de toutes
sortes, installations de télégraphie
sans fil et autres propriétés publiques,

Magyarország a maga részéről
Kínára ruházza mindazokra az épü
letekre, rakodópartokra és kikötőhidakra, laktanyákra, erődökre, feg y
verekre és lőszerekre, mindennemű
hajókra, drótnélküli táviróberendezésekre és egyéb közvagyonra vonat-

qui appartenaient à l’ancienne mon
archie austro-hongroise, et qui sont
situés ou qui peuvent se trouver dans
la concession austro-hongroiao à TienTain ou dans les autres pai’ties dn
te.ritoire cninois.
Il est entendu, toutefois, que les
bâtiments emplo5"Ps comme résiden
ces ou bureaux diplomatiques ou con
sulaires ainsi que les effets et le
mobilier qu’ils i enfermeat, ne sont
pas compris dans la cession ci-dessus,
en outre, aucune mesure ne sera prise
par le Gouvernement chinois pour
disposer des propriétés publiques on
privées del'ancienue monarchieaustrohongroise situées à Pékin dans-.le
quai’tier dit des Légations, sans le
consentement des Représentants di
plomatiques des Puissances qui, à la
mise en viguem- du présent Traité,
restent partie? au Piotocole final du
7 septembre 1901.

kozó jogait, amelyek a volt OsztrákMagyar Monarchiáé voltak, s amelyek
a tién-tsini osztrák-magyar telepen
vagy a kínai terület más részein van
nak vagy találhatók.
MagátóLértetődib azonban, hogy
azokra az épületekre, amel3'ek diplo
máciai \agy konzuli lakások vagy
hivatali helyiségek céljaira szolgál
nak, valamint az ezekben levő fel
szerelésekre és bntoi-zati-a a- fentemlitett jogátruházás nem vonatko
zik ; egyébként a Kínai Kormánj’- a
volt Osztrák-Magyar - Monarchiának
a pekingi úgynevezett követség! ne
gyedben levő köz- vagy magán
vagyonára semmiféle intézkedést sem
fog tenni ama Hatalmak diplomáciai
Képviselőinek beleegyezése nélkül,
amely Hatalmak a jelen Szerződés
életbelépésekor az 1901. évi szeptem
ber hó 7-én kelt zárójegyzőkönyvre
vonatkozólag még szerződő feleknek
tekinthetők.

Article 100.

100. cikk.

La Hongrie accepte, en ce qui
la concerne, l’abrogation des contrats
obtenus du Gouvernement chinois, en
vertu desquels la concession austrohongroise à Tien-Tsin est actuelle
ment tenue.
L a Chine, remise en possession
du plein exercice de ses droits souvei-aius sur lesdits ten-ains, déclare
son intention de les o\ivrir à l ’usage
de résidence internationale et du
commerce. Elle déclare que l’abro
gation des contrats, en vertu desquels
ladite concession est actuellement
tenue, ne doit pas affecter les droits
de propriété des ressortissants des
Puissances alliées et associées déten
teurs de lots dans cette concession.

Magyarország a maga részéről
hozzájárul a Kínai Kormánytól e l
ismert azoknak a megegyezéseknek
hatályon kívül helyezéséhéz, amelyek
alapján a tien-tsini osztrák-magyar
telep ezidőszeriht fennáll.
Kína, amely az említett területek
fölött ismét visszanyeri teljes felség
jogainak gyakorlását, kijelenti azt a
szándékát, hogy ezeket a területeket
a nemzetközi letelepedés és kereske
delem számára megnyitja. Kijelenti
egyszersmind, hogy azoknak a meg
egyezéseknek hatályon kívül helye
zése, amelyek alapján az említett
telep ezidőszennt fennáll, nem érint
heti a Szövetséges és Társult H a
talmak azon állampolgárainak bir
tokjogait, akiknek ezen a telepen
telkeik (lots) vaunak.

Article 101.

101. cikk.

L a Hongrie renonce à toute réclaination contre le Gouverüement chinois
ou contre tout Gouvernement allié
ou associé en raison de l’internement
fin Chine de ressortissants hongrois
(it de leur rapatriement. Elle renonce
également, en ce qui la concerne, à
toute réclamation en raison de la
saisie des navires austro-hongrois eu
Chine, de la liquidation, de la mise
sous séquestre, la disposition ou la
main-mise sur les propi'iétés, droits
et intérêts hongrois dans ce pays
depuis le 14 août 1917. Cette dispo
sition toutefois ne doit pas afiiecter
los droits des parties intéressées dans
les produits d’aucune de ces liquidivtions, ces droits étant réglés par les
dispositions de la Partie X (Clauses
économiques) du présent Traité.

Magyarország lemond minden
kártérítési igényről, amely magyar
állampolgároknak Kínában történt
interaálásából, vagy azoknak haza
szállításából kifolyólag a Kínai K or
mánnyal vagy bármely Szövetséges
vagy Társult Kormánnyal szemben
támasztható. A maga részéről ugyan
csak
lemond
minden kártérítési
igényről, amely osztrák-magyar ha
jóknak Kínában történt lefoglalásából,
magyar vagyonnak, jogoknak és ér
dekeknek ugyanottani felszámolásá
ból, zárlat alá helyezéséből, az azokra
vonatkozó rendelkezésekből vagy le
foglalásukból az 1917. évi augusztus
hó 14. napjától kezdődő időre vonat
kozólag támasztható. Ez a rendelke
zés azonban nem érinti azoknak a
feleknek jogait, akik a Tagyonfelszáraolások eredményeként elért össze
gek tekintetében érdekelve vannak ;
ezeket a jogokat a jelen Szerződés
X. részének (Gazdasági rendelkezé
sek) rendelkezései szabályozzák.

PAR.TIE V.

V. RÉSZ.

ClansAs militaires, navales et
aériennes.

Katonai, liadiliajó/úsi
léghajó
zási rendelkezések.

En vue de rendre possible la
préparation d’une limitation générale
des armements de toutes les Nations,
la Hongrie s’engage à observer
sti'ictement les clauses militaires,
navales et aériennes ci-après sti
pulées.

Avégből, hogy az összes Nemze
tek fegyverkezésének általános koilátozása előkészíthető legyen, Ma
gyarország kötelezi magát az alább
megbatározott katonai, hadihajózáb'i
és léghajózási rendelkezések szigorú
megtart áaái’a.

SECTION I.

Í. CÍM.

Clauses militaires.

Katonai rendelkezések.

C H A P IT R E I.

Clauses générales.

1. F E JE Z E T .

Á lt a lú v o s r e v d d k e s é s e l'.

A rticle 102.

102. cikk.

Dana les trois mois qui suivront
la mise en A’igueur du présent Traité,

A jelen Szerződés életbelépését
követő három hónapon belül Magyar-

les foi’ces militaires de la Hongrie
deTTont être démobilisées dans la
mesure prescrite ci-après.

ország kakmai erőit az alább meg
szabott mértékig le kell szerelni.

A rticle 103.

103. cikk.

Le service militaire obligatoii'e
poiir tous sera aboli en Hongrie.
L ’armée hongroise ne sera, à l’avenir,
constituée ei recrutée que par enga
gements volontaires.

A z általános hadkOtrlezettséget
Magyarországon meg kell szüntetni.
A magyar hadsereget a jövőben csak
önkéntes belépés alapján lehet fel
állítani és kiegészíteni.

C H A P IT R E

Effectifs

et

II.

encadrement de l’armée

Article 104.
Le nombre total des forces mili
taires dans l’armée hongroise ne
devra pas dépasser 35,000 hommes,
y compris les officiers et les troupes
des dépôts.
Les formations composant l'armée
hongroise seront fixées au gré de la
Hongrie, mais sous les réserves sui
vantes :
1® Que les effectifs des imités
formées seront obligatoirement com
pris entre le chiffre maximum et le
chiffre minimnTn portés au tableau
I V annexé
la présente Section;
2® Que là proportion des officiers,
y compins le personnel des ÉtatsMajors et des services spéciaux, ne
dépassera pas un vingtième de
l’effectif total en service et celle des
sous-officiers un quinzième de l’effectif
total en service.
3® Que le nombre des miti’aüleuses, canons et obusiers^ne dépassera
pas ceux fixés, pour mille hommes
de l’effectif total en service, au ta
bleau V annexé à la présente Section.
L ’armée hongroise devra être ex
clusivement employée au maintien de
l’ordre dans l ’étendue du territoire
de la Hongrie et à la police de ses
frontières.

II. F E J E Z E T .

A magyar hadsereg létszáma és tagozdaa.

104. cikk.
A magyar hadsereg katonai erői
nek összessége nem haladhatja meg
a 35.000 főt, beleértve a tiszteket
és a pótkeretek csapatait is.
A magyar hadsereg egyes alaku
latait Magyarország az alábbi kor
látozások mellett tetszése szerint
határozhatja meg:
1. a felállított egységok létszá
mát csak a jelen címhez csatolt IV .
Táblázatban megadott legnagyobb
és legkisebb számokon belül szabad
megállapítani ;
2. a tisztek arányszáma, ideértve
a törzsek és különleges szolgálatok
személyzetét is, a ténylegesen szolgálók
összlétszámának huszadrészét, az al
tiszteké pedig ennek tizenötödrészét
ne haladja meg;
3. a géppuskák, ágyúk ég tarac
kok száma ne haladja meg azt a
mennyiséget, amelyet a jelen címhez
csatolt V. Táblázat a ténylegesen szol-.
gálók összlétszámában minden ezer
főre megállapít.
A magyar hadsereget kizárólag
a rendnek Magyarország területén
való fenntartására és határrendőrszolgálatra szabad alkalmazni.

Article 105.

105. cikk.

Les forces maxima des ÉtatsMajors et de toutfia les formations
susceptibles d’être constituées par ,1a
Hongrie sont données dans les T a 
bleaux annexés à.la présente Section,
Ces chifltres pourront ne pas être
suivis exactement, mais ils ne devront
pas être dépassés.
Toute autre organisation intéres
sant le commandement de la troupe
ou la préparation à la guerre est
interdite.

A Magyarország által felállítható
törzsek és összes alakulatok leg
nagyobb létszámát a jelen címhez
csatolt Táblázatok tüntetik fel. Eze
ket a számokat nem kell pontosan
betartani, de túllépni nem szabad.

A rticle 106,

106. cikk.

Toutes mesm-es de mobilisation,
ou ayant trait à la mobilisation, sont
interdites.
lies formations, les services ad
ministratifs et les États-Majors ne
devront, en aucun cas, comprendre
des cadres supplémentaires.
Il est interdit d’exécuter des mesm'es préparatoires en vue de la
réquisition d’animaux ou d’autres
moyens de transports militaires.

Mozgósítást elrendelő vagy moz
gósításra vonatkozó minden intéz
kedés tilos.
A z alakulatokhoz, igazgatási szer
vekhez és törzsekhez kiegészítő ke
retek semmi esetre sem tartozhat
nak.^
Állatok vagy egyéb katonai szál
lító eszközök igénybevételének elő
készítését célzó mindennemű intéz
kedés tilos

Article 107.

107. cikk.

L e nombre de gendarmes, doua
niers, gardes forestiers, agents de
la police locale ou municipale, ou
autres fonctionnaires analogues, ne
devra pas «xcéder le nombre d’hom
mes qui exerçaient une fonction
semblable en 1913 et qui servent
actuellement dans les limites terri
toriales de la Hongrie, telles qu’elles
sont fixées par le présent Traité.
Tout fois, les Principales Puissances
alliées et associées pourront augmen
ter ce nombre, au cas où la Commiasion de contrôle, prévue à l ’article
137, après examen sur place, esti
merait qu’il est insuffisant.
L e nombre de ces fonctionnaü’es
ae poun'a à l’avenir être augmenté

A csendőrök, pénzügyőrök, erdcőrök, községi és városi rendőrök
vagy egyéb hasonló közegek száma
nem haladhatja meg azoknak szá-.
mát, akik 1913-ban hasonló szolgá
latot teljesítettek és akik most Ma
gyarországnak a jelen Szerződésben
megállapított határain belül szolgál
nak. Mindazonáltal a Szövetséges és
Társult Főhatalmak felemelhetik ezt
a számot abban az esetben, ha azt
a 187. cikkben említett Ellenőrző
Bir.ottság helyszíni szemle alapján
elégtelennek ítélné.

Csapatvezetésre vagy a háború
előkészítésére vonatkozó minden más
szervezet tilos.

Ezeknek a közegeknek számát a
jövőben csak az őket alkalmazó köz-

qué dans une proportion correspon
dant à celle des augmentations de la
population dans les localités ou mu
nicipalités qui les emploienti,
Ces employés et fonctionnaires,
ainsi que ceux du service des che
mins de fer, ne pourront pas être
réunis pour participer à un exercice
militaire quelconque.

ségek vagy városok népességének
szaporodAsá arányában szabad emelni.

Article 108.

108. cikk.

Toute formation de troupe, non
prévue dans les Tableaux annexés
à la présente Section, est interdite.
Celles qui existeraient eu plus de
l ’effectif de 35,000 hommes autorisé,
seront supprimées dans le délai prévu
à l’avticle 102.

Tilos minden olyan osapatalakulat, amely a jelen címhez csatolt
Táblázatokban említve nincs. A z en
gedélyezett 35.000 főnyi létszámon
felül netalán fennálló alakulatokat a
102. cikkben meghatározott határ
időn belül fel kell oszlatni.

Ezeket az alkalmazottakat és kö
zegeket, valamint a vasúti személy
zetet, bármilyen katonai gyakorlaton
való részvétel céljából összevonni
nem szabad.

C H A P IT R E III.

III. F E JE ZE T .

Recrutement et instruction militaire.

Hadkiegészités és katonai kiképzés.

A rticle 109.

109. cikk.

Tous les officiers devront être des
officiers de carrière. Les officiei-s
actuellement en service, qui sont
retenus dans l’armée devront s’enga
ger à servir au moins jusqu’à l’âge
de 40 ans. Les officiers actuellement
en sei'viee qui ne s’engageront pas
dans la nouvelle armée, seront libé
rés de toute obligation militaire.; ils
ne ^devront pas prendre pait à un
exercice militaire quelconque théori
que ou pratique.

Minden tisztnek hivatásos tiszt
nek kell lennie. Azoknak a jelenleg
szolgáló tiszteknek, akik a hadsereg
ben megmaradnak, kötelezniök kell
magukat arra, hogy legalább 40 éves
korukig szolgálnak. Azok a jelenleg
szolgáló tisztek, akik az új hadsereg
ben szolgálatot nem vállalnak, min
den katoDai szolgálati k^telezettaég
alól mentesek; ezeknek semminemű
elméleti vagy gyakorlati katonai
továbbképzésben résztvenniök nem
szabad.
A z újonnan kinevezett tiszteknek
kötelezniök kell magukat arra, hogy
legalább húsz egymást követő éven
át tényleges
szolgálatot teljesí
tenek.
A szolgálatból szolgálati kötele
zettségük lejárta előtt bármi okból
kilépő tisztek száma a 104. cikkben
meghatározott tiszti összlétszámnak
huszadrészét egy évben nem halad
hatja meg. Ha ezt az arányt erő-

Les officiers nouvellement nom
més devront s’engager à servir effec
tivement pendant au moins vingt
ans consécutifs.
L a proportion des officiers quit
tant le service pour quelque cause
que ce soit, avant, l ’expiration du
terme de leur engagement, ne devra
pas dépasser, chaque année, un vingtième de l’effectif total des officiers

prévu par l’article 104 Si cette pro
portion est dépassée pour cause de
force majeure, le déficit qui en résulfcéra dans les cadres ne pouiaa pas
être comblé par des nominations
nouvelles.

hatalom következtében túllépték, a
keretekben előállott hiányt nem eaabad új kinevezésekkel pótolni.

Article 110.

110. cikk.

La durée totale de l’engagement
des sous-officiers et hommes de
troupe ne devra pas être inférieure
à douze années consécutives compre
nant au moins six années de service
soüfl les drapeaux.
La proportion des hommes ren
voyés avant l ’expiration de la durée
de leur engagement, pour des raisons
de santé ou' par mesure disciplinaire
ou pour toute autre raison quelr
conque, ne devra pas dépasser un
vingtième par an de l’effectif total
fixé par Tarticle 104, Si cette proportioîi est dépassée pour cas de
force majeure, le déficit qui en résultere :ao devra pas être comblé par
de lîo'r- eriux engagements.

A z altisztek és legénységi egyé
nek szolgálati kötelezettségének teljes
tartama legalább hatévi szolgálatot
magában foglaló tizenkét egymást
követő évnél nem lehet kevesebb.

C H A P IT R E IV-

Écoles, établissements d’enseignement,
sociétés et associations militaires.

A szolgálatból egészségi, fegyelmi
vagy bármi más okból a szolgálati
kötelezettség lejárta előtt elbocsátott
legénység száma a 104. cikkben meg
határozott összlétszámnak huszad
részét egy évben nem haladhatja
meg. H a ezt az arányt erőhatalom
következtében túllépték, az ebből
eredő hiányt új felvételekkel pótolni
nem szabad.

IV . F E J E Z E T .

Kalonm iskolák, tanintézetek, társulatok
és egyesületek.

Article 111.

111. cikk.

Le nombre des élèves admis à
suivre les com'S des écoles militaires
sera strictement proportionné aux
vacances à pourvoir dans les cadres
des officiers. Les élèves et les cadres
comptoront dans les effectifs fixés
dans l’article 104.
En conséquence, toutes écoles
militaires ne répondant pas à ces
besoins seront supprimées.

A katonai iakólák tanfolyamainak
látogatására bocsátott növendékek
száma szigorúan arányban álljon a
tisztikarban beállott üresedéëekkel.
A növendékeket és a kereteket a 104.
cikkben megszabott létszámba bele
kell számítani.
Eimek folytán a fenti szükség
letet meghaladó iskolákat meg kell
szüntetni.

Article 112.

112. cikk.

Les établissements d'enseignement
autres que ceux visés par l’article

A 111. cikkben nem említett tan
intézetek, valamint a sport- és egyéb

111, de même que tontes sociétés
sportives ou autres, ne devi'ont s’cocuper d'aucune question militairé.

C H A P IT R E

V.

egyesületek katonai kérdésekkel nem
foglalkozhatnak.

V. F E J E Z E T .

Armement, munitions et matériel.

Fegyverzet, Useer és hadianyag,

Article 113.

113. cikk.

A l ’expiration des trois mois qui
suivront la mise en vigueur du pré
sent Traité, l’armement de l’armée
hongroise ne devra pas dépasser les
chiffres fixés pour 1.000 hommes dans
le tableau V aimexé à la présente
Section.
Les excédents par i-apport aux
effectifs serviront uniquement aux
remplacements qui pourraient éven
tuellement être nécessaires.

A jelen Szerződés életbelépését
követő három hónap elteltével a ma
gyar hadsei'eg fegyverzete nem ha
ladhatja meg a jelep címhez csatolt
V, Táblázatban 1000 főre megálla
pított mennyiséget.

Article 114.

114. cikk.

Les approvisionnements de muni
tions à la disposition de l ’armée hon
groise ne devront pas dépasser ceux
fixés dans le tableau V annexé à la
présente Section.
Dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité,
le Gouvernement hongrois déposera
le surplus de l’armement et des
munitions, existant actuellement, dans
les heux qui lui seront notifiés par
les Principales Puissances alüées et
associées.
Aucun autre approvisionnement,
dépôt ou réserve de munitions ne
aera constitué.

A magyar hadsereg rendelkezé
sére álló lőszerkészlet nem halad
hatja meg a jelen címhez csatolt
V. Táblázatban megállapított menyny iséget.
A jelen Szerződés életbelépését
követő három hónapon belül a
Magyar Kormány a jelenleg meg
levő fegyver- és loazerfölösleget a
Szövetséges és Társult Főhatalmak
által közlendő helyeken letétbe fog
ja helyezni.
Más lőszerkészletet, lőszerraktárt
va gy lőszertartalékot létesíteni nem
szabad.

Article 115.

115. cikk.

L a fabrication d’armes, de muni
tions et de tout matériel de guerre
n’aura üeu que, dans une seule usine.
Celle-ci sera gérée par l’État, qui en
aura la propriété et sa production
sera strictement limitée aux fabiica-

Fegyvert, lőszert és bármilyen
hadianyagot csak egy gyárban sza
bad e lő ^ t a n i. Ennek a gyárnak
az Állam igazgatása alatt és tulaj
donában kell állania, s termelését
szigorúan arra a méi-tékr© kell kor-

A létszámhoa viszonyított fölös
legek kizárólag a netalán szükségessé
válható pótlások céliára szolgálhat
nak.

tions qui seraient iiéoeasaires aux
effectifs militaires et aux armements
visés dans les ai-tioles 104, 107, 113
et 114. Toutefois les Principales
Puissances alliées et associées pour
ront autoriser,- pendant tel délai qui
leur paraîtra convenable, les fabrica
tions ci-dessus visées dans une ou
plusieurs autres usines, qui devront
être agréées pai’ la Commission do
co^trôle prévue à l’article 137.
La fabrication des armes de chasse
ne sera pas interdite, sous la réserve
qu’aucune arme de chasse, fabriquée
en Hongi'ie et utilisant des muni
tions à balle, ne sera du même calibre
que celui des armes de guerre em
ployées dans chacune das armées
européennes.
Dans le3 trois mois après la mise
en vigueur du présent Traité, tous
autres établissements ayant pom’ objet
la fabrication, la préparation, l’em
magasinage ou l’étude des. armes, des
munir,ions oa de tout autre matériel
de guerre, seront supprimés ou trans*
i ormés pour un usage purement comlaerciaL
Dans cette même période, tous
les arsenaux seront également suppri
més, à l’exception de ceux qui ser
viront de dépôts pour les stocks de
munitions autorisés, et leur person
nel sera licencié;

lâtozni, amely a 104., 107., 118. és
114. cikkekben meghatározott lét
számok és fegyverzet számára szük
séges. Mindazonáltal a Szövetséges
és Társult Főhatalmak felhatalma
zást adhatnak arra, hogy a részük
ről megfelelőnek talált határidő alatt
a fentebb jelzett gyártásokat a 137.
cikkben említett Ellenőrző Bizott
ságtól átengedett egy vagy több
más gyárban is végeztessék.
Vadászfegyvert oly fenntartással
szabad előállítani, hogy Magyaror
szágon gyártott golyós vadászfegy
vernek ne legyen olyan kalibere,
mint bármelyik európai hadseregben
használt hadifegyvernek.

A rticle 116.

116. cikk.

L ’outillage des établissements ou
arsenaux dépassant les besoins de la
fabrication autorisée devra être mis
hors d’usage ou transformé pour un
usage purement commercial confor
mément aux décisions de la Cemmisflion iniUtaire interalliée de con
trôle prévue à l’article 137.

A gyártelepeknek és fegyvertá
raknak a megengedett termelés szük
ségleteit meghaladó gépberendezését
a, 137. cikkben meghatározott Szüvetsíígközi Katonai Ellenőrző Bizott
ság
rendelkezéseinek megfelelően
használaton kívül kell helyezni vagy
tisztán kereskedelmi célra, kell át
alakítani-

A jelen Szei’ződés életbelépését
követő három hónapon belül fegyver,
lőszer és minden más hadianyag elő
állítására, kikészítésére, bei'aktározására vagy tanulmányozására szolgáló
minden más telepet meg kell szün
tetni,, vagy tisztán kereskedelmi célra
kell átalakítani.
Ugyanezen az időn belül minden
fegyvertárat, azoknak kivételével,
amelyek a megengedett lőszerkészle
tek raktárául szolgálnak, hasonlóképen meg kell szüntetni és személy
zetüket el kell bocsátani.

Article 117.

117. cikk.

Dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité,
toutes les armes, toutes les munitions
et tout le matériel de guerre, y com
pris le matériel quel qu’il soit de
défense contre avions qui existent, de
toute üi igine en Hongrie et qui sont
en excédent de la quantité autorisée
seront livrées aux Principales Puis
sances alliées et associées.
Cette livraison sera effectuée sur
tels points du territoire hongrois, qui
seront déterminés par lesdites Puis
sances, lesquelles décideront égale
ment de la destination à donner à
ce matériel.

A jelen Szei'ződés életbelépését
követő három hónapon belül Magyarországon található és -a megengedett
mennyiséget meghaladó minden feg y
vert, lőszert és hadianyagot, ideértve
a repülő-«Ihárftás mindennemű esz
közét, tekintet nélkül származására,
ki kell szolgáltatni a Szövetséges
és Társult Főhatalmaknak.
A z átadást a magyár államterület
nek az említett Hatalmak által meg
határozandó pontjain kell foganato
sítani; ezek a Hatalmak döntenek
ennek az anyagnak hovafordításáról is.

Article 118.

118. cikk.

L ’importation en Hongrie d’armes,
de munitions et de matériel de guérire
de toutes sortes est fonnellement in
terdite. Il en sera de mêmë de la
fabrication d’armes, de munitions et
de matériel de guerre de toutes sor
tes à destination de l’étranger et de
leur exportation.

Mindennemű fegyvernek, lôszèrnek
és hadianyagnak behozatala Magyarországba kifejezetten tilos. Hasonlóképen tilos bárminő fegyvernek, lő
szernek és hadianyagnak külföld ré
szére vtdó gyártása és kivitele.

Article 119.

119. cikk.

L ’emploi de lance-flammes et celui
de gaz asphyxiants toxiques ou si
milaires, ainsi que de tous liquides,
matières ou procédés analogues étant
prohibé, la fabrication et l ’importa
tion en sont rigoureusement" inter
dites en Hongrie.
Il
en est de même du matériel
spécialement destine à la fabrication,
à la conservation ou à l’usage des
dits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabri
cation et l ’importation en Hongrie'des
chai’s blindés, chars d’assaut (tanks),

Minthogy lángvetőket, fojtó, mér
gező va gy hasonló gázokat, valamint
ezekkel rokon folyadékokat, anya
gokat és eljárásokat használni nem
szabad, azoknak előállítása M agyar>
drszágon és behozatala Magyartírszágba szigorú d tilos.
U ^ a ïie z áll azokra az anyagokra
íb, amelyek az említett termékek vagy
eljárások előállítására, megóvására
va gy felhasználására vannak rendelve.
Hasonlóképen tilos páncélos já r 
műveket, tankokat vagy hadicélokra
felhasználható más hasonló gépeket

ou de tout autre engin similaire
pouvant servir à des buts de guerre.

Magyaiországon gyártani és Magyarországba behozni.

Tableau I.

I. Táblázat
szervezete' és leg n a gy ob b
létszáma.

Composition et effectils m axiina d’ane division
d’infanterie.
Effectif maximum

Unités

de chaque uniW
OfllcierB Hommes

É tat-m ajor de la division
d’in f a n t e iie .........................

25

70

État-m ajor
de l ’infanterie
d i v i s i o n n a i r e ..................

5

50

È tat-m ajor de l'artillerie divi
sionnaire ..................... ...

4

30

195

6.000

6

160

3

régim ents
d 'in fan terie '
(à r e ffe a t ó de 65 officiers
et 2.000^om m es) . . . .

1 escadron ■ • • ...................

25

70

Ah adosztálygyalogság törzse

5

50

A hadosztálytüzérség törzse

4

30

A gyaloghadosztàly törzse

1 bataillon d ’artillerie de tran 
chée (3 com pagnies) . . .

14

500

1 bataillon ' de pionniers ’ . .

14

500

1

szám egysigissUDt
Tiazlek Le««DT>«g

Egyaéjîik

3 gyalogezred (egyenkint 65
tisztből és 2.000 em berbSl
állő létszámmal) <1.) ■ . .

195

6.000

1 lo v a s sz á z a d ........................

6

160

1 aknavetC-zdszIőalj (3 század)

14

500

1 utászzáBzlőalj (2 . ) ..............

14

500

1 tábori tüzérezred (3 .). . .

80

1.200

1 kerékpáros zászlöalj <3 szá
zad) ...................................

18

450

330

1 összekötő különítm ény

11

330

régim ent d ’artillerie de
cam pagne ^ .....................

80

1.200

1 bataillon cycliste à 3 com
pagn ies ..................... ... .

18

450

1 détachement de liaison * .

H

(4.)

S ervice de santé divisio n 
naire
................................

28

550

H adosztdlyegészségfigyi in
tézet ...................................

28

550

P arc s et c o n v o i s ..................

14

940

Lffszeroszlopok és vonatok .

14

940

10.780

A gyalogh adosztály összl é t s z á m a .....................

414

10.780

Total p o u r une division
d 'in fa n t e r ie ..................

414

^Chaque régiment comprend 3
bataillons d’infanterie. Chaque batail
lon comprend 3 compagnies d’infan
terie et 1 compagnie de mitrailleuses.

1.
Mindegyik ezred 3 gyalogzászló
aljból, mindegyik zászlóalj 3 gyalogés 1 géppuskásszázadból áll.

2Chaque bataillon comprend 1
État-major, 2 compagnies de pion
niers, 1 section de pontonniei's, 1 sec
tion de projecteurs

2. Mindegyik zászlóalj 1 törzsből,
2 utászszázadból, 1 hidászszakaszból
s 1 fényszórószakaszból áll.

3Chaque régiment compi-end 1
État-major, 3 groupes d'artillerie de
campagne ou de montagne, compre
nant ensemble 8 batteries ayaut
chacune 4 canons ou obusiers de
campagne ou de montagne.

3. Mindegyik ezi-ed áll 1 törzsből,
3 tábori vagy hegjd tüzércsoportból,
összesen 8, egyen kint 4 tábori vagy
hegyi ágyúból vagy tarackból álló
üteggel.

^Ce détachement comprend 1 dé
tachement de téléphonistes et télé
graphistes, 1 section d’écoute, 1 sec
tion de colombiers.

4.
Ez a különítmény 1 távbeszélőés táviróosztagból, 1 lehallgató-sza
kaszból és 1 póstagalamb-szakaszból áll.

Tableau II.

I|. Táblázat

Composition et efle c tifè m axim a d’ nne division
d e c a T ale iie .

A lovaahadoBZtàly tfzervezete é% le g n a g y o b b
létszám a.
À i egyté-

N ôm brt
maximum Effectif maximum
de CCS
de chaque miitA
uniliadajis
>
une.mSme Offioera Hommes
division

Unilés

État-m ajor d ’une divîflion de cavalerie .
Régim ent de cavalerie '
G ro u p e d ’artillerie de
cam pagne (3 b a t
teries) .....................
G ro up e d’autos-m itrailleuBes et d ’autosc a a o n s ’ ..............
Services d ive rs . . . .

EiTíégek

(e k íe g A legiutgyabb létnaevobb ezám egységenltiut
száma egy--' ■ .......■
's
hadosxTisztek Let«n yeée
fálYtan

A lovashadosztályL törzse

1

15

50

15
30

50
720

A lovasezred <1.K . . .

6

30

720

30

430

A tábo ri tüzéroBztály (3
' ü teg) .........................

1

30

430

4
30

Ö00

1
1

4
30

80
500

259

5.380

Az

Total p o u r -la division de
cavalerie à 6 régim ents

259

80

autó-géppuskás- és
a u tó-ágyúsosztag (2.)
K ülön böző szolgálatok

5.380

A hat ezredből álló
lovashadosztály
összlétszáma . ■ .

^ Chaqne régimeot comprend 4 es
cadrons.
2
Chaque groupe comprend 9 voi
tures de combat portant chacune
1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrail
leuse de rechange, 4 voitures de
liaison, 2 camionnettes de ravitaille
ment, 7 camions doat 1 camionatelier, 4 motos.

1. Minden ezred 4 századból áU.
2.
Mindegyik osztag áll 9, egyenkint 1 ágyúval, 1 géppuskával és
1 pótgéppuskával ellátott páncél
kocsiból, 4 összekötőkocsiból, 2 kis
élelmezési kocsiból, 7 teh'ferautóból
(ezekből egy műhelyautó) és 4 motorkerékpárból.

Nota. L e s gra n d e s unités de cavalerie
peuvent com pren dre un n om bre v ariable de
régim ents et même être constituées en b r ig a 
des indépendantes dans la limite des efiectifs
ci-dessus.

J e g y z e t: A n a gy lovas csapattesteknek
különbözfi számú ezredeik lehetnek és a fenti
létszám ok határain belül önálló d a n dárok b ól
is állhatnak.

Tableau Ili.

III. Táblázat.

Composition et effectifs

d'nne b rig a d e mixte.

OsttdB

Effeedl mizimDm
de chaqne gnité
OIticiere Bommet

É tat-m ajor de la brigade ■ .
2 régim ents d'infanterie '
1 bataillon cycliste à 3 com
pagnies
............................
1 escadron de cavalerie
1 g ro u p e d'artillerie de cam 
pagne on de m ontagne à
3 b a tt e rie s ..................... t
1 com pagnie d'artillerie de
t r a n c h é e ............................
Services d i v e r s ..................

10
130

50
4.000

18
5

450
100

20.

400

5
10

T otal po ur une brigade mixte

198

A vegyes

da n d á r sz e rv e z ete
létszám a.

EíTségek

és le g n a g y o b b

A legiiaCTobb létszám

etr^^genkint

Tisztek

Leginysée

10
130

50
4.000

18
5

450
100

1 h árom ü tegből álló tábori
v a g y h egyi tüzfirosztály .

20

400

150
200

1 a k n a v e t S -s z á z a d ..............
K ü lön böző szolgálatok • ■ •

5
10

15Ô
200

5.350

Â vegyes da n d á r összlétszáma .........................

198

5.350

1Chaque régiment comprend 3
bataillons d’infanterie. Chaque-batail
lon comprend 3 compagnies d’infan
terie et 1 compagnie de mitrailleuses.

D a n d á r t ö r z s .........................
2 gyalogezred ( 1 . ) ..............
1 kerékpáros zászlóalj 3 szá
zaddal ...............................
1 lo v a s s z á z a d .........................

1.
Mindegyik ezred 8 gyalog*
zászlóaljból, mindegyik zászlóalj 3
gyalog- és 1 géppuskásszázadból áll

Tableau IV-

IV. Táblázat

E ffe c tif min imam ties nnitéa ^ a e lle
rcnrgaiiiBaÜon adoptiie.

q a e soit

(D ivisons, BriKades mixtes, etc.)

Unités

(H adosztályok, v egyes dandárok slb.)

SttactU mazlmnm
(pour mémoire^
— OftiHoinmea
eiara

OBIoler*

HoiaBi«a

414
259
198
65
16

10.780
5.380
5.350
2.000
650

300
180
140
52
12

8.000
3.650
4.250
1.600
500

3
18

160
450

2
12

120
300

30
6
80

720
leo
1.200

20
3
60

450
100
1.000

4

150

2

120

3

150

2

100

Division d ’infanterie .
D ivision de C avalerie
B rig a d e mixte . . . .
Régim ent d ’infanterie
Bataillon ' d ’infanterie
C om pagnie
d’infan 
terie ou de m itrail
leuses ..................
G ro up e cycliste . . .
R égim ent
de cava
lerie .....................
E scadron de cavalerie
Régiment, d'artillerie
Batterie
d ’artillerie
de cam pagne ■
Com pagnie d ’artille
rie de tranchée . .
Bataillon
de
pion
niers .....................
Batterie , d ’artillerie
de m ontagne . . .

e sé se k le g k ise b b ]étBz&ina,tekintet
lk a i a lia d se re g szerv ezetére,

Etieotll

14

500

8

300

5

320

3

200

Eeyséeek

(pro memória)

Tisztek

wtoiain

Legényürèny'
Bég Tiízlek *ée
10.780
300 8Æ00
5.380
180 3.650
140 4.250
5.350
2.000
52 1.600
12
500
650

Q yaloffhadosztály . .
Lovasnadosztály
. .
V e g y e s dan dár .
G y a lo g e z re d ..............
G yalogzászlóalj • ■ •
G y a lo g - vagy g éppu skás-század . . . .

414
259
198
65
16
3

160

2

120

K erék párosztag • ■ ■
L o v a s e z r e d ..............

18
30

450
720

12
20

300
450

Lovasszázad . . . . .
ïû z é re z re d . . . . .
T á b o ri tüzérüteg . .

6
80
4

160
1.200
150

3
60
2

100
1.000
120

Aknavető-század . . .

3

150

2

100

UtászzSszlőalj . . . .

14

500

8

300

H e g y i tüzérüteg . . .

5

320

3

200

Tableau V.

V. Táblázat.

Maximnin d’arm eiaent et d ’approvisionnem ent
en munitions antoiisés.

A fe g y v e rz e t <Ss lő szer en gedélyezett
le g n a gy o b b m ennyisége.

_
Q a s n tU i
MfttérieJE

i.ü w

honini«B
1.150
F usils ou c a ra b in e s ' . .
M itrailleuses lourdes ou
lé g è r e s . ........................
15
M ortiers de tranchée lé- ^
g ers ............................ I
M ortiers
de
tranchée [
m o y e n s ........................ )
Canons ou obusiers de
cam pagne ou de m on 
tagne ............................
3

Eu
’V
(cgrven
ICOJfuie (p
stiic
, s
“O
. . stb.) OEÔlûSiBÏ

Q o a n titi
j e munitions
par armes
^luaUa, canons,
ato.)

500 conps

incMnyiseg . mermnsés

10.000 coups

P usk a vapy k arabély (1) •
Nehéz v a g y könnyű g é p 
puska ......................
•

1.000 coups

K önnyű aknavető . . . . {

500 coups

K özépn agy ságú aknavető

1.000 coupa

T á b o ri vagy h egyi ágyú,
v agy t a r a c k ..............

1.150

500 lövé^

15

10.000 lö v i'

2

1
3

í

I

Í.OOO
500 lövás

1.000 lö v ő i

^Lea fusils ou carabines automa
tiques sont comptés comme mitrail
leuses légères.

(1) Önműködő puskát vagy kara
bélyt könnyű géppuskának keli tekii>teni.

N o ta . Aucun canon lourd, c’est-à-dire d’un
calibre supérieu r à 105%» h ’est autorisé.

Jegyzet ' Nehéz, vagyis Ï05 milliméternél
n a g y o b b k aliberű lö v eg használata niocs m eg
engedve.

SECTION II.

IL

CÍM.

Clauses navales.

Hadihajózási rendelkezések.

Article 120.

120. cikk.

A dater de la mise en vigueur
du présent Traité, tous les bâtiments

A jelen Szerződés életbelépésének
időpontjával az összes osztrák-magyar

de gueiTe austro hongrois, y compris
les Bous-marips, sont déclarés défini
tivement livrés aux Principales Puis
sances alliées et associées.
Tons les monitors, torpüleurs et
bâtiments armés des flotilles du D a
nube seront livrés aux Principales
PnissancBB alliées et associées.
La Hongrie aura cependant le
droit d’entretenir pour le service de
la police fluviale sur le Danube, trois
clmloupes éclaireui’S qui seront choi
sies par la Commission prévue à
l ’article 138 du présent Traité.
Les Principales Puissances alliées
et associées pourront augmenter ce
mombre, au cas où ladite Commissión, après examen sur place, esti
merait qu’il est insuffisant.

hadihajók — beleértve a tengeralatt
járókat is — a Szövetséges és Társult
Főhatalmak részére végérvényesen
kiszolgáltatottaknak jelentetnek ki^
A dunai flottillákhoz tai-tozó m in
den monitort, torpedóhajót és fel*
fegyverzett vízi járóművet ki kell
szolgáltatni a Szövetséges és Társult
Főhatalmaknak.
Magyarországoak mindamellett jo'gában áll, hogy a dunai folyamrend
őri szolgálat céljaira a jelen Szer
ződés 138. cikkében meghatározott
Bizottságtól kiválasztandó három
felderítő naszádot tartson.
A Szövetséges és Társult Főha
talmak felemelhetik ezt a számot
abban az esetben, ha azt az említett
Bizottság helyszíni szemle alapján
elégtelennek ítélné.

Article 121.

121. cikk.

! Les croiseurs auxiliaires et bâti
ments auxiliaii’es auatrb-hongrois, ciaprès énumérés, seront désarmés et
traités comme navires de commerce :

A z alább felsorolt osztrák-magyar,
segédcirkálókát és segédjáróműveket
le kell szerelni és kereskedelmi hajók
gyanánt kell kezelni:

Bosnia.
Gablonz.
Carolina.
Lussin.
Tebdo.
Nixe.
Gigant.
Dalmat,
Persia.
Prince Hohenlohe.
Gastein.
Hélouan.
Graf Wurmbrand.
Pelikán.
HeVcules.
Pola.
Najade.
Africa.
Tirol.
Argentina.
Pluto.
Président Wilson (ancien Kaiser
Franz Joseph).

Bosnia
Gablonz
Carolina
Lussin
Teodo
Nixe
Gigant
Dahnat
Per si a
Prinz Hohenlohe
Gastein
Hélouan
Graf Wni-mbrand
Pehkan
Herkules
Pola
Naiade
Africa
Tirol
Argentína
Pluto
Président Wilson .(ezelőtt. Kaiser
Franz Joseph)

Trieste.
Baron Bruck.
Elisabeth.
Metcovioh.
Baron Gall.
Gaea.
Cyolop.
Vestia.
Nymphe.
Buffel.

Trieste
Baron Bruck
Elisabebh
Metoovich
Baron Gall
(jaea
Cyclop
Vesia
Nymphe
Buffel

Article 122.

122. cikk.

Tous les bâtiments de guerre, y
compris les sous-marins, actuellement
■en construction dans les ports qui
appartiennent à la Hongrie ou qui
appartenaient précédemment à la
monarchie austro-hongroisa seront
démolis.
L e travaü de démolition de ces na
vires devra commencer aussitôt que
possible après la mite en vigueur du
présent Traité.
T o v'iio 'b , les navires mouilleurs
de îE’’ e-i i|ui seraient en construc
tion a Porto-re, pouiTont être con
servés si la Commission navale in(.eralliée de contrôle et la Commis
sion des réparations estiment, pour
des raisons économiques, que leur
utilisation commerciale est désirable.
Dans ce cas, lesdits navires seront
remis à la Commission des répara
tions qui en fixera la valeur et qui
ja portera, en tout ou en partie, au
crédit de la Hongx-ie, ou de l’Autri
che, s’il y a lieu, au titre des répa
rations.

A Magyarországhoz tartozó, vagy
megelőzően az Osztrák-Magyar Mo
narchiához tartozott kikötőkben jelen
leg építés alatt áUó hadihajókat
— ideértve a tengeralattjárókat is —
le kell bontani.

Article 123.

123. cikk.

Tous objets, machines et maté
riaux; quelconques provenant de la
démolition des bâtiments de guerre
austro-hongrois quels qu'ils soient,
bâtiments de surface ou sous-marins,
ne pourront être utilisés que dans iin
but purement industriel ou com
mercial.

Bárminemű — vizen vagy tenger
alatt járó — osztrák-magyar hadi
hajó lebontásából származó összes
tárgyakat, gépeket és mindennemű
anyagokat kizárólag csakis ipari vagy
kereskedelmi célra szabad felhasz
nálni.

Ezeknek a hajóknak lebontási
munkálatait a jelen Szerződés életbe
lépése után, mihelyt lehetséges lesz,
azonnal meg kell kezdeni.
Mindazonáltal a porto-re-i hajó
gyárban építés alatt állóknak jelzett
aknarakó hajók fenntarthatók, ha a
Hadihajózási Szövetségközi Ellen
őrző Bizottság és a Jóvátételi B i
zottság gazdasági szempontból úgy
találnák, hogy azoknak kereskedelmi
célokra való felhasználása kívánatos.
Ebben az esetben az említett hajó
kat át.kell adni a Jóvátételi Bizott
ságnak, amely értéküket meghatá
rozza és amennyiben helye van,
jóvátétel címén, egészben vagy rész
ben, Magyarország vagy Ausztria
javára írja.

Ils ne pourront èfcre ni vendus ni
cédés à l’étranger.

Azokat a külföldnek oladni vagy
átengedni nem szabad.

Article 124

124. cikk.

L a Gonstraction ou racquisition
de tous bâtiments sons-iaarins, même
de conunerce, seront interdites en
Hongrie.

Tengeralattj áró hajót Magyarorszá
gon építeni vagy megszerezni még
kereskedelmi célra sem szabad.

Article 125,

125. cikk.

Toutes les armes, toutes lea mu
nitions et tout le matériel naval do
guerre, y compris les mines et les
torpilles, qui appartenaient à TAutrîche-Hongrie lors de la gignatui’e
de l’Armiatioe du 3 novembre 19IS,
sont déclarés définitivement livrés
aux Principales Paissances alliées et
aasociéeft.

Minden fegyveV, lőszer és hadihajójsási anyag, ideértve aa aknákat
és torpedókat is, amely az 19 IS. évi
november hó 3-án kelt fegyverszüneti
szerződés aláírásakor Ausztria'Magyarország tulajdonában volt, a Szö
vetséges és Társult Főbataimak íté
szére végérvényesen kiszolgáltatott
nak mondatik ki.

Article 126.
126. cikk.
La Hongrie ne sera tenue respojisable pour la livraison (articles 120
et 125), le désarmement (article 121),
la démolition (article 122) ainsi que
p o m -la manière de traiter (article
121) ou d’utiliser (article 123) les
objets viaea aux articles précédents
qu’en ce qui concerne les objets qui
se trouvent sur son propre territoire.

Magyarország a megelőző cikkek
ben említett tárgyak kiszolgáltatá
sáéft (120. és 125, cikkek), leszere
léséért (121. cikk), lebontásáért (122
cikk), nemkülönbeo kezelési (121
cikk) vagy felhasználási (123; cikk)
módjáért csak annyiban- felelős,
amennyiben a saját területén levő
tárgyakról van szó.

Article 127.

127. cikk,

Fendant les trois mois qui suivront
la mise en.vigueur du présent Traité,
la station hongi'oise de télégraphie
sans fil à grande puissance de BudaPest ne devra p 9 ,s être employée,
sans l’autorisation des Principales
Puissances alliées et associées, pour
transmettre des messages relatifs aux
questions d’ordre naval, militaiie ou
politique, intéressant la Hongrie ou
tout autre État ayant été allié de
l ’Autriche-Hougrie pendant la guerre.

A jelen Saerzôdés életbelépését
követő három hónapon át a buda
pesti magya.r nagyáramú drótnélküli
táviróállomást a Szövetséges és Tá r
sult Főhatalmak hozzájárulása nél
kül, a Magyarországot, va gy a háború
folyamán Ausztria* Magyarországgal
szövetségben állott bármely más
Állam ot élintő hadi hajózási, katonai
vagy politikai természetű közlések
továbbítására felhasználni nem sza
bad. Ez az állomás kereskedelmi táv^-

Cette station pourra transmettre des
télégrammes oommerciatix mais seulament sons le contrôle desditea Pnisaanees, qtii fixeront les longueurs
d'oncle à employer.
Pendant J.e même délai, la Hon
grie ne devra pas construire des sta
tions de télégraphie sans iil à grande
puÍ6sa.nce, tant sur son propre terri
toire que snr celui de rAutricbe, de
rAllem agne, de la Bulgarie ou de la
Turquie.

iratokat továbbíthat, de csak az em
lített Hatalmak ellenőraéae mellett,
amelyek a használandó hulla mhoszszat meg fogják állapítani.
U g}’^anezcn határidőn belül M a
gyarország nagy^ramxl di'ótnélküli
távlróállomásokat sem .saját terüle
tén, sem pedig Ausztria, “Ntímetország, Biügáría vagy Törökország
teriiletén nem építhet.

SECTÍO^^ III;

III. CÍM.

Clauses concttruaDt l’aévonaiitiipie mili
taire et navale.

A katunai és haditengerészeti léghajőleásra vonatkozcí rendelkezések.

A rticle 128.

128. cikk.

Les forces militaires de la Hon
grie ne devront comporter aucune
aviation militaire ni navale,
Av.cun ballon dirigeable ne sera
con.-wr/i

Magyarország haderejének -kato
nai vagy hadibajózási repülöszolgálata nem le ’iet.
Kormányozható léghajót megtar
tani n nem szabad.

A rticle 129.

129. cikk.

Dans le délai de deux mois à
dater do la mise en vigueur du pré
sent 'ü’raitiâ, le personnel. de l’Aéronautiqne figurant actuellement sur les
contrôles des armées de terre et de
mer de la Éiongrie sera démobilisé.

A jelen Szerződés életbelépésétől
szároitandó két hónapi határidőn be
lül cl. Magyarország szárazföldi és
tení;erl haderejének állományába j e 
lenleg tartozó léghajózási személyze
tet le kell szerelni.

A rticle 130.

130. cikk.

Jusqu’à la complète évacuation
<lu territoire de la Hongrie par les
troupes alliées et associées, les appa
reils d'aéronautique des Puissances
alliées et associées auront, en Hongrie,
liberté de passage à travers les airsj
liberté de ti-ansit et d’attemsaage.

A Szövetséges és Társult Eüatalmak csapatainak Magyarország te
rületéről való teljes kivonulásíiig a
Szövetséges és Társult Hatalmak légi
járómü veinek Magyarországon szabad,
közlekedési, átkelési és leszállási jo-,
guk van.

A rticle 131.

181. cikk.

Pendant les 6 mois qui suivront la
Tiise en vigueur du présent Tiaité,

A jelen Szerződés életbelépését
követő hat hónapon át Mágyaiország

la fabrication, l’importation et i’ex*
portation des aéronefs, pièces d’aé
ronefs, ainsi que des moteurs d’aé
ronefs, et pièces de moteurs d’aéro
nefs, seront interdites dans tous les
tei'ritoires de la Hongrie.

egész területén tilos a légi járóművek,
légi iáröműrészek, légi járómű-motürok és légi járómü-motorrészek gyár
tása, behozatala és kivitele.

A rticle 132.

132. cikk.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité, tout le matériel de l’aé
ronautique militaii'e et navale devra
être livré, par la Hongrie et à ses
frais, aux Principales Puissances
alliées et associées.
Cette livraison devra être effectuée
dans tels lieux que désigneront les
Gouvernements desdites Puissances ;
elle devra être achevée dans un délai
de ti'ois mois.
Dans ce m atéiiel sera compris,
en particulier, le matériel qui est ou
a été employé, ou destiné à des buts
de guerre, notamment:
Les avions et hydravions complets,
ainsi que ceux en cours de fabrica
tion, en réparation et eu montage.
Les ballons dirigeables en état
de vol, en coui-a de fabrication, en
réparation et en montage.

A jelen Szerződés életbelépése után
Magyarország saját költségén az öszszes katonai és haditengerészeti lég
hajózási anyagot a Szövetséges és
Társult Főhatalmaknak kiszolgáltatni
köteles.
A z átadásnak az említett Hatal
mak Kormányaitól megjelölendő he
lyeken kell történnie és három hónap
alatt be kell fejeződnie.

Les appareils pour la fabrication
d’hydrogène.
Les hangars des ballons dirigea
bles et abris de toutes sortes pour
a.éronefs.
Jusqu’à leur livraison les ballons
dirigeables seront aux frais de la
Hongrie, maintenus gonflés d’hydi-ogène; les appareils pour la fabrica
tion do l’hydrogène ainsi que les
abris pour les- ballons dirigeables
pourront, à la discrétion desditea
Puissances, être laissés à la Hongrie
jusqu’au moment de la livi-aison des
ballons dii'igeables.
Les moteurs d’aéronefs.
Les cellules.
L ’armement (canons, mitrailleu
ses, fusils-mitrailleui's, lance-bombes.

Ezek közé az anyagok közé kell
érteni különösen a hadviselés céljait
szolgáló vagy szolgált, avagy arra
rendelt anyagokat, úgymint :
Teljes repülőgépeket és vízi repülő
gépeket, ideértve a gyártás, javítás
és szerelés alatt állókat is.
A repülésre kész állapotban levő,
valamint a gyártás, javítás és sze
relés alatt álló kormányozható lég
hajókat.
A hidrogéngyártásra szolgáló ké
szülékeket.
A kormányozható léghajók csar
nokait, s e légi járóművek céljára
szolgáló mindennemű befogadó helyet.
A kormányozható léghajókat ki
szolgáltatásukig Magyarország költ
ségén hidrogénnal töltve kell tartani ;
a hidrogén előállítására
szolgáló
készülékek, valamint a kormányoz
ható léghajók befogadó helyei az
említett Hatalnjak belátásához képest
a kormányozható léghajók kiszolgálr
tatásáig Magyarországnak meghagyhatók.
A légi járómű-motorokat.
A cellákat.
A fegyverzetet (ágyút, gépágyút,
géppuskát, bombavetőt, torpedóirá-

lance-torpilles, appareils de synchro
nisation, appareils de visée).
Les munitions Ccartouches, obus,
bombes chargées, corps de bombes,
stocks d’explosifs ou matières desti
nées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans
fil et les appareils photographiques
ou cinématographiques utiHsés par
l’aéronautique.
Les pièces détachées se rappor
tant à chacune des catégories qui
précèdent.
L e matériel ci-dessus visé ne
devra pas être déplacé sans une
autorisation spéciale desdits Cxouvernements.

nyitó-csövet, szinkronizációs készü
léket, célzó-készüléket).
A lőszert (töltényt, ágyúlövedéket^
töltött bombát, bombatestet, robbanóanyagi-készletet s azok előállitására
szolgáló an>yagokat).
A hajózási műszereket.
A léghajózásban használatos dróttalan távíró-, fényképező és mozgófényképfelvevő készülékeket.
A megelőző kategóriák bármelyi
kéhez tartozó alkatrészeket.
A fent felsorolt anyagot az emlí
tett
Kormányok
külön felhatal
mazása nélkül egyik helyről a másikra
vinni nem szabad.

SECTION IV,

IV. CLM.

Commissions interalliées de contrôle.

Szôvetségkôzi Ellenőrző Bizottságok.

A rticle 133.

133. cikk.

Toutes les clauses militaires, na
vales et aéronautiques qui sont
contenues dans le présent Traité et
pour l ’exécution desquelles une limite
de temps a été fixée seront exécutées
par la Hongrie sous le conti’ôle des
Commissions interalliées spécialement
nommées à cet effet par. les Princi
pales Puissances alliées et associées.
Les Commissions susmentionnées
représenteront auprès du Gouverne
ment hongrois les Principales Puis
sances alhées et associées pour tout
ce qui est relatif á l'exécution des
clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître
aux autorités de Hongrie les décisions
que les Principales Paissances alliées
et associées se sont réservé de prendre
ou que l ’exécution desdites clauses
pouiTait nécessiter.

A j elen Szerződésben foglalt összes
olyan katonai, hadihajózási és lég
hajózási rendelkezéseket, amelyeknek
végrehajtására bizonyos határidő van
megszabva, Magyarország a Szövet
séges és Társult Főhat^m ak által
erre acélça külön kinevezett Szövetség
“közi Bizottságok ellenőrzése alatt,
köteles végrehajtani.
A z említett Bizottságok a Magyar
Kormánynál a Szövetséges és Társult
Főhatalmakat a katonai, hadihajó
zási és léghajózási rendelkezések
végrehajtására vonatkozó ininden
ügyben képviselik. Ezek fogják a
magyar hatóságokkal tudatni mind
azokat a határozatokat, amelyeknek
meghozatalát a Szövetséges és Tár
sult Főhatalmák maguknak fenn
tartották, vagy amelyeket az említett
rendelkezéseknek végrehajtása szük
ségessé tehet.

A rticle 134.

134. cikk.

Les Commissions interalliées de
contrôle pourront installer leurs ser
vices à Budapest et auront la
faculté, aussi souvent qu’elles le juge
ront utile, de se rendre sui- u i point
quelconque du territoire hongrois ou
d’y envoyer des Sous-Commissionp,
ou de charger un ou plusieurs de
leurs membres de s’y transporter.

A Szövetségközi Ellenőrző Bizott
ságok hivatalaikat Budapesten állít
hatják fel, 8 jogukban áll, hogy
valahányszor csak célszerűnek tartják,
a magyar államterülot bármely pont
jára kiszállhassanak, oda albizott
ságokat küldhessenek, vagy az oda
utazással egy vagy több tagjukat
megbízhassák.

Article 13B.

136. cikk,

Le Gouvernement hongrois devra
donner aux Commissions interalliées
de contrôle tous les renseignements
et documents qu’elles jugeront néces
saires pour l’accomplissement de leur
mission ; et tous les moyens tant en
personnel qu’en matériel, dont les
susdites Commissions pourraient avoir
besoin pour assurer la comj lète exé
cution des clauses militaLres, navales
ou aéroûautiques.

L e Gouvernement hongrois devra
assigner un représentant qualifié
auprès de chaque Commission inter
alliée de contrôle, avec mission de
recevoir de celle-ci les communica
tions qu’elle aurait à adi-esser au
Gouvernement hongrois de lui fournir
ou procurer tous renseignements on
documents demandés.

A Magyar Kormány köteles a
Szövetségközi Ellenőrző Bizottságok
nak mindazokat a felvilágosításokat
és okiratokat rendelkezésre bocsá
tani, aníelyeket ezek feladatuk be
töltéséhez szükségeseknek
ítélnek,
köteles továbbá ezeket személyzettel
és aaj-agi eszközökkel oly mérték
ben ellátni, amilyen mértékben erre
a fentemlített
Bizottságoknak
a
katonai, hadihajózási és léghajózási
rendelkezések teljes végrehajtásának
biztosítása céljából szükségük lehet.
A Magyar Kormány minden Szö
vetségközi Ellenőrző Bizottság mellé
szakértő meghatalmazottat köteles
kijelölni^ akinek feladata, hogy a
Bizottságtól átvegye a Mag} ar K o r
mányhoz mtézett esetleges közléseket
és hogy a Bizottság részére az összes
kíváut fölvilágosításokat és okiratokat
átszolgáltassa vagy beszerezze.

Article 136.

136. cikk.

L ’entretien et les frais des Com
missions de .contrôle et les dépenses
occasionnées par lem- fonctionnement
seront supportées par la Hongiie.

A z Ellenőrző Bizottságok eltar
tását és költségeit, valamint a mű
ködésük által okozott kiadásokat
Magyarország viseli.

Article 137.

137. cikk.

L a Commission militaire interalliée
de contrôle aura spécialement pour

A Katonai Szövetségközi Ellen
őrző Bizottság feladata különösen az,

liogy a M agyar Korm ánytól a lőszerkészletek és raktárak elhelyezésére,
valamint a fegyver-, lőszer- és hadian3 'agműhelyek va gy gyárak elhelye
zésére és működésére vonatkozó köz
léseket átvegye.

misaiou de recevoir du Gouvernement
hongrois les notifications relatives à
l’emplacement des stocks et dépôts
de munitions, à l ’emplacement des
usines ou fabriques d’armes, de mu
nitions et de matériel de guen’e et
à leur fonctionnement.
Elle recevra livraison des armes,
munitions, matériel de guerre, outillage
destiné aux fabrications de guerre,
fixera les lieux où cette livraison
devra être effectuée, surveülera les
destructions, mises hors d’usagé ou
transformations prévues parle présent
Traité.

Ez a Bizottság veszi át a ki
szolgáltatott fegyvert, lőszert, hadi
anyagot, a hadiipar céljait szolgáló
szerszámokat, meghatározza az átadás
helyét, felügyel a jelen Szerződés
által
megszabott
lerombolásokra,
használaton kívül való helyezésekre
vagy átalakításokra.

A rticle 138.

188. cikk.

La Commission navale interalliée
de contrôle auva spécialement mission
de se rendre sur les chantiers de con
struction et de contrôler la démoli
tion des bâtiments qui s’y trouvent
en chantier, de recevoir livraison des
armes, munitions et matériel naval
do guerre et de contrôler les destruc
tions ou démolitions prévues.
Le Gouvernement hongrois devra
iburnir à la Commission navale inter
alliée de contrôle tous les renseigne
ments et documents qu’elle^ jugera
nécessaires pour s’assurer de la com
plète exécution des clauses navales,
notamment les plans des navires de
guerre, la composition de leurs arme
ments, les caractéristiques et les mo
dèles de canons, munitions, torpilles,
mines, explosifs, appareils de télégra
phie sans fil et an généi al de tout ce qui
concerne le matériel naval de guerre,
ainsi que tons documents législatiTs,
administratifs ou réarlementaires.

A
Hadihajózási Szövetségközi
Ellenőrző Bizottság feladata külö
nösen az, hogy kiszálljon a hajó
gyárakba és ellenőrizze az illető hajó
gyárban építés alatt- levő hajók le 
bontását, átvegye a kiszolgáltatott
fegyvert,
lőszert és hadihajózási
Anyagot és ellenőrizze a megszabott
lerombolásokat és lebontásokat.
A M agyar Kormány köteles a
Hadihajózási SzöA’^etségközi Ellenőriíő
Bizottságnak mindazokat a felvilá
gosításokat és okiratokat rendelkezósére bocsátani, amelyeket az a hadi
haj ózásra vonatkozó rendelkezések
teljes végrehajtásának biztositásái i
szükségesnek ítél, jelesül a hadihajók
tervrajzát, fegyverzetük összetételét,
az ágyúknak, lőszernek, torpedóknak
aknáknak, robbanóanyagoknak, drór
nélküli távírókészülékeknek s áltai-^
bán mindannak, ami a hadihajózási
anj'-agra vonatkozik, jellegzetes adatai c.
és mintáit, nemkülönben az összes ide
vágó törvényhozási, közigazgatási
\'agy szolgálati szabályzati okmá
nyokat.

A rticle 139.
La Commission aéronautique inter
alliée de contrôle aura spécialement

139. cikk.
A
Léghajózási
Ellonőiző Bizottság

Szövetségközi
feladata külö-

poar mission de reoenser le matériel
aéronautique qui- ae trouve actuelle
ment entre les mains du Gouverne
ment hongrois et d'iaepeoter les usi
nes d’avions, de ballons et do moteurs
d’aéronefs, les fabriques u armes, mu
nitions et explosifs pouvant être em
ployés pai‘ les aéronefs, de viiaiter
tovis aérodiomôs, hangars, terrains
d’atterriasage, parcs et dépôts se
trouvant sui- le territoire h'ongic»is et
d’exercer, s’il y lieu, le déplacement
du matériel prévu et d’en prendre
livraison.
Le Gouvernement hongrois devra
founiir à la Commission aéronau
tique interalliée de contrôle tous les
î-enseignements et documents législa
tifs, administratifs ou autres qu’elle
jugera nécessaires pour s’assurer do
la oomplète exécution des clauses
aéronautiquos, notamment un état
numérique du personnel appartenant
à tous les services aéronautiques de
la Hongrie, ainsi que du matériel
existant, en fabrication ou en com
mande, une liste complète de tous les
établissements travaillant pour l ’aéro
nautique, de leuis emplacements, et
de tous les hangars ot terrains d'atterissage.

nősen az, hogy a jelenleg a. Magyar
Koim ány birtokában levő íéghajóisási
anyagot
Összeíija,
a
repülőgépműhelyeket, léghajómühelyeket és
légi járómuQiotormühelyeket, vala
mint a légi járómüvek cóljaii*a fel
használható fegyver-, lőszer- és rob'
banó-anyaggyái-akat megszemlélje} a
magyar államterületen levő összes
repülőtelepeket, légbajócsarnokokat,
leszállóhelyeket, telepeket és raktái'okat bejária és amennyiUeE ennek
helye \'an, az anyag elszállítását és
átvételét intézze.
A Magyar Kormány köteles a
Léghajózáai Szövetségközi Ellenőrző
Bizottságnak miodazokat a felvilágo
sításokat, törvényhozási, közigazga
tási és egyéb okiratokat a rendel
kezésére bocsátani, amelyeket a Bi
zottság a léghajózáai rendelkezések
teljes végrehajtásának biztosítására
szükségesnek ítél, jelesül köteles ren
delkezésre bocsátani számszerű ki
mutatást az Összes magyar repülő
kötelékek szolgálatában álló személy
zetről, valamint a meglevő, gyáitás
alatt álló vagy megrendelt anyagok
ról éa teljes lajstromot a léghajózás
számára dolgozó összes üzemekről,
azok elhelyezéséről, valamint az öszszes légi járómű*csarnokokról és le
szállóhelyekről.

SECTION V.

V, CÍM,

Claiisea générales.

Áltulúno.^ i'endelkezéHiek.

A rticle 140.

140- cikk.

A l’expiration d’un délai de troi
mois à datei: de la mise en vigeu
du présent Traité, la législation hon
groise devra avoir été modifiée e
devra être maintenue par le Goav'er
nement \iongrois en ctmforniité de là
présente paiitie du présent Traité.
Dans le même délai, toutes les
mesarea administratives ou auti-es
relatives à l’exécution des disposi-

A jelen Szerződés életbelépésétől
számítandó hárorahónapi határidőn
belül a Magyar Kormánynak az ide
vágó magyar tör\"ényeket a jelen
Szerződésnek ezzel a részével össz
hangban meg kell változtatnia, s fgj’kell fenntartania.
Ugyanezen határidőn belül a Ma
gyar Kortnán5 “na.k a jejen rész vég
rehajtására vonatkozó összes köz-

tioQS de ía préaeufce Partie, devront
avoir été prises par le Gouvemeinenti hongroii).

igazgatási és más intézkedéseket meg
kell tennie.

A rticle 141.

141. cikk.

Lea dispositions suivantef» de
l’ armistice dn 3 noveuibro 1918,
savoir: les paragrapbe-^f 2 et Ü du
Cliapitre I (Clíuises militaires), les
paragraphes 2, 3 et Q du Chapitre I
du Protocole annexe (Clauses m ili
taires) ïcstent en vigueur, en tant
qu'ellcK ne sont pas- contraires anx
stipulations qui précèdent.

A z 1918, évi november hó B-áu
kíitött f«g 3 'verszüneti szerződés, kö
vetkező reudelkezé.sei, úgymiat; az
r. fejezet (Eatonai rendelkezések) 2.
és 3. cikke, a csatolt jegyzőköoj'v I,
iejezetének (Katonai rendelkezések)
2., 3. és 6. cikke, amennyiben a fenti
rendelkczdaekkol nem ellenkeznek,
hatályukban ineginai’adnak.

A rticle 142.

142. cikk.

La Hongrie s’engage, à partir de
la misf: en vigueur du présent Traité,
à ij’ar:.'^»’4dit;flr en aucun paj's étraug*:^r ;:.-i ‘ViTif- mission militaire, navale
on ii'’ • . ique, et à n’en envoyer
et. ’ •• I L ^ vrtii-aucune ; elle s’engage,
ifi ouxre, à prendre lea mesures
.ii:propriée» pour empêcher les resrioi tissants hongrois de quitter son
t'iiritoire pour s’enrôler dans l’armée,
la flotte pu le service aéronautique
d ’aucune Puissance étrangère, ou
pour lui être attaché en vue d’aider
A son entraînement ou, en général,
de donner un concouva à l’instruction
militaire, navale ou aéronautique
dans un pays étranger.

Mag 3 'ai-ország kötelezi
magát,
hogy a jelen Szerződés életbelépésé
től kezd’^'e semmil'éle idegen országba
katonai, hadi hajózási va gy léghajó
zási küldöttséguek megbízást nem
ad, oda ilyeneket nem küld, s el
utazni DBm enged ; kötelezi magát
ezenfelül, hogy megteszi az alkalmas
intézkedéseket annak megakadályo
zására. hogy magyar állampolgárok
államuk területét abból a célból hagy
ják el, hogy bármely idegen H ata
lom hadseregébe, hajóhadába vagy
légi szolgálatba belépjenek, va gy
a kiképzés előmozdítása céljából oda
beosztassanak, vagy általában va la 
mely idegen országban katonai, hadihaiózási vagy íéghajózási oktatásbaii
közi.-eműködj enek.
A Szövetséges és Táreult Hatal*
mák a maguk részéről megállapod
nak abban, hogy a jelen Szoraődés
életbelépésétől kezdve hadseregükbe,
hajóhadukba vagy légi hadürejükbe
magyar állampolgárt be nem soroz
nak, oda katonai kiképzés előmozdí
tása céljából be nem osztanak és álta
lában magyar állampolgárt katonai,
hadihajózási vagy légbaj ózási oktató
ként nem alkalmaznak.

Les Puissances alliées et asso
ciées convienuent, en ce qui )es con
cerne, qu'à partir de la mise en vi*
guem- du présent Traité, elles ne
devront pas enrôler dans leurs ar
mées, leur flotte ou leurs forces
aéronauti(pies, ni y attacher aucun
l’essorlissant hongrois en vue d'aider
à l ’entraînement militaire, ou, en
général, d’employer un ressortissant
hongrois conime instructem* militaire,
naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente diapoaition
ne porte aucune atteinte an droit
de la France de reoniter la Légion
étrangère conformément aux lois et
réglementa milit^aires français,

Ez a rendelkezés mindazonâltàl
nem ërinti Franciaországnak azt a
jogát, hogy az idegen légiót a francia
törvények és katonai szabályzatok
értelmében egészíthesse ki.

Artir.lp. 141.

143. cikk,

Aussi lungtoDips que lé présent
Traité restera en vignear, la Hongrie
s'engage à se prêter à toute inves
tigation que le Conseil de la Société
des Nations, votant à la majorité,
jugerait nécf'ssairc

MagyarorszíSg líütolezi
magjit,
hogy niiudaddig, amíg a jelen Szer
ződés hatályban ran, aláveti magát
minden olyan vizsgálatnak, amelj'et
a Nemzetek Szíivetségének Tanácsa
szótübbaéggel szükségesnek ítél.

P A R T IE VL

Prisonnier» de guerre et sépul
tures.

V I.

RÉSZ.

Hadifoglyok és sírhelyek.

SECTION I.

I. CÍM.

Priâoitniei'S de guerre.

Hadifoglyuk.

Article 144.

144. cikk.

Le rapatriement des prisonniera
de guerre et internés civils hongrois
aura lieu aussitôt que possible après
la mise en viguenr du présent Traité
et sera effectué avec la plus grande
rapidité

A magyar hadifoglyok és polgári
internáltak hazaszállítása a jelen
Szerződés életbelépése után a lehető
legrövidebb időn belül kezdetét veszi
és a legnagyobb gyorsasággal fog
végbemenui.

Article 14G.

145, cikk,

L e rapatriement des prisonniers
de guerre et internés civils hongrois
sera, dans lés conditions fixées à
l’article 144, assuré par les soins
d’une Commissioii composée de repré
sentants des Puissances alliées et
asaooiées d’nne part et du Gouver
nement hongrois d’autre part.
Pour chacniie des Puissances
alliées et associées une Sous-Commis
sion composée uniquement de repré
sentants de la Puissance intéressée
te de Délégués do Gouvernement

A magyar hadii'oglyokimk és pol
gári interu{Utaknak a 144. cikkben
mcghatái'ozott
feltételek
mellett
leendő liazaszállításáj-ói az egyrész
ről a Szövetséges és Tái’sult Hatal
mak és másrészről a Magyar K o r
mány képviselőiből alakuló Bizottság
gondoskodik.
]\íiriden egyes Szövetséges éa Tár
sult Hatalomra nézve egy-egy A l
bizottság állapítja meg a badiíoglyok
liazaszállitásának részleteit ; ezek az
Albizottságok csupán az illető órde-

hongrois réglera )ea détails d’exécu*
tion du rapati'ieinent des prisonniers
de guerre.

kelt Hatalom és a M agyar Kormány
képviselőiből alakulnak.

A rticle 146.

146. nikk.

Dès leur remisé aux rijaina des
autorités hongroises, lea prisonniers
de guerre et internés civils devront,
par los soins de ces dernières, être
sans délai renvoyés dans leurs foyers.
Ceux d’entre eux, dont le domi
cile d'avant-guerre se trouve sur les
territoires occupés pai les troupes
des Puissances alliées et associées,
devront également y ôtre renvoyés,
sous réserve de l’agrément et du con
trôle des autorités militaires des
armées d’occupation alliées et asso
ciées.

à, magyar hatóságok kötelesek ar
ról gondoskodni, hogy a nekik Át
adott hadifoglyok éa polgári intor]iáltftk, az átadás után haladéktalanul
otthonukba küldessenek.
A^ok a hadifoglyok éa polgári
intei'náltak, akiknek a háború előtti
lakóhelye a Szövetséges és Társult
Hatalmak
csapatíiitól megszállott
területen van, a Szövetséges és Tár.sult Hatalmak inőgB'zálló csapatai
katonai hatáságainak engedélyével
és ezek ellenőrzése mellett, lakóhelyűkre s?:intén visszaküldendők.

A rticle 147.

147. cikk.

líi;- frais résultant de ce
à partir de la mise en
l'onto, .jeiont à la charge du G ou verKi-îijiint hongrois, lequel sera tenu de
ionrnir les moyens de transport, ainsi
<[ue le personnel technique, qui seront
considérés comme nécessaires par la
Commission prévue à l ’article 14C.

A hasiasziillítással kapcsolatban
az eliüdiilás időpontjától kezdődöleg
felmerülő (tsszes költségeket a Magyai'
Konnány taitozik viselni ; a M agyar
Korm ány köteles továbbá a 145.
cikkben megjelölt Bizottság résaéről
szükségesnek ítélt szállítóeszközöket,
nemkülönben a műszaki személyzetet
rendelkezésre bocsátani.

Article 148.

148. cikk.

Les prisonniers de guerre et inter
nés civils, soit passibles, soit frappés
<le peines «pour fautes contre la clisnipline, seront rapatriés, sans qu’il
soit tenu compte de Vaohôvemont
de leur peine oh do la procédure
engagée conti'e eux.

A zokat a hadifoglyokat és poígári
internáltakat, akik a fegyelem ellen
elkövetett cselekmény m iatt bünte
tendők voluá.nak, vagy akik emiatt
büntetés alatt állanak, arra való
tekintet nélkül, hogy büntetésük ide
jé t kitöltötték-e vagy az ellenük
indított eljárás befejezést nyert-o
v a gy sem, haza kell szállítani.
E z a rendelkezés nem nyer a l
kalmazást azokra a hadifoglyokra
és polgári internáltakra, nézve, akik
az 1920. évi január hó 1-je után
elkövetett cselekmények miatt vol
nának büntetendők.

Töuí'

Cette disposition ne
pas aux prisonniers de
internés civils qui seraient
des faits postérieur,î au
1920.

s'applii|ue
guoire f'-t
punis pour
l* ' janvier

Jusqu’à lôui' rapatriemeub, tous
lüs prisonniers de guerre eb inteniés
civils restent soumis aux règlements
eu vigueur, notamment au point de
vue du travail et de la discipline.

Hazaszállításukig valamennyi ha
difogolyra és polgári internáltra néz
ve a íbntiálló szabályok maradnak
irányadók, kiváltkcpen a munka és
fegyelem tekintetében.

Article 149.

140. cikk.

Les prisonniers de guerre et in
ternés civila qui sont passibles ou
frappés de peines pour des faits
autres que des fautes contre la dis
cipline pourront être maintenus en
détention.

Azok a hadifoglyok és polgári
internáltak, akik nem a fegyelem
ellen elkövetett, hanem más cselek
mények miatt volnának büntetendők
vagy állanak büntetés alatt, tovább
ra is fogvatarthatók.

A rticle 150.
L e Gonvernenient hongrois s’en
gage à recevoir sur son territoire
tous les individus rapatriables sans
distinction.
Les prisonniers de guci'rc ou res
sortissants hongrois, qui désireraient
ne pas être rapatriés, pourront être
exclus du rapatriement; mais les
Gouvernements alliés et associés se
réservent le droit, soit de les rapa
trier, soit de les conduire dans un
pays neutre, soit de les autoriser à
résider sur leur territoire.
L e Gouvernement hongrois s'en
gage à ne prendre contre ces indi
vidus ou leui-s familles aucune mesme d’exception, ni à exercer à leur
encontre, pour ce motif, aucune
répression ou vexation, de quelque
nature qu’elle soit.

150. cikk.
A Magyar Kormáuy kötelezi magát
arra, hogy az összes hazaszállítandó
egyéneket megkülönböztetés nélkül
területére befogadja.
. A zokra a magyar, hadifoglyokra
vagy állampolgárokra nézve, akik ha
zaszállításukat nem óhajtják, a liazaszállítást mellőzni lehet ; a Szö vet
séges és Társult Kormányok azonban
fenntartják maguknak a jogot, hogy
ezeket az egyéneket hazájukba vagy
valamely semleges országba szállít
hassák, avagy megengedjék nekik,
hogy temleteiken lakhassanak.
A Magyar Kormány kötelezi magát
arra, hogy ezekkel az egyénekkel és
hozzátartozóikkal szemben semmiféle
kivételes intézkedést nem alkalmaz,
őket a fenti okból semminemű meg
torlással vagy zaklatással nem sújtja.

Article 151.

151. cikk.

Les Gt>uvernements alliés et asso
ciés se réservent le droit de sub
ordonner le rapatriement des prison
niers de guerre et ressortissants
hongrois qui sont en leur pouvoir,
à la déclaration et à la mise en
liberté immédiates par le Gouverne-

A Szövetséges és Társult Korm á
nyok fenntartják maguknak a jogot,
hogy a hatalmukban levő magyar
hadifoglyok és állampolgárok hazaszállítását attól tegyék függővé, hogy
a Magyar Kormáuy a Szövetséges és
Társult Hatalmaknak azokról a hadi

ment hongrois de tnns les prisonniers
de guerre et autres ressort tasaols des
Puissances alliées et associées, qui
se trouveraient encore retenus contre
leur gré en Hongrie.

foglyairól és más állámpolgárairól,
akik Magyarországon akaratuk elle
nére még visszatartatnának, felvilágo
sítást ad és őket azonnal szabadon
bocsátja.

A rticle 152.

162. cikk.

L e Gouvernement hongrois s’en
gage :
1" à donner libre accès aux Com
missions de recherche des disparus
à leur fournir tous les moyens de
transport utiles, à les laisser pénétrer
dans les camps, prisons, hôpitaux et
tous autres locaux, à mettre à leiu'
disposition tons documents d’ordre
public ou privé, qui peuvent les
éclairer dans leur recherches ;

2° à prendre les sanctions contre
les fonctionnaires on particuliers
autrichiens,!) qui auraient dissimulé
la présence d ’un ressortissant d'une
Puissance alliée ou associée, ou qui
auraient négligé d’en révéler la pré
sence après en avoir eu connaissance.

A Magyar Kormány kötelezi mag á t:
1. hogy az eltűntek felkutatására
alakult bizottságoknak szabad be
járást biztosít, azok részére az összes
szükséges szállítási eszközöket rendel
kezésére bocsátja^ a fogolytáborok
ba, fogházakba, kórházakba és min
den egyéb helyiségekbe ezeket a
bizottságokat
beengedi,
valamint
mindazokat a köz és magánokirato
kat, amelyek kutatásaiknál felvilá go
sítást nyújthatnak, rendelkezésükre
bocsátja ;
2. hogy megbünteti azokat az
osztrák* hivatalnokokat és magáno
sokat, akik a Szövetséges és Tái'snlt
Hatalmak állampolgárainak jelenlétét
netalán titokban tartanák, vagy jelen 
létét, miután aci’ól tudomást szerez
tek, nem jelentenék be.

A rticle 153.

153. cikk,

Le Gouvernement hongrois s'en
gage à restituer sans délai, dès la
mise en vigueut du présent Traité,
tous les objets, valeurs ou documents
ayant appartenu à des ressortissants
des Puissances alliées ou àssociées
et qui auraient été retenus par les
autorités hongi'oises.

A Magyar Kormány kötelezi ma>
gát, hogy azokat a tárgyakat, érté
keket és okiratokat, amelyek a Szövet
séges és Társult Hatalmak vala
melyik állampolgárának tulaj donábaa'>
állottak és amelyeket a magyar
hatóságok netalán visszatartottak, a
jelen Szerződés életbelépése után baladéktalaiuil visszaszolgáltatja.

A rticle 154.

154. cikk.

Les Hautes Parties Contractan
tes déclarent renoncer au rembour-

A Magas Szerződő Felek kijelen
tik, hogy lemondanak mindazoknak
• H e ly esen ; a m agyar.

Sèment réciproque des sommes dues
pour rentretien des prisonniers de
guerre sur leurs temboires respectifs.

a költségeknek kölcsönös megtérí
téséről, amelyek a hadifoglyoknak
saját területükön történt ellátásával
kapcsolatban felmerültek.

SECTION II.

II. CÍM.

Sépultures.

Sírhelyek.

Article 155.

155. cikk,

Les Gouvernements alliés et asso
ciés et le Gouvernement hongrois
feront respecter et entretenir les sé
pultures des soldats et marins inhu
més sur leurs territoires respectifs.

Ils conviennent en outre de se
donner réciproquement, sous réserve
des prescriptions de leur législation
nationale et des nécessités de l’hygiè
ne publique, toutes facilités pour
satisfaire aux demandes de rapatrie
ment des restes de leurs soldats et
de leurs marins.

A Szövetséges és Társult K o r
mányok és a Magyar Kormány gon
doskodnak arról, hogy a területeiken
eltemetett katonák és tengerészek
sírhelyei tiszteletben és jókarban tar
tassanak.
Kötelezik magukat, hogy minden
olyan bizottságot, amelyet valame
lyik Konnány az eltemetettek sze
mélyazonosságának megállapításával,
azoknak lajstromozásával, illő sír
emlékek karbantartásával vagy fel
állításával bízott meg, elismernek és
az ilyen bizottságot feladata kivi
telében támogatják.
Megegyeznek azonkívül arra nézve
is, hogy a belföldi törvényekben fo g 
lalt rendelkezéseknek és a közegész
ség követelményeinek korlátai között,
kölcsönösen minden eszközzel meg
könnyítik katonáik és tengerészeik
földi mai’adván 3 'ainak hazaszállítá
sára irányuló kérelmek teljesítését.

A rticle 156.

156. clkk.

Les sépultures des prisonniers de
gueire, internés civils et ressortis
sants dés différents États belligérants,
décédés en captivité, seront convena
blement entretenues, dans les condi
tions prévues à l ’article 156 du pré
sent Traité.
Les Gouvernements alliés et as
sociés d’une part et le Gouvernement
hongrois d’autre pai’t s'engagent
en outre à se fournir réciproquement ;

A különböző hadviselt Államojí
fogságban elhunyt hadifoglyainak,
polgári internált] ainak és egyéb
állampolgárainak sírhelyei a jelen
Szerződés 155. cikkének rendelke
zései éi-telmében megfelelően jókar
ban tartandók.
Ezenkívül egyrészről a Szövet
séges és Társult Kormányok, más
részről a Magyar Kormány kötelezik
magukat arra, hogy kölcsönösen egy
más rendelkezésére bocsátják :

Ils s’engagent à reconnaître toute
Commission chargée par l’un ou par
l'autre des Gouvernements d’identi
fier, enregistx’er, entretenir ou élever
des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette
Commission l’accomplissement de ses
devoirs.

la liste complète des décédés
avec tous renseignements utiles à
leur ideutifioation ;
2® toutes indications sur le
nombre et l’emplacement des tombes
de tous les morts enteiTés sans iden
tification.

1. az elhaltak teljes névjegyzékét
a személyazonosságuk megáUapításához szükséges összes adatokkal együtt;
2. a személyazonosság miegállápítása nélkül eltemetett összes halot
tak számára és sírhelyeik hollétére
vonatkozó minden felvilágosítást.

P A R T IE V II.

V IL RÉSZ.

Sanctions.

Büntető rendelkezések.

Article 157.

157. cikk.

L e Gouvernement hongrois récon
naît aux Puissances alliées et asso
ciées la liberté de traduire devant
lem-3 tribmiaux militaires, les per-,
sonnes accusées d’avoir commis des
actes contraires aux lois et coutu
mes de la guerre. Les peines prévues
par les lois seront appliquées aux
personnes reconnues coupables. Cette
disposition s’appliquera nonobstant
toutes procédures ou poursuites devant
une juridiction de la Hongrie ou de
ses alJiés.

A Magyar Kormány elismeri a
Szövetséges és Társult Hatalmaknak
azt a jogát, hogy katonai bíróságaik
elé állíthassák mindazokat a szemé
lyeket, akiket a háború törvényeivel
és szokásaival ellenkező cselekmények
elkövetésével vádolnak. A bűnösök
nek talált személyekre a törvények
ben előirt büntetések nyernek alkal
mazást. Ezt a rendelkezést Magyarországnak vagy szövetségeseinek bíró
ságai előtt netalán folyamatba tett
eljárásra vagy felelősségrevonásrp.
való tekintet nélkül alkalmazni fogják,
A. Magyar Kormány köteles a,
Szövetséges éa Társult Hatalmaknak
vagy közülök annak, amely őt ez
iránt megkeresi, kiszolgáltatni ‘r,
háború törvényeivel és szokásaival
ellenkező cselekmények elkövetésével
vádolt minden személyt, akár névszerint nevezik meg őket, akár pedig
azt a rangfokozatot, tisztséget vag>
hatáskört jelölik meg, amelyben a
magyar hatóságok az illető szemé
lyeket alkalmazták.

L e Gouvernement hongrois devra
livrer aux Puissances alliées et asso
ciées, ou à celle d’entre elles qui lui
eu adressera la requête, toutes per
sonnes qui, étant accusées d’avoir
commis un acte contraire aux lois et
coutumes de la guerre, lui seraient
désignées soit nominativement, soit
par le grade, la fonction ou l’emploi
auxquels les persomies auraient été
affectées par les autorités hongroises.

Article 158,

158. cikk.

Les auteurs d’actes contre les
ressortissants d’une des Puissances
alliées et associées seront traduits
devant les tribunaux militaires, de
cette Puissance.

Azokat, akik a Szövetséges és
Társult Hatalmak közül csupán egy
nek állampolgárai ellen követtek el
büntetendő cselekményt, ennek a
Hatalomnak katonai bíróságai elé
fogják állítani.

Lea autfiui's d’actes commis contre
dea ressortissants de plusieurs Puis
sances alliées et associées seront tra
duits devaîit des tribunaux œ ilitaiies
composés de membres appartenanC
aux tiibunaux militaires des Pciissanîes intéressées.
Dans tous les cas, l’accusé aura
rlroit à désigner lui-mêmc son avotrat.

Azokat, akik több Szövötséges
és Társult Hatalom állampolgárai
ellen követtek el büntetendő cselek
ményt, az érdekelt Hatalmak katonai
bíróságainak tagjaiból alakított ka
tonai bíróságok elé fogják állítani.
Minden esetben meg lesa a vád
lottnak joga arra, hogy védőjét maga
jelölje ki.

Article 159.

159. cikk.

L e Gouveniemoiit hongrois s’en
gage à foui-uú- tous documents et
reuseignement*!, de quelque nature
que co soit, dont la .production serait
jugée nécessaire pour la coimaissance
complète des faits incriminés, la
recherche des coupables ot l’apprôcîatioti exacte dos responsabilités.

A Magyar Kormány kötelezi ma
gát. hogy ki fogja szolgáltatni mind
azokat' az okmányokat éa adatokat,
bármily természetűek is legyenek
azok, amelyeknek előterjesztése a
vádbeli cselekmények toljea kiderí
tése, a biinösök kinyomozása és a
felelősség fokának ponto^s megállapí
tása céljából szükségesnek fo g mu
tatkozni.

A rticle 160.

160. cikk,

Lég dispositions, des aiticle.'î iö7
à 159 s’appliquent également aux
Gouvernements des ÉtAts auxquels
ont été attribués des territoires ap
partenant à Tancienne monarchie
ausfcro-liongi-oise, pour ce qui con
cerne les personnes accusées d’avoir
commis des actes contraires aux lois
et- coutumes de la guerre et qui so
trouvent sur le territoiie ou à là
disposition desdits États.

A 157 — L59. cikkek rendelkezései
alkalmazást nyernek azoknak az
Államoknak Kormányaira nézve is,
amely Államokhoz a- volt Oazti-ákMagyar Monarchiához tartozó terü
leteket csatoltak, azokra a szemé
lyekre vonatkozólag, akiket a háború
törvényeivel és szokásaival ellenkező
cselekmények elkövetésével vádolnak,
8 akik az említett Államok területein
tartózkodnak vagy ezeknek as Á lla 
moknak rendelkezése alatt állanak.
H a az illető személj'ek az emlí
tett Államok valamelyikének állam
polgárságát már megszerezték, ennek
az Államnak Kormánya kötelezi
magát, hógy felelősségre vonásuk és
megbüntetésük biztosítása végett az
érdekelt Hatalom megkeresésére- és
azzal egyetórtőleg, minden szükséges
intézkedést meg fog teimi.

Si les personnes, dont il s’agit,
ont acquis la nationalité d’ un des
dits États, le Grouvernement de cet
État s’engage à prendre toutes les
mcsm-es nécessaires afin d’assm’or
leur poursuite et lem’ punition, sur
la j-equête de la Puissance intéressée
ot d’accord avec elle.

P A R T IE V III.

V m , RÉSZ.

Eéparations.

Jrfyâtéteî.

SECTION I.

I. CÍM.

Dispositions générales.

Általános rendeliiezések.

Ai'ticle 161.

161. cikk.

Les Goiiveî'nements alliés eii assovecounali que la Hongrie et sos alliés sont
icsponsables, pyur les avoir causés,
îles portos et des dommages subis
par lea GouveniemBiits alliés et as
sociés et leurs nationaux en consé
quence do la guerre, qui lo'ir a été
imposée par l'agre6.sîün de l'AutricheHongrie et de ses alliés.

A tízö’sfetöéges és Tárault K o r
mányok kijelentik és Magyarország
fiiiameri, hogy MagyarorssS-g és sző*
vetRégesei, mint e veszteségek és
károk 'okozói, felelősek mindaaokéi t
a veszteségekért és károkért, ama*
lyeket a Szövetséges és Társult K o r
mányok,
valamint polgáraik
az
Ausztria-Magyaroi-szág és szövetsé
gesei támadása folytán rájuk kényszerltett háború következméuyeképon
elszenvedtek.

Article l(í2.

162. cikk.

Clés déclartint:, et la

.‘.,í ^ i’-uviveriicinouta alliés ot asA Sznvtvtséges ÓS Társult Kori‘econö.iasont que les ressources
màt»3 *ok eiismcrilr, hogy Magyaror
áo la Hongrie no sonf. pas suftisaïiszág jövedelemforrásai, tekintettel e
—
on tenant compte de la di- jöv.)d«lemforrásoknak a jelen Szerluiiiution permanente do ces resvsonriodós egyéb rendelkezéseiből folyó
ce.3 qui réaalte des auties dispositions
állandó jellegű csökkenésére, nem
du présent Traité ~ pour assure i
elegendők aira, hogy e veszteségek
complète répaa'ation de ces pertes et
és károk teljes jóvátételét biztosít
sák.
de ces dommages.
Les Gouvernements alliés et as
A Szövetséges és Társult K o r
sociés exigent toutefois, et la Hongrie
mányok mégis m egkövetelik és Ma
on prend l ’engagement, que soient
gyarország kötelezi magát, hogy az
r(îpar4s, dans les conditions déter
alább megszabott módozatok sízierint
minées ci-après, les dommages cau
jóváteszi mindazokat a károkat, ame
sés, pendant le période au com-s de
lyeket a Szövetséges és Társult H a 
laquelle chacune des Puissances al
talmak polgári lakosságában és ja 
liées ou associées a été en guen-e
vaiban szárazföldig tengeri és légi
támadása okozott az alatt az idő
avec la H oi;éíí>í% à la population
civile des Puissances alliées et asso
alatt, amíg a Szövetséges és Társult
ciées et à ses biens par la,dite agi-esHatalmak bármelyike háborút viselt
sion pai' tüiTe, par mer et i)ar les
Magyarországgal, valam ínt-^talában
airs,, et d'une façon générale, les
az idecsatolt I. Függelékben meg
dommages définis à l'Annexo I cihatározott károkat.
jointe.

Article 163.
L e montant deadits dommagon,
poui- Itísquels réparation est due par
la Hongrie, sera fixé par une Commisaion intôralliée, <jui prendra lo titre
de Commission des réfxtrations et sera
constituée dans 1» forme et avec les
pouvoir.s indiqués par le présent
Traité, notamment aux Annexes I I
à V oi-jointeB. L a CommiBsion prévue
à l’article 233 du Traité avec l ’A lle 
magne est la même que la présente
Commission, sous réserve dos modi
fications réaultant du présent Traité :
elle constituera «ne Section pour les
questions spéciales soulevées par l’ap
plication du présent Traité; cette
Section n’aiira qu’un pouvoir consul
tatif, sauf dana les cas où la Com
mission des réparations lui déléguera
tels pouvoirs qu’elle jugera opportuns.
L a Commission des réparations
étudiera les réclamations et donnera
au Gouveriioment hongrois l’équitable
faculté de se faire entendre.
L a Commission établira concurremmeut xin état de payements, en
prévoyant les époques et les moda
lités de Tacquittement par la Hongrie,
dans une période de trente ans à
dater du 1" mai 1921, de la part
de dette qui lui aura été assignée
après que la Commission aura estimé
si l’Allemagne est en situation de
payer le solde du montant total des
réclamations présentées contre l’A lle 
magne et ses alliés et vérifiées par
la Commission. Au cas cependant où,
au cours de ladite période, la Hongrie
manquerait à l'acquittement de sa
dette, le règlement de tout solde
restant , impayé pourra être reporté
aux années suivantes, à la volonté
de* la Commission, ou ponna faire
Vobjet d’un traitement différent, dans
telles conditions que détermineront
les Gouvernements alliés et associés,
suivant la procédure prévue à la pré
sente Partie du présent Traité,

les. cikk.
Azoknak a károknak összegét,
amelyeknek jóvátételére Magyaror
szág köteles, szövetségközi bizottság
állapítja meg, amelynek »Jóvátéteü
Bizottság* lesz a ne es amelynek szer
vezetét és hatáekörét a jelen Szerző
dés, nevezetesen az e címliez: tartozó
I I — V. Függelék határozzák meg.
Ez a Bizottság, a jelen Szorződésbői folyó eltérésektől eltekintve, azo
nos a Németországgal kötött Szer
ződés 233. cikkében meghatározott
bizottsággal; a Bizottság a jelen
Szerződés alkalmazásából eredő kü
lönleges kérdések számára külön
Osztályt alakít ; ennek az Osztálynak
csupán tanácsadó hatásköre lesz, ki
véve azokat az eseteket, amelyekbeu
a Jóvátétel! Bizottság ruház reá m eg
felelő hatáskört.
A Jóvátételi Bizottság a köve
teléseket felülvizsgálja és méltányos
módon alkalmat nyújt a Magyar K o r
mánynak arra, hogy meghallgassák.
A Bizottság egyúttal fizetési ter
vezetet készít, amely liiegállapitja,
hogy Magyarország 1921: évi május
hó 1-től kezdődő harminc éven át,
mely határidőkben éa milyen módo
zatokkal taitozik a jóvátételi tíirtozásnak azt a részét törleszteni, ame
lyet reá ki fognak vetni, mintán a
Bizottság már megállapította volt azt,
hogy Németország képes-e az ellene
és szövetségesei ellen támasztott és
a Bizottság által felülvizsgált köve
telések teljes összegének fennmaradó
részét megfizetni. Abban az esetben
pedig, ha Magyarország ezalatt az
idő ^ a tt tartozásának törlesztésével
hátralékban mai'adna, minden ki
egyenlítetlen részösszeg fizetése a
Bizottság tetszése szerint későbbi
évekre, elhalasztható va gy olyan módon kezelhető, aminőt a Szövetséges
és Társult Kormányok a jelen Szer
ződés jelen részében megszabott le
járásnak megfelelően meg fognak
állapítani.

A rticle 164.

164. cikk.

L a Coramission des lëparations
devra, après le 1" mai 1U21, étudier,
de temps à autre, les ressources et
les capacités de la Ht)Ugrie et, apièa
avoir donné aux représentants de ce
pays réquitablc faculté de se faire
ciutendre; elle aura tous pouvoirs
pour étendre la période et modifier
les modalités des payements à pré
voir en conformité de l’article 1.63,
ruaia elle ne pourra faire remise
d'auciine somme sans rautorisation
spéciale des divers Gouverncmeuts
représentés A, la Commission.

A Jóvátétoli Bizottság 1921. évi
május bó 1-től kezdve időnkinfc kö
teles megvizsgálni Magyíirország jö 
vedelmi forrásait és teljeaítőképesBégét és miután méltányos módon
alkalmat nyújtott Magyarország képviaolőinek
meghallgattatására, ca
alapon a 163. cikkhez képest belátása
szerint a határidőkét kitolhatja s a
mogállapított fizetiisi feltételeket m eg
változtathatja ; nem engedheti el
azonban a tartozásnak semmilyen
részét sem a Bizottságban képviselt
Kormánj'oknak erre vonatkozó külön
meshatalmazása nélkül.

A rticle lí>5-

105. cikk.

L a B íngrie payera, pendant l ’anpée in:';- et les quatre premitsrs mois
ne r.r' '.. CA autant de Versements
et
i.i'.lles modalités (en or, en
en navires, en valeurs
" ;Uitrtiment) que la Commission
uii réparations pouiTa fixer, une
s^ iniue ruisionnable que la Commission
iléturminora, i« valoir »in' les créan
ces (ii-desans; sm- cette somme les
frais de Tai-mée d’occupation après
l’Armistice du B novembre 1918,
prévus par l ’article 181, seront d’aboi'd
payés, et telles quantités do produits
alimentaires et de matières premières,
qui pourront être jugées, par les
Gouvernements de» ]?rincipales Puis
sances alliées et associées, néressaires
pour permettre à la Hoxi.ci 'S de faire
face à son obUgati.OLL ^ i réparer,
pourront aussi, avec l ’app' ohation des
dits Gonverneinr-jts, êcre payées par
imputation sur ladite somme. L e solde
viendra en déduction des sommes
dues par la Hongrie à titre de ré
parations, L a Hongrie remettra en
outre les bons prescrits au para*
graphe 12, c, de l ’Annexe I I cigointe.

Magyarorezág i 920-ban éa az
1921, év első négy hónapjában oly
részletükben és olyan módon (arany
ban, árúkban, hajókban, értékpapí
rokban vagy nxáa módon), amint azt
a Jóvátéíeli Bizottság mogállapítja,
a fentemlített követelésekre méltá
nyos róazfiaetést teljesít, amelynek
nagyságát a . Jóvátételi' Bizottság
állapítja m eg; ezt az összeget első
sorban a megszálló hadseregnél, az
1918. évi november hó 3.-i feg yver
szünet után felmerült s a 181. cikk
ben tárgyalt költségeknek fizetésére
keli fordítani; annjd élelmiszer és
nyeisanyag, amennyi a Szövetséges
és Társult Főhatalmak Korm ányai
nak megítélése szerint szükséges
ahhoz, h^ogy Magyarország képes
legyen jóvátételi kötelezettségének
teljesítésére, szintén fizethető á ne
vezett Koi:iná.nyok jóváhagyásával
az említett összegből. A fennmaradó
összeg Magyarország jóvátételi tarto
zásából levonandó.
Magyaroi-szág
azonfelül letétbe helyezi a IC. Füg
gelék 12. §-a cj pontjának intézke
dése értelmében az ott említett köte*
lezŐj egyeket.

Article 166.

166. cikk.

L a Hongrie accepte, en outre, que
ses ressources éponomiqaea soient
directement affectées aux réparations,
comme il est spécifié aux Annexes
n i, IV et V relatives respectivement
à la marine marchande, aux restau
rations matérielles et aux matières
premières; étant toujours entendu
que la valeur des biens transférés
et de l’utilisation qui en sera faite
conformément auxdites Annexes sera,
après avoir été fixée de la manière
qui y est prescrite, -portée au crédit
de la Hongrie et viendra en dé
duction des obligations prévues aux
articles ci-dessus.

Magyarország beleegyezik abba
is, hogy gazdasági erőtoiTásai köz
v e t le n t felhasználtassanak jóváté
telre, úgy, amint ezt a kereskedelmi
hajózásra, a természetbeni újjáépí
tésre és a nyersanyagokra vonatko
zólag a III., IV . és V. Függelékek
részletezik ; természetesen azt az
értéket, amelyet az átruházott javak
és ezeknek a javaknak a Függelékek
szerint megvalósult felhasználása, az
ott meghatározott megállapítás sze
rint képviselnek, Magyarország ja 
vára kell írni és azt az előző cik
kekben megszabott tartozásból le kell
vonni.

A rticle 167.
Les versements successifs, y com
pris ceux visés aux articles précé
dents, effectués par la Hongrie pour
satisfaire aux réclamations ci-dessus,
sèront répartis par les Gouvernements
alliés et associés suivant les pro
portions déterminées par eux à
l’avance et fondées sur l ’équité et les
droits de chacun.
En vue de cette répartition, la
valeur des crédits visés à l’article
173 et aux Annexes III, IV et V
sera calculée dé la même façon que
les payements effectués la même
année.

167. cikk.
A folytatólagos fizetéseket, ide
értve az előző cikkekben tárgyalta
kat is, amelyeket Magyarország a
jóvátételi követelések kielégítésére
teljesít, a Szövetséges és Társult
Kormányok egymás közt a méltá
nyosság és mindegyikük jogai alapján
előre megállapított arány szerint
osztják fel.
A felosztásnál a 173. cikkben és
a HE., IV . és V. Függelékben meg
állapított jó váü'ások értéke olymódon
a z á ^ t, mint az ugyanabban az év
ben teljesített fizetéseké.

Article 168.

168. cikk.

En sus des payements ci-dessus
prévus, la Hongrie effectuera, en se
conformant à la procédure établie
par la Commission des réparations,
la restitution en espèces des espèces
enlevées, saisies ou séquestrées ainsi
que la restitution des animaux, des
objets de toute sorte et des valeurs
enlevés, saisis ou séquesti-és, dans les
cas où ü sera possible de les iden
tifier soit sur les territoires appar-

A fentebb megáEapított fizetése
ken felül Magyarország a Jóvátételi
Bizottság részéről megállapított el’
járás szerint visszaszolgáltatja mind
azt a készpénzt, valamint vissza
szolgáltatja mindazokat az állatokat,
különféle tárgyakat és értékpapíro
kat, amelyeket elvett, lefoglalt vagy
zár alá vett, amennyiben az azonos
ság megállapítása akár Magyaror
szágnak, akár szövetségeseinek tei-ü-

tenant à la Hongrie ou à ses alliés,
soit sur les territoires restés en pos
session de la Hongrie ou de ses alliés
jusqu’à la complète exécution du
présent Traité.

letén^ akár azokon a területeken,
amelyek a jelen Szerződés teljes
végrehaj tásáig Magyarországnak vagy
szövetségeseinek biitokában maradnakj lehetséges lesz.

A rticle 1G9.

169. cikk.

L e Gouvernement hongrois s’en
gage à opéjer immédiatement les
restitutions préA'^ues par l ’article 168
et à effectuer les payements et les
livraisons i^révus par les articles 163,
164, 165 et 166.

A Magyar K oi’máuy kötelezi
magát, hogy a 168. cikkben meg
szabott visszaszolgáltatásokat és a
163., 164, 165. és 166. cikkekben
megszabott fizetéseket és szolgálta
tásokat azonnal teljesíti.

A rticle 170.

170. cikk.

L e Gouvei'nement hongrois re
connaît la Commission prévue par
Tarticle 163 telle qu’elle poiura être
constituée par les Gouvernements
alliés et associés conformément à
rAnnexe I I ; il lui reconnaît irrévo
cablement la possession et l’exercice
des droits et pouvoirs que lui con
fère le présent Traité.

A Magyar Kormány elismeri a
163. Cilikben meghatározott Bizott
ságot abban az alakjában, amint azt
a Szövetséges és Társult Kormányok
a H. Függelék értelmében megszer
vezik ; visszavonhatatlanul elismeri,
hogy a Bizottságot a jelen Szerző
désben reáruházott jogosítványok é l
vezete és hatáskörök gyakorlása
megilleti.
A Magyar Kormány meg fog
adni a Bizottságnak minden olj^aii
felvilágosítást, amelyi'e annak Ma
gyarország és állampolgárai pénzügyi
helyzetét, pénzügyi miiveloteit, javait,
termelőképességét, készleteit, nyei-í;anyagtermelését és ipari termelését
illetőleg szüksége van, továbbá fel
világosítást ad az 1914— 1920. évi
háborúnak azokra a hadmüveleteiro
vonatkozólag, amelyeknek ismeretét
a Bizottság szükségesnek fogja tar
tani.

L e Gouvernement hongrois four
nira à la. Commission tous les ren
seignements dont elle pom-ra avoir
besoin sur la situation et les opéra
tions finanoiérea et sur les biens, la
capacité de production, les approvi
sionnements et la production cou
rante des matières premières et ob
jets manufacturés de la Hongrie
et de ses ressortissants; il donnera
également toutes informations relati
ves aux opérations militaires de la
guen-e 1914— 1920, dont la connais
sance sera jugée nécessaire par la
Commission.
L e Gouvernement hongrois ^ c o r 
dera aux Membres de la Commission
et à ses agents autorisés tous les
droits et immunités dont jouissent en
Hongrie les agents diplomatiques
dûment accrédités des Puissances
amies.

A Magyar Kormány a Bizottság
tagjainak és igazolt meghatalmazott
jainak mindazokat a jo g o k a t, és
mentességeket megadja,, amelyeket
barátságos Államok szabályszerűen
meghatalmazott diplomáciai kép
viselői Magyarországon élveznek.

L a Hongrie accepte, en outre, de
supporter les émoluments et les frais
de la CommiBsion et de tel personnel
qu’elle pourra employer.

Magyarország beleegyezik továbbá
abba, hogy a Bizottságnak és esetleg
alkalmazott személyzetének fizetését
és költségeit ö fizeti.

A rticle 171.

171. cikk.

La Hongrie s’engage á faire pro
mulguer, à maintenir eu vigner et à
publier toute législation, tous règle
ments et décrets qui pourraient être
nécessaires pour assurer la complète
exécution des stipulations présentes.

Magyarország kötelezi magát,
hogy mindazokat a törvényeket, sza
bályzatokat és rendeleteket, amelyek
a 'je le n rendelkezések teljes végre
hajtásának biztosítására szükségesek,
megalkotja, hatályban tartja és ki
hirdeti.

Article 172.

172. cikk.

Les dispositions de la présente
Partie du présent Traité n’affecteront
en rien les dispositions des Sections
I I I et IV de la Paiipie X (Clauses
économiques) du présent Traité.

A jelen Szerződés jelen részének
rendelkezései nem érintik a jelen
Szerződés X. része (Gazdasági ren
delkezések) III. és IV . cimének ren
delkezéseit.

Article 173.

173. cikk.

Seront portés au crédit de la
Hongrie; au titre de ses obligations
de réparei', les éléments suivants:
a)
tout solde définitif en faveur
de la Hongrie visé aux Sections ITT
et IV de la Partie X (Clauses écono
miques) du présent Traité ;
h) toutes sommes dues à la Hon
grie du chef des cessions visées à
la Partie I X (Clauses financières) et
k la Partie X I I (Ports, voies d’eau
et voies ferrées) ;
cji toutes sommes que la Com
mission des réparations jugei-ait devoir
être portées au crédit de la Hongrie
à valoir sur tous autres transferts
de propriétés, droite, concessions ou
autres intérêts prévus par le présent
Traité.
En aucun cas, toutefois, les res
titutions effectuées en vertu de l’ar-

Magyarország javára írandók jóvátételi kötelezettségek címén a
következő tételek:
a) a jelen Szerződés X . részének
(Gazdasági rendelkezések) III. és IV .
címe alapján Magyarország javára
megállapított végleges fizetési egyen
leg í
b) mindazok az összegek, amelyek
Magyarországot a IX . részben (Pénz
ügyi rendelkezések) és a X II. rész
ben (Kikötők, víziútak és vasutak)
megszabott jogátruházások folytán
megilletik ;
c) mindazok az összegek, amelyek
nek Magyaroi-szág javára való írását
a Jóvátéteü
Bizo^ttság elrendeli,
vagyontárgyaknak, jogoknak, enge
délyeknek (koncesszióknak) és egyéb
érdekeknek a jelen Szerződésben
megszabott bármely más átruházása
alapján.
Semmi esetre sem írhatók azon
ban Magyarország javára a 168. cikk

ticle 168 ne pourront être portées
au crédit de la Hongrie.

értelmében foganatosított visszaszol
gáltatások.

Ai'tiole 174.

174. cikk.

L a cession des câbles sous-marins
hougroia, qui ne sont pas l’objet
d’une disposition particulière du pré
sent Traité, est réglée par TAnnexe
V I ci-jointe.

A magyar tengeralatti kábel á t
engedését, am elyet a jelen Szerző
désben külön rendelkezés nem tár
gyal, az idemellékelt V I. Függelék
szabálj'ozza.

Annexe I.

I. Függelék.

Compensation peut être réclamée
de la Hongrie conformément à l ’ar
ticle 162 ci-dessus, pour la totalité
des dommages'rentrant dans les ca
tégories ci-après ;
1“ Dommages causés aux civils
atteints dans leur personne ou dans
leur vie et aux survivants qui étaient
à la charge de ces civils pom' tous
actes de guerre, y compris les bom
bardements ou autres attaques par
tei-re, par mer ou par la voie des
airs, et tontes lem’s conséquences di
rectes ou toutes opérations de guerre
des deux groupes de belligérants, en
quelque endroit que ce soit;

Magyarországtól, a fenti 162.
cikknek megfelelően, az alábbi cso
portokba tartozó károk teljes össze
gére nézve követelhető kártérítés:

2' Dommages causés pax la Hon
grie ou ses alliés aux cípüs victimes
d’actes de cruauté, de violence ou de
mauvais traitements (y compris les
atteintes à la vie ou à la santé par
suite d’emprisonnement, de déporta
tion, d’internement ou d’ évacuation,
d’abandon en mer ou de travail forcé),
en quelque endroit que ce soit, et
aux survivants qui étaient à la charge
de ces victimes ;
3“ Dommages causés par la Hon
grie ou ses alliés, sur leur tenitoii-e
occupé ou en territoire envahi, aux
civils victimes de tous actes ayant
porté atteinte à la santé, à la capacité
de travail ou à l’honneur, et aux
survivants, qui étaient à la charge
de ces victimes ;

1. oly károk, amelyeket polgári
egyének személyében vagy életében
és az említett polgári egyének tar
tásra jogosult bátram arad ottainak
bármilynemű háborús cselekménnyel
bárhol is okoztak, ideértve a bom
bázásokat és más szárazföldi, ten
geri vagy légi támadásokat, úgyszin
tén ezeknek, nemkülönben mindkét
hadviselocsoport összes hadművele
teinek mindennemű közvetlen követ
kezményeit ;
2. oly károk, amelyeket Magyarország vagy szövetségesei polgári
személyeknek és tai-tásra jogosult
hátramaradottaiknak kegyetlenkedés
sel, erőszakoskodással vagy rossz bá
násmóddal (ideértve az élet vagy az
egészség ellen letartóztatás, elszállí
tás, internálás vagy kiürítés, tenge
ren való elhagyás avagy kényszermunka útján elkövetett támadásokat)
bárhol okoztak;
3. oly károk, amelyeket Magyarország vagy szövetségesei saját vagy
megszállott, vagy harcban elfoglalt
tei-ületen polgán személyeknek és
tartásra jogosult hátramaradottaiknak az egészsége a munkaképesség
v íg y a becsület ellen irányuló cse
lekményekkel okoztak ;

4® Dommages causés par toute
espèce de mauvais traitements aux
prisonniers de guferre;
6* En tant que dommage causé
aux peuples des Puissances alliées et
associées, toutes pensions ou compen
sations de même nature aux victimes
militaires de la guerre (armées de
terre, de mer on foi-ces aériennes),
mutiléF, blessés, malades ou invali
des, et aux personnes dont ces vic
times étaient le soutien; le montant
des sommes dues aux Gouvernements
alliés et associés sera calculé, pour
chacun desdits Gouvernements, à la
valeur capitalisée, à la date de la
mise en viguem’ du présent Traité,
desdites pensions ou compensations,
sur la base des tarifs en vigueur en
Fraoce au 1" mai 1919;

6° Frais de l’assistance fournie
par les Gouvernements des Puissan
ces alliées et associées aux pvisonniei-s de guen-e, à leurs familles ou
aux personnes dont ils étaient le
soutien ;
7® Allocations données par les
Gouvernements des Puissances alliées
et associées aux familles et aux au
tres personnes à la charge des mobi
lisés ou de tous ceux qui ont servi
dans l’armée; le montant des som
mes qui leur sont dues pour chacune
des années au cours desquelles des
hostilités se sont produites sera cal
culé, pour chacun desdits Gouverne
ments^ sur la base du tarif moyen
appliqué en France, pendant ladite
année, aux payements de cette na
ture ;
8® Dommages causés à des civils
pai’ suite de l’obligation qui leur a été
imposée par la Hongrie où ses alliés
de travailler sans une juste rémuné
ration ;
9® Dommages relatif? à toutes
propriétés,* en quelque lieu qu’elles

4.
hadifoglyoknak
bárminenű
rossz bánásmóddal okozott károk ;
5. mint a Szövetséges és Társult,
Hatalmaknak okozott károk jönnek
tekintetbe az összes nyugdíjak és
hasonló természetű ellátások a há
ború katonai (szárazföldi, tengeri
vagy légi haderőkhöz tartozó) áldo
zatai, megcsonkítottak, sebesültek,
betegek vagy rokkantak, valamint
oly
személyek
számára,
akiket
ezek az áldozatok eltartottak; ía
Szövetséges és Társult
Kormá
nyokkal szemben fennálló ezt a tar
tozást mindegyik fentnevezetb Koi mány részére az említett nyugdíjak
és ellátások tőkésített értékében és
pedig a jelen Szerződés életbelépé
sének időpontjára és a Franciaor
szágban 1919. évi május hó 1.-én
érvényben volt díjszabások alapján
kell kiszámítani ;
6. annak a segél3niek költségei,
amelyben a Szövetséges és Társult
Hatalmak K orm ányai'a hadifoglyo
kat, azok családjait ás azoljat a sze
mélyeket részesítették, akiket a ha
difoglyok eltartottak ;
7. a Szövetséges és Társult H a
talmak Kormánj'ai részéről a moz
gósítottak és a hadseregben szolgá
lók családtagjainak és a velük szem
ben tartásra jogosult egyéb szeméIj’ekuek kiutalt segélyek ; annak az
összegnek nagyságát, amely őket az
ellenségeskedések tartamának minden
egyes évére nézve megilleti, a neve
zett Kormányok.mindegyike számára
az illető évben Franciaországban a
hasonló természetű fizetésekre alkal
mazott középdíjszabáa szerint kell
kiszámítani ;
8. polgári személyeknek okozott
károk^ amelyek Magyarország vagy
szövetségesei részéről a reájuk rótt
abból a kötelezettségből eredtek,
hogy megfelelő díjazás nélkül dol
gozni voltak kötelesek :
9. olyan károk, amelj^eket a "Szö
vetséges és Társult Hatalmak vaia-

soient situées, appartenant à l’une
des Puissancea alliées et associtees» ou
à leurs reasortîssanis (exception faite
des ouvrages et du matériel militai1 6 8 ou navals) qui ont été enlevées,
saisies, endommagées ou déti-uites par
les actes de la Hongrie ou de ses
aUiées sur teire, sm* mer ou dans
les airs ; ou dommages causés en con
séquence dii-ecte des hostilités ou de
toutes opérations de guen-e ;

10“ Dommages causés sous for
mes de prélèvements, amendes ou
exactions similaires de la Hongrie
ou de ses alliés au détriment des
populations civiles.

Annexe II.

§

li. Függelék.

1 §■

■
:
'í^miíssion prévue par l’arik :l lo',' prendra le titre de »Comji LiiOf, des réparatiotis«t ; elle sera
désignée dans les articles ci-après
cai les mots ^la Commission*.

§

melyikének, avagy azok állampol
gárainak bárhol levő bárminemű
vagyonábaii (kivéve a hadsereg és a
haditengerészet müveit és anyagait;
okoztak annak következtében, hogy
a vagyontárgyakat
Magyarország
vagy szövetségesei szárazon, tenge
ren vagy a levegőben elkövetett
cselekménnyel elvitték, lefoglalták,
megrongálták vagy megsemmisítet
ték; vagy oly károk, amelyek az
ellenségeskedések vagy bárminő had
művelet közvetlen következményei
ként állottak elő ;
10.
olyan károk, amelyeket Ma'gyarország vagy szövetségesei kiveté
sek, pénzbüntetések va gy hasonló kény
szerszolgáltatások alakjában okoztak
a polgári lakosságnak.

2.

Les Délégués à la Commission
seront nommés par les États-Unis
d’Amérique, la Grande-Bretagne, la
France, ritaUe, le Japon, la Belgique,
la Grèce, la Pologne, la Roumanie,
l’État
serbe-croate-slovène et la
Tchéco-Slovaquie. Les États-Unis
d'Amérique, la Grande-Bretagne, la
France, l'Italie, le Japon et la Bel
gique nommeront un Délégué pour
chacime desdites Puissances. Les
cinq autres Paissances nommeront
respectivement un Délégué commun
dans les conditions p7:évues au troi
sième alinéa du paragraphe 3 ciaprès. En même temps que chaque
Délégué sera nommé un Délégué

A 163. cikkben meghatározott
bizottság a lí^Jóvátételi Bizottság®
címet viseli, s az alább következő
rendelkezésekben '>Bizottság« néven
szerepel.

2,

§.

A Bizottság t a r a it az Északamerikai Egyesült-Államok, Nagybritannia, Franciaország, Olaszország,
Japán, Belgium, Görögország, Len
gyelország, Románia, a Szerb-BLorvátSzlovén Állam és Cseh-Szlovákország
nevezik ki. A z Északamerikai Egye
sült-Államok, Nagybritannia, Franciaország, Olaszország, Japán és Bel
gium külön-külön egy-egy kiküldöttet
neveznek ki. A többi öt Hatalom
pedig egy közös kiküldöttet nevez
ki az alábbi 8. szakasz harmadik
bekezdésében körülírt módozatok
szerint. Minden egyes kiküldött kinevezéséA'el egyidejűleg egy kikül
dött-helyettest is kell kinevezni, aki

adjoint qui le remplacera en cas de
jnaladiè ou d’absence forcée^ mais
qui, en toute autre circonstance, aura
seulement le droit d’assister aux dé
bats sans y prendre aucune part.
En ancun ciis, plus de cinq des
Délégués ci-dessus n’auront le droit
de prendre pai*t aux débats de la
Commission et d’émettre des votes.
Les Délégués des États-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France et de
l’Italie am'ont toujours ce droit. Le
délégué de la Belgique aura ce droit
dans tous les cas autres que ceux
visés ci-après. Le Délégué du Japon
aura ce droit dans le cas où seront
examinées des questions relatives aux
dommages sur mer. L e Délégué com
mun des cinq autres Puissances men
tionnées ci-dessus aura ce droit lors
que des questions relative.? à l’A u 
triche, à la Hongi-ie ou à la Bulgalie seront examinées.
Chacun des Gouvernements re
présentés à la Commission aura le
droit de s’en retirer après un préavis
de douze mois n oti6é'à la Commis
sion et confirmé au cours du sixième
mois après la date de la notification
primitive.

§ 3.
Telle d’entre les Puissances alliées
et asoociées, qui pourrait êtie inté
ressée, aura le droit de nommer un
Délégué qui ne sera présent et n’agii-a,
en qualité d’assesseur, que lorsque
les créances et intérêts de la(Ûte
Puissance seront examinés ou discu
tés; ce Délégué n’aura pas le droit
de vote
L e Section que la Commission
constituera en exécution de l’article
163 comprendra des représentants
des Puissances ci-après ; États-Unis
d’Amérique, Grande-Bretagne, France,
Italie, Grèce, Pologne, Roumanie,
État serbe-croate-Slovène. Tchéco-

a kiküldöttet betegség va gy kényszer
távoliét esetében helyettesíti, de akit
egyéb alkalmakkor csak a tárgyalá
sokon való jelenlétei jo ga közre
működés nélkül iUet meg.
Több m int.öt a fentnevezett k i
küldöttek közül semmi esetre, sem
vehet részt a Bizottság tárgyalásain,
és a szavazásban. A z EgyesültÁllamok,
Nagybritannia, ï^i-anciaország és Olaszország kiküldötteit
mindig megilleti ez a jog. Belgium
kiküldöttét megilleti minden olyan
esetben, amely alább felsorolva nincs.
Japán kiküldöttét megilleti ez a jo g
oly esetben, amikor tengeri károkra
vonatkozó kérdések kerülnek tárgya
lás alá. A fentemlített öt Hatalom
közös kiküldöttének pedig akkor van
részvételi joga, ha oly kérdések ke
rülnek tárgyalás alá, amelyek Ausz
triára, Magyarországra vagy Bul
gáriára vonatkoznak.
A Bizottságban képviselt minden
egyes Kormánynak joga van az attól
való visszalépésre, ha ezt tizenkét
hónappal előbb a Bizottságnak be
jelenti és az első bejelentést' annak
keltétől számított hatodik hó folya
mán megerősíti.

3.
A Szövetséges és Tái'sult Hatal
mak bármelyikének, amelyik érde
kelve lehet, jogában van kiküldöttet
kinevezni, de ez csak akkor lehet
jelen és a tárgyalásban mint ülnök
csak akkor vehet részt, amikor az
illető Hatalom követeléseit és érde
keit veszik vizsgálat vagy vita alá ;
ennek a kiküldöttnek szavazati joga
nincs.
A Bizottság kebelében a 163. cikk
végrehajtásaként felállítandó Osztály
ban a következő Hatalmak képviselői
foglalnak helyett : Északamerikai
Egyesült-Államok,
Nagybritannia,
Franciaország, Olaszország, Görög
ország,
Lengyelország,
Románia.

Slovaquie, sans que cette composition
préjuge en rien Tadmissibilité des
réolamations. Lorsque la Section
émettra des votes, les représentants
des États-Unis d’Amérique, de la
Grande-Bretagne, de- la France et
de l’Italie auront chacun deux voix.

Les représentants des cinq autres
Pnissances ci-dessus nommeront un
Délégué commun qui siégera à la
Commission des réparations dans les
fonditiouB indiqxiées au paragraphe
2 de la présente Annexe. Ce Délégué,
(jui sera nommé pour un an, sera
successivement un ressortissant de
chacune des cinq Puissanocí:- susvisées.
§• 4.

Szerb-Horvât-Szlovén Állam és CsehSzlovákország, anélkül azonban, hogy
ez az összeállítás bármikép isprejudikálna annak, hogy valamely köve
telés elfogadható-e. H a az Osztály
ban szavazásra kerül a sor, az Észak
amerikai Egyesült-Államok, Nagybritanoia, Franciaország és Olasz
ország képviselőinek két-két szavaza
tuk van.
A fentemhtett többi öt Hatalom
képviselői egy közös kiküldöttet
neveznek ki, aki a jelen Függelék
2. szakaszában körülírt módozatok
szerint foglalt helyet a Jóvátételi
Bizottságban. E z a kiküldött, akinek
kinevezése egy évre szól, váltakozva
a fentemlített öt Hatalom mindegyiké
nek állampolgái-ai közül kerül ki.

4. §.

Valamely kiküldött, kiküldött
ii
r, :‘;vs de mort, démission ou
helyettes vagy ülnök halála, lemon
rapKictout Délégué, Délégué
dása vagy visszahívása esetében
adiü-'i':. Ci- aasessem-, un successeur
utódját miuél előbb ki kell nevezni.
riûVi: [n\ Ître désigné a.ussitôt que

^ 5.

o. i;.

La Commission aura son princi
pal bureau perrnanent à Paris et y
tiendra sa première réunion dans le
plus bref délai possible, après la mise
en vigueur du présent Traité ; elle ee
réunira ensuite en tels lieux et à
telles époques qu’elle estimera con
venables et qui pourront être néces
saires en vue de l’accomplissement
le plus rapide de. ses obligations.

A Bizottság főirodája Parisban
lesz, s ugyanott tartja a jelen Szer
ződés életbélépése után a legrövidebb
idő alatt első ülését; azután pedig
oly helyen és időben ül össze, amint
azt legalkalmasabbnak ítéli, vagy
amint az szükségesnek mutatkozik
feladata leggyorsabb teljesítése szem
pontjából.

§

6.

Dès sa premiève léunion, la Com
mission élira, parmi les Délégués
visés ci-dessus, ’un Président et un
Vice-Président qui resteront en fonc
tions pendant une année et seront rééligibles; si le poste de Président ou

6. §.
A Bizottság első ülésén a fent
említett kiküldöttek közül elnököt
és alelnöküt választ, akik egy évig
maradnak hivatalukban és üji*a meg*
választhatók ; ha az elnöki vagy az
alelnöki állás az egyévi hivatali idő

de Vice-Président devient vacant au
cours d’une période annuelle, la Comndssion procédera immédiatement à
une nouvelle élection poui* le reste
de ladite période.

alatt megüresedik, a Bizottság az
Uletô év hátralevő részére haladék
talanul új választást foganatosít.

§ 7.

7. §.

La Commission est autorisée à
nommer tous fonctionnaires, agents
et employés, qui peuvent être néces
saires pour l'exécution de ses fonc
tions, et à fixer leur rémunération,
à constituer des Sections ou Comités
dont les membres ne seront pas né
cessairement ceux de la Commission
et à prendre toutes mesm’es d’exé
cution nécessaires pour l’accomplis
sement de sa tâche, à déléguer
autorité et pleins pouvoirs à ses
fonctionnaires, agents, Sections et
Comités.

A Bizottságnak, jogában áll m in
dennemű tisztviselőt^ meghatalmazot
tat és alkalmazottat, akire műkö
dése közben szüksége lehet, kinevezni,
ezek javadalmazását megállapítani,
Osztályokat va gy Albizottságokat
alakítani, amelyeknek tagjai nem
kell, hogy szükségképen a Bizottság
tagjai legyenek és jogában áll fel
adatának megoldásához szükségéé
mindennemű végrehajtási intézkedést
megtenni, úgyszintén jogosítványait
és hatáskörét tisztviselőire, meghatal
mazottjaira, Osztályaira és A lbizott
ságaira áti’ubázni.

§ 8.

8 . §.

Toutes les délibérations de la
Commission seront secrètes, à moins
que, pom- des raisons spéciales, la
Commission, dans des cas. particu
liers, n’en décide autrement.

A Bizottság valamennyi tanács
kozása titkos, kivéve, ha maga a
Bizottság egyes esetekben különleges
okokból másként határoz.

§ 9-

9- §-

La Commission devra, dans les dé
lais qu’elle fixera de temps à autre,
et si le Gouvernement hongrois en
fait la demande, entendre tous argu
ments et témoignages présentés par
la Hongrie sur toutes questions se
rattachant à sa capacité de payement.

A Bizottság a részéről időről
időre meghatározandó időpontban és
a Magyar Kormány kérelmére köteles
minden olyan fejtegetést és bizonyítást
meghallgatni, amelyet Magyarország
a saját fizetőképességét illető bármely
kérdésben előterjeszt.

§ 10 .

10 . §.

La Commission étudiera les récla
mations et donnera au Gouveniement
hongrois l’équitable faculté de se faire

A Bizottság m egvizsgálja a követelécieket és méltányos módon alkal
mat nyújt a Magyar Kormánynak

entendre, sans qn’il pnisse prendre
aucune part, quelle qu’elle soit, aux
décisions de la Commission. L a Com
mission donnera la même faculté aux
alliés de la Hongrie lorsqu’elle jugera
que leurs intérêts sont en jeu.

arra, hogy meghallgassák, anélkül
azonban, hogy ez utóbbinak módja
lenne bármiképen részt venni a
Bizottság döntésében. Ugyanezt a
jo go t fogja biztosítani a Bizottság
Magyarország szövetségesei részére
is, ha úgy találja, hog 7 ezeknek
érdekei forognak szóban.

§ 11.

11. §■

La Commission ne sera liée par
aucune législation ni par aucun code
particuliers, ni pai' aucune règle spé
ciale concernant l’instruction on la
procédore; elle sera guidée par la
justice, l’équité-et la bonne foi. Ses
décisions devront se conformer à des
principes et à des règles uniformes
dans tous les cas où ces principes
ces règles seront applicables. Elle
lixera les règles relatives aux modes
de preuve des réclamations.Ellepoiirra
employer toute méthode légitime de
calcul.

A Bizottság semmiféle törvényhozáshoz, sem miféle törvény k önyvhöz^
a vizsgálatra vagy az ügyvitelre
vonatkozó semmiféle különleges sza
bályhoz sincs kötve; a Bizottságot
csak az igazságosság, a méltányos
ság és a jóhiszeműség fogja vezé
relni. Döntéseiben egységes jogelvek
és jogszabályok szerint kell eljárnia
minden olyan esetben, anáelyre ilyen
jogelvek és jogszabályok alkalmaz
hatók. A Bizottság állapítja meg a
követelésekre vonatkozó bizonyítási
szabályokat. Alkalmazhat bármely
jogszerű számítási módszert.

§ 12.

12. §.

La Commission aura tous les pou
voirs et exercera toutes les attribu
tions à elle conférées par le présent
Traité.
L a Commission aura, d’une façon
générale, les pouvoirs de contrôle et
d’exécution les plus étendus en ce
qui concerne le problème des répara
tions tel qu’il est traité dans la pré
sente Partie, dont elle aura pouvoir
d’interpréter les dispositions. Soos
réserve des dispositions dn présent
Traité, la Commission est constituée
parles diflférents Gouvemeraeiits alliés
et associés visés aux paragraphes 2
et 3 comme leur représentant exclusif,
pour leur part respective^ en vue de
recevoir, vendre, conserver et répar
tir le payement des réparations à
effectuer, aux tenues de la présente
Partie du Traité par la Hongrie. Elle

A Bizottság éh'ezi mindazt a
hatáskört, s gyakorolja mindazokat
a jogokat, amelyeket részére a jelen
Szerződés megállapít.
A Bizottságot a jÓA’átételi kér
désekben a jelen részben foglaltak
szerint általában a legmesszebbmenő
eílenőrző és végrehajtó
hatalom,
A'alamint a jelen rész rendelkezésé
nek értelmezési joga megilleti. A
jelen Szerződésben foglalt rendelke
zések fenntartásával a Bizottságot a
2. és 3. szakaszbaja felsorolt összes
Szövetséges és Társult Kormányok
avégből szervezik, hogy ez mind
egyiküknek az őt megillető részben,
kizárólagos képviselője legyen a
Magyarország részéről e Szei-ződés
jelen részének alapján teljesítendő
mindennemű fizetések átvétele, el
adása, megőrzése és felosztása körül

devra se conformer aux conditions et
dispositions suivantes:
a) Toute fraction, da montant total
des créances vérifiées qui ne sera pas
payée en or, ou en navires, valem's
et marchandises ou de toute autre
façon, devra être couverte par la
Hongrie dans des conditions que la
Commission déterminera, par la re
mise, à titre de garantie, d’un mon
tant équivalent de bons, de titres
d’obligations ou autres, en vue de
constituer une reconnaissance de la
fraction de dette dont il s’agit.
b) En estimant périodiquemèut la
capacité de payement de la Hongrie,
la Commission examinera le système
fiscal hongrois:
afin que tous les
revenus de la Hongrie y compris les
revenus destinés au service ou à
l’aquittement de tout emprunt inté
rieur, soient affectés par privilège au
payement des sommes dues par elle
à titre de réparations, et 2*^ de façon
à acquérir la certitude'qu’en général
le système fiscal hongrois est tout à
fait aussi lourd, proportionnellement,
que celui d’ une quelconque des Puis
sances représentées à la Commission.
L a Commission des réparations
recevra des instructions lui prescrivant
de tenir compte notamment:
De
la situation économique et financière
réelle du teiTÎtoire hongrois tel qu’il
est déhmité par le présent Traité;
et 2° de la diminution de ses res
sources et de sa capacité de paye
ment résultant des clauses du présent
Traité. — Tant que la situation de
la Hongrie ne sera pas modifiée, la
Commission devra prendre ces élé
ments en considération lorsqu’elle
fixera le montant définitif des obli
gations de la Hongrie, les versements
par lesquels ce pays devra s’acquitter,
et les reports de tous payements
d’intérêts qui pourront être sollicités
par lui.

E tekintetben a Bizottság részére a
következő feltételek és rendelkezések
irányadók :
a) A z összes megállapított köve
telések teljes összegének mindazon
részletei fejében, amelyeket arany
ban vagy liajóanyagban, értékpapii-ban és árúkban avagy bármely más
módón ki nem fizetne, Magyarország
tartozik fedezetet adni egyenértékű
Összeg erejéig kötelezőjegy, adóslevél
v a gy más címlet alakjában annak
biztosítékául, hogy az illető résaadósságot elismeri ; a közelebbi mó
dozatokat a Bizottság állapítja meg.
b) Magyarország fizetőképessé
gének visszatérő időszakonkint foga
natosítandó becslése alkalmával a
Bizottság megvizsgálja Magyarország
pénzügyi rendszerét abból a szem
pontból, hogy : 1. Magyarország összes
bevételei,
ideértve minden belső
kölcsön kamatfizetésére és törlesz
tésére rendelt jövedelmeket ia, első
sorban a jóvátételi összegek fizeté
sére fordíttassanak, és 2. bizonyságot
szerezhessen arra
nézve,
vájjon
Magyarország adórendszere aránylag
általában legalább is olyan terhes-e,
mint a Bizottságban képviselt bár
melyik Hatalomé.
A Jóvátételi Bizottság oly értelmű
utasításokat fog kapni, amelyek sze
rint köteles lesz különös figyelembe
venni: 1. a jelen Szerződésben meg
állapított határok között levő magyar
terület tényleges közgazdasági és
pénzügyi helyzetét; és 2. erőforrá
sainak és fizetőképességének a jelen
Szerződés rendelkezéseiből folyó csök
kenését. Mindaddig, amíg Magyarország helyzete nem változik, a
Bizottság köteles lesz az említett
körülményeket figyelembe venni Ma
gyarország tartozásai végösszegének
megállapításánál, valamint azoknál
a fizetéseknél, amelyekkel ez az or
szág taitozását törleszteni köteles,
úgyszintén a kamatfizetési haladé
kok engedélyezésénél, amelyeket ne
talán igénybe kell vennie.

c)
L a Commission, ainsi qu’il est
prévu à l’àrticle 165, se fera délivrer
par la Hongrie, comme garantie et
reconnaissance de sa dette, des bons
au porteur en or, libres de taxe ou
impôts de toute nature, établis ou
susceptibles de l’êti’e par le Gouver
nement hongrois ou par toute autre
autorité en dépendant ; ces bons seront
remis à tout moment jugé opportun
par la Commission et en trois fractions
dont les montants respectifs seront
également fixés par la Commission,
Ja couronne or étant payable confor
mément à l’article 197, Partie I X
(Clauses financières) du présent Traité :

1® Une première émission en bons
au porteur, payables jusqu’au 1“ mai
1921 au plus tard, sans intérêts; on
appliquera notamment à l’amortisse
ment de ces bons les versements que
la Hongrie s’est engagée àeflfeotuer con
formément à l’article 1Ç5, déduction
faite dés sommes affectées au rem
boursement des dépenses d'entretien
des troupes d’occupation et au paye
ment des dépenses du x*avitailiement
en vivres et matières premières ; ceux
de ces bons qui n’auraient pas été
amortis à la date du 1®' mai 1921
seront alors échangés contre de
nouveaux bons du même type que
ceux prévus ci-après (§ 12, c, 2*^).

2*^ Une deuxième émission en
bons au porteur, portant intérêts à
2 1 /2 O/0 (deux et demi pour cent) entre
1921 et 1926 et ensuite à 5®/o (cinq
pour cent) avec l “/o (un poux- cent)
en supplément pour l ’amortissement,
à pai-tir de 1926, sur le montant total
de l’émission.
3 0 Un engagement écrit d’ émettre
à titre de nouveau versement, et
seulement lorsque la Commission sera
convaincue que la Hongrie peut assu-

c)
Magyarország a Bizottság rér
szére, amint azt a 165. cikk meg
szabja, tartozásának biztosítása és
elismerése fejében, bemutatóra és
aranyra szóló kötelezőjegyeket bocsát
ki, amelyek a magyar Kormány vagy
ennek alárendelt akármely hatóság
részéről kivetett vagy kivetendő min
dennemű adó vagy illeték alól men
tességet élveznek ; ezeket a kötelező
jegyeket a Bizottság részéről alkal
masnak talált időpontokban és három
részletben, amelyeknek nagyságát
egyenkint szintén a Bizottság álla
pítja meg, kell átadni, amikor is az
aranykoronát a jelen Szerződés IX .
része (Pénzügyi rendelkezések) 197.
cikkének értelmében kell fizetni. És
pedig :
1. Bemutatóra szóló kötelező
jegyek első, kamatmentes kibocsátása
legkésőbb 1921. évi május hó 1. nap
ján esedékes lejárattal; különösen
ezeknek a kötelezőjegyeknek törlesz
tésére fognak fordittatni azok a fize
tések, amelyeknek teljesítésére Ma
gyarország magát a 165, cikk értel
mében kötelezte ; ezekből azonban és
kell vonni a megszálló csapatok fele
tartási költségeinek megtérítésére na Magyarországnak élelmiszen'el és
nyersanyaggal való ellátása költsé
geinek kifizetésére fordított összege
ket ; azok a kötelezőjegyek, amelyek
1921. évi május hó 1-ig be nem vál
tatnának, az alább (12. §. cj 2. pont)
megjelöltekhez hasonló jellegű új
kötelező] egyekkel cserélendők ki,
2. Bemutatóra szóló kötelezőjegyek második kibocsátása 2 Y 2 ‘*/o-os
(két és félszázalékos) kamatozással
az 1921. és 1926. közötti években ;
ezután pedig 5*/o-os (ötszázalékos)
kamatozással és a kibocsátás egész
összegének további 1%-ával (egy
százalékával), mint törlesztési rész
lettel az 1926. évtől kezdve.
3. írásbeli kötelező nyilatkozat
újabb fizetésül szolgáló címletek, és
pedig 57ü-kal (öt százalékkal) ka
matozó bemutatóra szóló kötelező-

rer le service des. intérêts et du fonds
d’amorfcîasemenfc, des bons au porteur,
portant intérêts à B®/o (cinq pour
cent), les époques et le noode de
payement du principal et des intérêts
devaut être déterminés par la Com
mission,

Les dates auxquelles les intérêts
sont dus, le mode d’emploi du fonds
d’amoitisseraent et toutes questions
analogues i-elatives à rémission, à la
gestion et à la réglementation de
rémission des bons seront déter
minés de temps à auti-e par la Com
mission.
De nouvelles émissioitô à titre de
reconnaissance et de garantie peuvent
être exigées dans les conditions que
la Commi?sion déterminera ut/érieiu-cment, de tem]is à autre.
Dans “lo cas où la Comm.isaiou
des réparations procéderait à la fixatiou définitive, et non plus seule
ment provisoiie, du montant de la
part de charges communes incombant
à la Hongrie du fait des réclamations
des Puissances alliées et associées,
la Commission annulera immédiate
ment tous bous qui auraient pu être
émis au delà dudit montant.

jegyek kibocsátása iráut, maga a ki
bocsátás csak akkor történvén meg,
amikor a BÍ2 iottság meggyőződÓBt
szerzett arról, hogy Magyarország a
kamatok és a törlesztési alapok szol
gáltatására irányuló kfJtelezettaégónek megfelelni képes, amikor is a
töke és a kamatok fizetésének idő
pontjait és módozatait a Bizottság
fogja megállapítani.
A kamatok esedékeásegi napjait,
a törlesztési alapok felhaszuáiásának
módját, a kibocsátásra, a kötelezojegyek kibocsátásának kezelésére éa
szabályozására vonatkozó
minden
hasonló kérdést a Bizottság dönt el
időről-időre.
Elismerés és biztosítás címén új
kibocsátások követelhetók a Bizott
ság részéről később időről-időre meg
állapított feltételek meDett.

Abban az esetben, ha a Bizottság
elkészült annak az összegnek vég
leges, tehát már nem csupán ideig
lenes megállapításával, amely összeg
a Szövetséges és Társult Hatalmak
követeléseinek fedezésére szolgáló kö
zös teherböl Magyarországra esik,
úgy a Bizottság tartozik haladékta
lanul megsemmisíteni mindazokat a
kötolezőjegyeket, amelyeket netalán
ezen az összegen felül bocsátot
tak ki.
d)
An cas où des bous, obligations
d)
H a a Magyai-ország részéről
ou antres reconnaissances de dettes
jóvátételi tartozásának biztosításául
vagy elismeréseként kibocsátott köt^émis par la Hongrie, comme garantie
ou reconnaissance de sa dett.e de
lezőjegyok, kötelező nyilatkozatok
réparation, aei'aient attribuée, à titre
vagy egyéb címletek végkgeaen, te
définitif et non à titie de gai-autie,
hát nem csupán biztosítékképen azok
à des personnes autres que les di
tól a Kormányoktól, amelyeknek ja 
vers Gouvernements au profit ilesvára Magyarország jóvátételi adóssá
quals a été fixé à l’origine 1e mon
gának összegét eredetileg megállapí
tant de la dette de réparation de la
tották, különböző más személyekre
Hongrie, ladite dette sera, à l ’égard
ruháztatnak át, ennek a tartozásnak
de ces derniers, considérée comme
az a része, amely a végleg átruhá
éteinte, pour im montant correspon
zott kötelezőjegy né mértékének meg
dant à la valem- nominale des bons
felel, az illető Kormányokkal szem
qui ont été ainsi attribués définitive
ben megszűntnek tekintendő és Ma
ment et l ’obligation de la Hongrie
gyarországnak ezeken a kötelező-

jegyeken alapuló kötelezettsége cbu>
pán az ezeknek tartalmában kifeje
zett kötelezettségre szorítkozik.
e)
Les frais nécessités par les réfí) A háború alatt elfoglalt óa
paratioijs et reconstructions des pro
elpusztított területeken fekvő ingat
priétés situées daaa les régions en
lan javak helyreállítására és újjá
vahies et dévt*stées, y compria la roépítésére szükséges költségeket, ideinstallatiou dos mobiliers, des machiórtvö azoknak ingó fölszereléssel, gé
ues et de tout matériel, seront évalués
pekkel és minden tartozékkal újból
au coût fie répaiation et de recons
való ellátását is, az illető helyi'eállitruction à l ’ëpoque oii les tra\aux
tási éa újjáépítési munkálatok foga
seront esécutéa.
natosításának időpontjában mutatkozó
érték szerint kell számítani.
f) A Bizottság minden olyan ha
0 Les décisiûus de la Comujístározatát, amolylyel Magyarország
«ion relativeà à mro remise totale ou
bármely megállapított tartozásánalc
partielle, eu capital ou eu intérêts,
de toute, dette vérifiéo de la tTougrie
tol)Gs vagy
részleges elengedéséi
devront êtro motivées.
mondja ki^ vonatkoKzék az akár
tőke-, akár pedig kamattaiiozásra,
meg kell okobii.
afféreiito susdits bons sora limitée
il l’obligation qui y est exprimée.

%. 13.

13. §.

<iui concenie les votes, la
CoDi . ùr-::: ort -.6 confonnera ans règles
sniv,;-,'
.

A szavazás tekintetében a Bizott
ságra ai5 alábbi szabályok irányadók :

Ha a Bizottság határozatot hoz,
■
síi Oomruissiou prend xuie
azoknak a kiküldötteknek, vagy távoliiici >ün, iijs votô.s de tous lea D élé
létükben kiküldötthelyetteaeiknek szain y;:. ayant le droit dô voter, ou, eu
vazai;.ait, akiknek szavazati joguk
rabaenca de certains d'entre eus, de
van, tel kell jegyezni. A szavazástól
l,C!iu-a Délégués adjoint, seront en
tartózkodás a tAxgyalás alatt álló ja 
registrés. L'abstention est considéx'ée
vaslat ellen irányuló szavazatnak te
eoiTiTïia un vote émis conti-e la pro
kintendő. A » ülnököknek szavazati
position en discussion. Les Assossetu's
•joguk nincs.
n’ont lias lo droit do vote.
Olyan kérdésok, amelyeknek el
Sur les questions suivantes riuia,döntéséhez egyhangú szavazás szük
nimité est nccessai)*e:
séges, a kövátkozők;
a) a Szövetséges és Társult Hatal
a)
questions intéressant la son\’emak szuveréniláflát érintő, avagy
vaineté des Puissancos alliées et as
Magyarország tartozásának vagy kö
sociées ou coücei-uaiit la remise de
telezettségének egészben vagy rész
tout ou partie de la dette ou des
ben s aló elengedésére vonatkozó kér
obligations de la Hongrie;
dések ;
b) a Magyar Kormány részéről
h) qupsljon? relatives au mont-ant
kibocsátandó kötelezőjegyek és egyéb
et aux conditions des bons et antj;e3
adósaági címletek összegére és fel
tiirés d'obligations à remettre par le
tételeire, valamint azok eladásának,
Cfouvernement hongj'ois et à la fi,^aátmházásának vagy felosztásának
tion de l ’époque et du modo de leur
időpontjára és módozataira vonat
vijiito, négociation ou répartition :
kozó kérdések ;

c) tout report total ou pai-tiel,
au delà de l'année 1930, des payemeutB venant à échéance ôiiti-c le
1." mai 1921 et la fin de 192G in
cluse ;
d) tout report total ou partiel,
pour une durée Hupérieuro à trois
:niaées, des payements venant à
ccbéance après 1926;
e) questions relatives à l'applica
tion, dans un caa particulier, d’une
méthode d'évaluation des dommages
différente de celle qui a été précé
demment adoptée dans un cas eemblablc ;
f ) questions d’interprétation des
dispositiona de la présente Partie du
présent Traité.
Toutes autres questions seront
résolues par un vote à la majorité.
Au cas où surgirait entre les
Délégués un conflit d’opinion sur la
question de savoir si une espèce
déterminée est une de celles dont
la décision exige ou non nn vote
\inanime et au cas où ce coniiit ne
pourrait être xisolu par un appel à
leurs Gtmvemements, les Gouverne
ments alliés et associés s’engagent à
déférer immédiatement ce conflit à
l’arbitrage d’une personne impartiale
sur la désignation de laquelle ils se
metti'ont d’acüoi*d et dont ils s’enga
gent à accepter la sentence.

c) az 1021. évi május hó 1-től
kezdődőleg az 1926. év végéig be
zárólag esedékes fízetósek egéssscnek
vagy egy részének az 1930. éven túl
teijedő elhalasztása;
d) az 1926. év után esedékes fize
tősök egészének vagy egy i-észének
elhalasztása három évet meghaladó
időtartamra ;
e) valamely meghatározott eset
ben a kár megbecsülésénél alkalma
zandó módszer kérdései, ba ez a
módszer valamely hasonló esetben
előzőleg már elfogadott módszertől
eltér ;
f ) a jelen Szerződés jelen része
rendelkezéseinek értelmezésére vonat
kozó kérdések.
Minden egyéb kérdésben szótöbb
séggel történik a döntés.
Ha a kiküldöttek között vélemény
eltérés támadna arra nézve, hogj'
valamely meghatározott kérdés a
szavazatok egyhangúságát igénylő
kérdések közé tartozik-e vagy som,
3 ha ez a véleménykülönbség K o r
mányaikkal való érintkezés ú^án
sem volna kiegyenlíthető, a Szövet
séges és Társult Kormányok kötele
zik magukat arra, hogy a vitát hala
déktalanul oly pártatlan személyiség
döntése alá bocsátják, akinek meg
választására
nézve meg fognak
egyezni, s kötelezik magukat, hogy
annak határozatát elfogadják.

§ 14-

14. §.

Les décisions prises par la Com*
mission, en conformité des pouvoirs
qui lui sont conférés, seront aussitôt
exécutoires et pouiTont recevoir ajiplioation immédiate sans autre for
malité.

A Bizottságnak a reái-uháaott
hatáskörön belül hozott határozatai
azonnal végrehajhatók és minden
további alakszerűség nélUíil rögtön
alkalmazhatók.

§ 15.'

15. §.

L a Commission remettra à cha
que Puissance intéressée, en telle
forme qu’elle fixera;

A Bizottság a részéről megálla
pítandó alakban, minden érdekelt
Hatalomnak küldeni fog;

10
un certificat luentionnant
quelle détient, pourlo compte de ladite
Puissance, des bona des émiesions
suamentionnées, ledit certificat pou
vant, snr la demande de la Puis
sance dont il s’agit, être divisé en
un uombre de coupures n*excédant
pas cinq;
2® de temps à autre, des certificata mentionnant qu’elle détient,
pour lo compte do ladite Puissance,
tous auti'es bicna livrés par la Honiiriö en acompte sur sa dette pour
réparations.
Les certiiioats) susviséa seront
nominatifa et pourront, après notific;ati«ii à la Commibsion, être tiansmia par voia d’eadoaseïuf
Lorsque do abons seront e nás pour
èti'e Tersdvia ou négociés ot lorsque
dos biens geront livrés parla Commissior, i-n montant correspondant
de civ< iii'Tîits doit être retiré.

% 16.
I.-’ Gouvornemfcut hougrois sora
iiébit?, à partir du 1“ mai t921, de
i’intérêt sur sa dette telle qu'elle
aura été fixée par la Commission,
déductiori faîte do tous versementi»
eífeotaÓB sous forme do payements
en espèces ou leurs équivalents ou
en bons émis au profit de la Comînission et de tous payements visés
à l ’article 173.
Le taux de cet iutérêt sera fixé
à 57o, à moins que la Commission
u'estime, à quelque date ultériem-e,
que les circonstances justifient uite
modification de ce taux.
La Gommitisi ■■1 , eu fixant au 1"
mai 1921 îo moijtani global de la
dette de la Hongrie, pourra tenir
compte des intérêts dus sur les som
mes afférentes à la réparation des
dommages matériels à partir du 11
novembre 1918 ou toute autre date

1, elismervényt arról, liogy az
illető Hatalom számlája javára a
fentemlltett kibocsátású kütelezőjegyek vannak rendelkezése alatt,
amely elismervény az illetékes Ha*
talom kívánságára legfeljebb öt cím
letre (coupare) is osztható;
2. időrölidőre elismervénj'oket
arról, hogy a megnevezett Hataloiű
számlája javára egyéb oly javak
A'aun&lí rendelkezése alatt, amelyeket
Magyarország a saját jóvátételi tar
tozásának törlesztése fejében saolgál*
tatott.
Eísok íi fentemlltett elismer vények
néATo szólnak és a Bizottságnál tör
tént bejelentés után hátirattal átru
házhatók.
H a a Bizottság eladásra vagy
átruházásra szánt kütelezöjegyeket
bocsát ki, avagy javakat szolgáltat
ki, tartozik megfelelő összegű elis
mervényt bevonul.

16. §.
A;z I9'21. évi május hó í. napjá
tól kezd'.-e a Magj^ar Kormányt
kamatíiizotési kötelezettség terheli a
BizottPág részéről meghatározandó
ösaaegű tartozása után, ebből az
utóbbiból azonban a készpénzben,
más megfelelő értékben, avagy a
Bisíotteág jí'.vára kibocsátott kötelező
jegyekben, valamint a 173, cikk
alapjíín teljesített fizetéseket lo kell
számítani.
A kamatláb ö®/o, hacsak a B i
zottság valamely későbbi időpontban
azt nem találná, hogy a viszonyok
indokolttá teszik ennek a kamatláb
nak megváltoztatását.
H a a Bizottság 1921. évi május
hó 1. napjára megállapítja Magyarország tai'tozásának telje.j végössze
gét, joga van felszámítani az 1918.
évi november hó 1. napjától, vagy
a Bizottság részéről szabadon meg
állapított b^ái-mely későbbi időponttól

ultérieure qui pouira être fixée par
la ComraÍBsion jusqu’au 1®' mai 1921.

1921, évi május hó 1. napjáig járó
kamatokat azok után az összegek
után, amelyek anyagi károk jó v á 
tétele címén fizetendők.

§ 17.

17. §.

En cas de manquement par la
Hongrie à l’exécution qui lui incombe
de l ’une quelconque des obligations
visées à la présente Partie du pré
sent Traité, la Commission signalera
im m édiatom ^t cette inexécution à
chacune des Puissances intéressées
en y joignant toutes propositions qui
lui paraîtront opportunes au sujet
des mesures à prendre en raison de
cette inexécution.

Ha Magyarország a jelen Szer
ződésnek ebben a részében reái’ótt
bármelyik kötelezettségének teljesí
tését elmulasztaná, a Bizottság a
nem teljesítést minden egyes érdekelt
Hatalommal azonnal közli s egyide
jűleg a mulasztással szemben leg
alkalmasabbnak látszó intézkedésekre
nézve javaslatot tesz.

§ 18.

18. §.

Les mesures que les Puissances
alliées et associées auront le droit
de prendre en cas de manquement
volontaire par la Hongrie et que la
Hongrie s’engage à ne pas considérer
comme des actes d’hostilité peuvent
comprendre des actes de pi'ohibitions
et de représailles économiques et
financières et, en général, telles autres
mesures que les Gouvernements repectifs poun-ont estimer nécessitées
par les circonstances.

. Azok az intézkedések, amelyek
a Szövetséges és Társult Hatalmak
részéről Magyarország szándékos kö
telezettség mulasztása esetében igénybevehetők és amelyekre nézve Ma
gyarország kötelezi magát, hogy
azokat nem tekinti ellenséges cse
lekményeknek, gazdasági és pénz
ügyi tiltó és megtorló intézkedések,
valamint általában más olyan kény
szerrendszabályok lehetnek, amelye
ket az illető Kormányok az adott
körülmények között szükségeseknek
t^i-tanak.

§ 19.

19. §.

Les payements, qui doivent être
effectués en or ou ses équivalents eu
acompte sur les réclamations véiifiées des Puissances alliées et asso
ciées, peuvent à tout moment être
acceptés par la Commission sous
forme de biens mobiüei-s et immo
biliers, de marchandises, entreprises,
droits et concessions en territoire
hongi'ois ou en dehors de ce terri
toire, de navires, obligations, actions

Oly fizetéseket, amelyeket a Szö
vetséges és Társult Hatalmak meg
állapított kártérítési igényeire arany
ban, vagy ennek valamely egyenértékében keU tel|esíteni, a Bizottság
bármikor ingó és ingatlan javak,
árúk, vállalatok, magyar vagy nemmagyar területre szóló iogok és en
gedélyek, hajók, adóssági címletek,
részvények vagy bármily más ter
mészetű értékpapírok, továbbá Ma-

ou valeurs de toute natui’e ou mon
naies de la Hongiie ou d’autres États ;
leur valeur de remplacement par rap
port à l ’or étant fixée à un taux
juste et loyal par la Commission
elle-même.

gyarorszàg vagy más Államok pénaérméi ala^'ában is elfogadhat ; mind
ezeknek arany-egyenértékét igazsá
gos és méltányos kulcs szerint maga
a Bizottság állapítja meg.

§ 20 .

20. §.

La Coinmissicn, en fixant ou ac
ceptant les payements qui s’effec
tueront par remise de biens ou droits
déterminés, tiendra compte de tous
droits et intérêts légitimes des Puis
sances alliées et associées ou neutres
et de leurs ressoitissants dans lesdits.

H a a Bizottság meghatározott
javak vagy jogok átengedése alak
jában teljesítendő fizetéseket állapít
meg, avagy ilyeneket elfogad, tarto
zik mindenkor a Szövetséges és Tár
sult, valamint a semleges Hatalmak
nak és mindezek állampolgárainak
idevonatkozó törvényszerű jogaira
és érdekeire figyelemmel lenni.

§ 21.

21 . §.

Aucun membre de la Commission
ue sera responsable, si ce n’est visà-vis du Gouvernement qui l ’a dé
signé, de tout acte ou omission
dérivant de ses fonctions. Aucun des
Gouvernements alliés et associés n’as
sume de responsabilité pom’ le compte
d’aucun autre Gouvernement,

A Bizottság egyetlen tagja sem
felelős hivatalos működési körében
elkövetett cselekedeteiért és mulasz
tásaiért, hacsak nem saját kiküldő
Kormányával szemben, A Szövet
séges és Társult Kormányok közül
egyik sem vállal valamely másik
Kormányért felelősséget.

§ 22,

22 . §.

Sous réserve des stipulations du
présent Traité, la présente Annexe
pourra être amendée par la décision
unanime des Gouvernements repré
sentés à la Commission.

A jelen Függelék, a jelen Szer
ződés i’endelkezéseinek érintetlenül
hagyásával, a Bizottságban képviselt
Kormányok egyhangú határozatával
megváltoztatható.

§ 23.

23. §.

Quand la Hongrie et ses alliés
se seront acquittés de toutes sommes
dues par eux en exécution du pré
sent Traité ou des décisions de la
Commission, et quand tontes les som
mes reçues ou leurs équivalents au
ront été répartis entre les Puissan
ces intéressées, la Commission sera
dissoute.

Ha Magyarország és szövetsé
gesei mindazokat az összegeket meg
fizették, amelyekkel a jelen Szerző
dés vagy a Bizottság határozatai
értelmében tartoznak és ha az összes
átvett összegeket vagy azok egyenértékéit azétosztották az érdekelt
Hatalmak között, a Bizottság fel
oszlik.

