
Annexe IH

§ 1"

La Hongrie reconnaît le droit des 
Puissances alliées et associées au 
remplacement tonnean pour tonneau 
(jauge bi*ute) et catégorie pour caté
gorie de tous les navii-es ou bateaux 
de commerce et de pêche perdus ou 
endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les naTires 
et bateaux hongrois existant à ce 
jour représentent un tonnage très 
inférieur à celui des pertes subies par 
les Puissances alliées et associées, en 
conséquence de l ’agression de TAu- 
triche-Hongrie et de ses alliés, le 
droit reconnu ci dessus sera exercé 
sur ces navires et bateaux hongrois 
dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement hongrois, en 
son nom et de façon à lier tous au
tres intéressés, cède aux Gouverne
ments alliés et associés la propriété 
de tous navires et bateaux de com
merce et de pêche appartenant aux 
ressortissants de l’ancien royaume de 
Hongrie.

§ 2.

Le Gouvernement hongrois, dans 
un délai de deux mois après la mise 
en vigueur du pi’ésent Traité, re
mettra à la Commission des répara
tions tous navires et bateaux visés 
par le paragraphe 1“

§ 3.

Les navires et bateaux visée par 
lë paragraphe 1“  comprennent tous 
les navires et bateaux: battant ou 
ayant le droit de battre pavillon 
marchand austro-hongrois, inscrits 
dans un port de l ’ancien royaume de 
Hongrie; ou b) appartenant à une

III. Függelék.

1. §.

Magyarország elismeri, hogy a 
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
joguk van ana, hogy a hadiesemé
nyek folytán elpusztult vagy meg
rongált minden kereskedelmi és ha
lászhajójukért ugyanannyi éa ugyan
olyan hajót — tonnát tonnáért 
(bruttósúlyban) és hajóosztályt hajó
osztályért —  kapjanak kárpótlásul.

Ennek ellenére é:̂  bár a most 
meglevő magyar hajók tonnatar
talma lényegesen kevesebb, mint az 
a tonnatartalöm, amelyet a Szövet
séges és Társult Hatalmak Ausztria- 
Magyarország és szövetségeseinek 
támadása folytán elvesztettek, a fent 
elismert jog végi'ehajtása a magyar 
hajókra nézve a következő módosa
tokkal fog megtörténni:

A  Magyar Kormány saját nevé
ben és az összes többi érdekeltekre 
kiterjedő joghatállyal átruházza a 
Szövetséges és Társult Kormányokra 
mindazoknak a kereskedelmi és ha
lászhajóknak tulajdonjogát, amelyek 
a volt Magyar Királyság állampol
gáraié.

2. §.

A  Magyar Kormány köteles a 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított két hónapon belül az 1. sza
kaszban megjelölt hajókat a Jóvá
tétel! Bizottságnak átadni.

3. §.

Az 1. szakaszban megjelölt hajók 
alatt értendők mindazok a hajók a) 
amelyek osztrák-magyar kereskedelmi 
lobogóval járták vagy annak kitű
zésére jogosítva voltak és a volt 
Magyar Érályság valamely kikötő
jében voltak belajstromozva ; vagy



personne à une société ou à une 
compagnie ressoctissant de l’ancien 
royaume de Hongrie ou à une société 
ou compagnie d’un pays autre que 
les Pays alliés ou associés et sous le 
contrôle ou la direction de ressortis
sants de l’ancien royaume de Hon
grie ; ou c) actuellement en construc
tion: 1“ dans l’ancien royaume de 
Hongrie ; 2“ dans les pays autres que 
les Pays alliés ou associés pour le 
compté d’une personne, d’une société 
ou d’une compagnie ressortissant de 
l ’ancien royaume do Hougrie.

h) amelyek oly személy, tárRaság 
vagy egyesület tulajdonában állanak, 
aki, vagy amely a volt Magyar 
K i)‘ályság kötelékébe tartozik, vagy 
ámelyek olyan társaságé avagy egye
sületéi, amely bár egy másik — nem 
Szövetséges vagy Társult —  Ország
hoz tartozik, de a volt Magyar 
Királyság állampolgárainak ellen
őrzése vagy igazgatása alatt áll, 
vagy c) amelyek jelenleg építés alatt 
állanak 1. a volt Magyar Királyság 
területén, 2. más —  nem Szövetsé
ges vagy Társult — Országban ugyan, 
ele a volt Magyar Királyság valamely 
állampolgára, társasága vagy egye
sülete részére.

§ 4.

Afin de fournir es titres de pro
priété pour chacun des navires remis 
comme ci-dessus, le Gouvernement 
hongroise :

a) remetti-a pour chaque navire 
à la Commission des réparations, 
suivant sa demande un acte de vente 
ou tout autre titre de propriété éta
blissant le transfert à ladite Com
mission do la pleine popriété du 
navire libre de tous privilèges, hypo
thèques et charges quelconques;

b) prendra toutes mesures qui 
poiuTont être indiquées par la Com
mission des réparations pour assurer 
la mise de ces navires à la disposi
tion de ladite Commission.

§ 5.

La Hongrie s’engage à restituer 
en nature et en état normal d’entre
tien aux Puissances alliées et asso
ciées, dans un délai de deux mois 
à dater de la mise en vigueur du 
présent Traité, conformément à une 
procédm-e qui sera établie par la 
Commission des réparations, tous les 
bateaux et autres engins mobiles de

4. §.

A  fentiekhez képest átadott hajók 
tulajdonosi jogcímének biztosítása 
végett, a Magyar Kormány köteles ;

a) minden egyes hajóra nézve a 
Jóvátételi Bizottság kívánsága sze
rint adásvételi vagy a tulajdoni jog
címet tartalmazó más okiratot a 
Jóvátételi Bizottságnak átadni, amely 
okirat tanúsítja az illető hajó szabari 
tulajdonának minden zálogjogtól, 
elsőbbségi jogtól vagy egyéb teher
től mentes átszállását a Bizottságra ;

h) köteles mindazokat az intézi- 
kedÁseket megtenni, amelyeket a 
Jóvátételi Bizottság szükségeseknek 
tart avégből, hogy ezeknek a hajók- 
nak átadása a Bizottság részére bir:- 
tosítva legyen.

5. §.

Magyaroi*szág kötelezi magát 
arra, hogy a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított két hónapon bélül 
a Jóvátételi Bizottság részéről meg
állapítandó eljárás szerint mindén 
folyami hajót és egyéb folyamhajó
zási járóművet (engins mobiles), amely 
1914. évi július hó 28.-a óta bár
milyen jogcímen az c birtokába vagy



navigation fluviale qui, depuis lô 28 
juillet 1914, ont passé, à un titie 
quelcoaque en sa possession on en 
pogsessiott de l’un de ses resBortis- 
san&a et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes 
du tonnage fluvial, dues à n'importe 
quelle cause, subies pendant la guerre 
par les Puissances alliées et aaso- 
eiéea et qui ne pourront pas être 
répai'ées par les lestitutions prescri
tes oi-dessus, la Hongrie s’engage à 
céder à la Commission des jépara- 
tions une partie de sa batellerie flu
viale jusqu'à concurrence du montant 
de ces pertes, ladite cession ne pou
vant dépasser 20Vo du total de cette 
batellerie telle qu’elle existait h la, 
date du 3 novembre 1918.

Lee modalités de cette cession 
seront réglées par les arbitres pré '̂us 
à l ’article 284, Partie X I I  (Porta, 
Voies d’eau et Voies ferrées) du pré
sent Traité, qui sont chargés de 
résoudre les difficultés relatives à la 
répartition du tonnage fluvial et 
résultant du nouveau régime ioter- 
natioual de certains réseaux fluviaux 
ou des modifications territoriales 
affectant ces réseaux.

valamely állampolgárának birtokába 
jutott és amelynek azonossága meg- 
állapitható, a Szövetséges és Társult 
Hatalmaknak természetben és átlagos 
jókarban visszaadja.

Magyarország kötelezi magát 
an*a, hogy annak a veszteségnek 
kiegyenlítésére, amelyet a Szövetsé
ges és Társult Hataknak a há,ború 
tartama alatt akái’mely okból folyam- 
hajózási tonnatartalomban szenved
tek és amely a fent rendeli -̂issza- 
szolgáltatások iitján fedezetet nem 
nyer, folyami járóműállományának 
egy részét e veszteség értékének 
erejéig, legfeljebb azonban egész 
folyami hajópark]'ának az 1918. évi 
november hó 3,-i állomány szerint 
számított 20 százalékát átengedi.

Ennek az átengedésnek módoza
tait a jelen Szerződés X II. részének 
(Kikötök, viziútak és vaadtak) 284. 
cikkében rendszeresített döntőbírák 
szabályozzák, akiknek feladata lesz 
a folyamhajózási tonnatartalom fel
osztására vonatkozó azoknak a ne- 
bézségekuok elhárítása, amelyek bi
zonyos folyamrendszerek új nemzet- 
Uözi szabálj'ozásából, avagy ezeket 
a folyamreudszereket érintó területi 
változásokból származnak.

§ 6.

La Hongrie s’engage á prendre 
toutes les )nesures que la Commission 
des réparations peut lui indiquer eu 
vue d’obtenir le plein droit de pro« 
piiété .«sur tous le navires (jai peuvent 
avoii- été transférés pendant la guerre 
ou êti’6 en voie de transfert sous 
pavillons neutres, sans lo consente
ment des Gouvernements alliés et 
associés.

6. §.

Magyarország klitelezi magát 
mindazoknak az intézkedé-feknek a 
megtételére, amelyeket a Jórátételi 
Bizottság abból a célból kívái:, hogy 
vieszaszei-ezze mindazoknak a liajók
nak teljes tulajdonjogát, amelyek a 
Szövetséges és Társult Kormányok 
beleegyezése nélkiil a háború alatt 
semleges zászló alá kerültek, vagy 
amelyeknek semleges zászló alá jut
tatása folyamatban van

§ 7.

La Hongrie renonce à toute reven
dication de quelque nature que ce

7. §.

Magyarország lemond a Szövet
séges és Társult Hatalmakkal, vala-



soit contre les Gouvernements alliés 
et associés et leurs ressortissantg, eu 
cû qui c5i)ncerne la déteution ou l’ntiii- 
aatlou de tous navires on bateaux 
îiongToia et toute perte ou dorutnage 
subis par Jesdita navires ou bateaux.

mîzLt ezek állampolgáraival szombeo 
az össüces magyar hajók lefoglalásá
ból és használatából, nemkülönben 
az a^okbau beállott veszteségekből 
és károsodásokból eredő minden
nemű viaszaköyetelési igényéről.

§ 8-

La Hongrie i^enonce à toutes ro- 
vyndications sur ses navires ou car- 
f,;aÍ30ns coulés du fait ou par suite 
d’uue action navale et sauvée en
suite, ot dans lesquels uu des Qou- 
■vernements alliés ou associés ou 
leurs ressortissants out des intérêts, 
comme propriétaires, affréteurs, assu
reurs ou à tout autre titre, iiar.obstaut 
tout jugement de 'condamnation qui 
peut avoir été prononcé par un tri- 
buûal do3 prises de raiioienne mouar- 
rthie uu.stro-hougroise ou de ses alliés.

8 . §.

Magyarország lemond miuden 
igényről azokra a hajóira vagy hajú
rakományaira nézve, amelyek tengeri 
hadi művelettel vagy ennek követ- 
küzménj'eiként elstílyedtek, amelye* 
két azonban később kiemeltek és 
amelyeknél a Szövetséges és Társult 
liormányok valamelpke vág)' ennek 
állampolgára tulajdonosi, bérlői, biz
tositól vagy bármely más minőségben 
érdekelve van és pedig tekintet nélkül 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
vág}' szövetségesei valamely zsák
mánybíróságának esetleges marasz
taló Ítéletére.

Annexe IV.

§ 1".

Les Paissances alliées et associées 
exigent, et la Hongiie accepte, que 
ia Hongidc, on satisfaction partielle 
de ses obligations définies par la 
présente Partie, et suivant les moda
lités ci-après définies, applique ses 
ressources économiques directement 
à la restam'ation matérielle des ré
gions envahies des Puissances alliées 
et associées, dans la mesure où ces 
Puissances le détei'mineront

§ 2.

Les Gouvernements des Puissan
ces alliées et associées saisiront la

IV. Függelék.

1. §-

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak kívánsága értelmében Magyar- 
ország kötelezi magát árrá, hogy 
a jelen részben megállapított köte
lezettségeinek részlege.*», teljesítése 
végett és az alább körülírt rendel
kezések szerint gazdasági erőfon*á- 
saít közvetlenül a Szövetséges és 
Társult Hatalmak ellenséges elfog
lalás alá jutott teröletrészeinek való
ságos lielyreálUtására íordltja, még 
pedig abban a mértékben, amint a,zt 
ezek a Hatalmak meg fogják álla
pítani.

2.

A  Szövetséges és Tái-sult Hatal
mak Kormányai a Jóvátételi Bizott-



CommisBÍoti des réparationa de listes 
donnant ;

a.) los animaux, machines, matériel 
de chemin de fer, équipements, tours 
et tous ai’ticlea simllaii’es, d’un carac
tère commercial, qui out été saisis, 
usés ou déti-iüts pai' la Hongrie; on 
détmits en ooiiséqneuce directe des 
opérations militaires et quo ces Gou
vernements désirL'nt, pour la satia- 
faction dü besoins imniédiat;s et ur
gents, voir être reniplacén par des 
animaux ou articles de iiiêinc natui-e, 
existant sur lo territoire de la Hon
grie à. la date de la mise en vigufiur 
dn présent Traité ;

h) les matériaux de refionstruotioii 
tels que pierre, briques, briques ré- 
fractaires, tuiles, bois de chaipento, 
verres à vitre, acier, chaux, ciment, 
les machines, appar eils de cliautfage, 
meubles et tous articles d’un carac^ 
tère coranxircial que lesdits Gouver
nements désirent voir être produits 
et fabriques en Hongrie et livrés à 
eux poni- la i-estanration des régions 
envahies.

Ságnak kimutatásokat fognak átadni, 
amolyekbe felveendők:

a) azok az állatok, gépek, vasiHi 
an3'agok, felszerelések, esztergapadok 
és a koreskedelrai forgalomban sze
replő i'iss ês hasonló árúcikkek, ame
lyeket Magyarország lefoglalt, fel
használt vagy elpusztított, avagy 
T,mclyek közvetlenül a hadművoletek 
küvetkeztébun semniisíittp.k luog és 
amelyekre nézve, nii]\tliogy azok 
halaszthatatlanul sürgős szükségletek 
kielégítésére Uolleoek, a nevezett 
Kormányok azt kívánják, hogy azokat 
Magyarország a jelen Szerződés élöt- 
belépésének idején területén található 
ugyanolyan állatokkal vagy árucik
kekkel pótx>lja;

h) az lijjáúpítéshe/. wzíikséges 
anyagok, úgymint: kő, tégla, tűz
álló tégla, fedőtiaerép, épíiletía, ablak
üveg, acél, ni fez, cement, fűtőgópek, 
futökészülékek, bútorok és a keres
kedelmi foi'galoüiban szereplő mind
azok az árucikkek, amelyekre vonat
kozólag a nevezett Kormányok azt 
kívánják, hogy azokat az elpnsztí- 
tott területek újjáépítése céljából 
Magyar(.)r?-zág neki termelje, gyártja 
és szállítsa.

§ 3.

Les listes relatives aux ai'ticles 
mentionnés dana le paragi*aphe 2 a) 
ci-dessns seront foui’uies dans les 
trois mois qui suivront la mise en 
viguem- du pi-ésent Traité.

Les listes contiendront tous les 
détails d’usage dans les contrats 
commerciaux relaHiifs aux articles 
visés, y compris spécification, délai 
de livraison (ce délai ne devant pas 
dépasser quatre ans) et lien de 
livraison; mais elles ue contiendront 
ni prix, ni estimation, ces prix ou 
estimation devant être fixés par la 
Commission, comme il est dit ci- 
après.

3. §.

A z  előző 2. szakasz a) pontjában 
említett áiTÍcikkekre vonatkozó ki
mutatásokat a jelen Szerződés élet- 
belépésétől számított három hónap 
alatt kell átadni.

Ezekbe a jegyzékekbe fel kell 
venni az illető árúcikkekre vonat
kozó s a kereskedelmi szerződések
ben használatos kifejezéseknek meg
felelő összes részleteket, ideértve a 
faj megjelölését, a szállítási hatái- 
időt (amely azonban nem lehet hosz- 
Hzabb négy évnél) és az átadás he- 
l^'ét; ellenben nem kell feltíintetui 
sem az árat, sem a becsértéket, mert 
ezeket az alábbiak szerint a Bizott
ság fo«;ja megállapítani,



§ 4. 4.

Dès récoptiou des liâtes, la Cooi- 
luisaion examinera dans quclío wieaure 
lea maté-i'iaux meiitioonés dans ces 
listes peuvent être uxigés de la 
Hongrie.

Poiu* fixür sa décision, la Commis- 
.'ii)n tiendra compte dea uéceasitéa 
iutérieuvoa de la Hongrie, autant rjue 
uf.-la aéra iiócessaive au maintien do 
sa Aî ie sociale et éeonorai((ue; elle 
teva étaL, également des prix et des 
dates auxquels les articles senililables 
[levu-ent être obtcinia dans les Pays 
iilliéf) et associés et leâ cüitiparera n 
ceux applicable? aux articlesi huiigroif; ; 
élit' iera état, enfin, de l’ii.á.érít gé
néral qu'ont les Gonveruemeriva alliés 
t'L asHOciés :’i v.a que la vie industrielle 
de la Fïungiie ne soit pas désorga* 
iiÎHéc au ixîiiit de coinproniettre sa 
capacií.'.' d'acc.orüplir las autres actes 
de iéîn!r:(..,':.vrt esigés d'ello.

'.l ' . - i i - i l  ne sco-a demandé î.V 
' ingrie des macliines, dumaténel 

'1' Lé.inin de ier, dos équipements. 
u'.:;s Lonrs et toua articles .similaires 
il au caractère co)unicrcial actuelle
ment en service dans l'industrie, que 
si aucun stock de ces articles n’est 
disponible et à vendre; d'autre part, 
les demandes de cette nature n’excé
deront pas 307« des quantités df 
chaque article en service dans un 
établisaeracnt hongrois ou une entre
prise h(mgroise quelconque.

La Commission donnai n aux repré
sentants du Gouveriionient hongrois 
ia faculté d.i JÍ ? ' l 'ie entendi-e, dans 
un délai détcjumji:, iiur sa capacité 
de fournir lestlits matériaux, animaux 

objets.

A  Bizottság a kimuttttâBok be
érkezése után azoiiuaJ megvizsgálja, 
hogy az azokban foglalt anyagok és 
állatok milyen mértékben követol- 
hetőlí Magyajországtól.

A  Bizottság határozatának meg
hozatalánál annyiban lesz tékintettel 
Magi/ai'ország belső szükségleteire, 
amennyiben ez társadalmi és gazda- 
sági életének fenntartására szükséges ; 
ugyancsak tekintetbe veszi azt az 
árat és időt, amelyen és ami alatt 
hasonló árúcikkek a Szövetséges és 
Társult Országokban kaphatók, s 
özeket az adatokat összehasonlítja 
a magyar árucikkekre \'onatkozó 
híxsonló adatokkal ; v-égül figyelembe 
veszi a Szövetséges és Társult Kor
mányoknak azt az általános érdekét, 
hogy Magyarország ipari élete ne 
.szenvedjen oly rázkódtatást, amely
nek következtében egyéb jóvátételi 
kötelezettségeire vonatkozó teljesítŐ- 
képeasége kérdésessé válnék.

Mindazonáltal olyan gépeket, vasüti 
anyagokat, felszereléseket, eszterga- 
padokat éfci a kereskedelmi forgalomban 
szereplő oaszos hasonló ái'úcikkeket, 
amcjyok ezidőszerint ipari üzemekben 
hasztiálatban vannak, Magyaroirszág- 
töl csak abban az esetben fognak 
követelni, ha ezekből az ánjoikkekből 
semmiféle készlet sem áll rendelke- 
zéííre és vétel útján sem szerezhető 
be ; másrészről pedig az ilyfajta köve
telések nem léphetik túl az illető árú
cikk bői valamely magyar iparüaemben 
vagy vállalatban található mennyi- 
.ség 30 százalékát.

A  Bizottság alkalmat fog nyúj
tani a Magyar Kormány képviselői
nek, hogy bizonyos megszabott hatái'- 
időnbelül meghallgathassák őket arra 
nézve, mily mórtékben van a Kor
mánynak módjában az említett anya
gokat, állatokat és tárgyakat szál
lítani.



La décision de la Coimnission 
sera ensuite, et le plus rapidement 
possible, notifiée au Gouvernement 
hongrois et aux dilférents Gouverae- 
ments alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s’en
gage à livrer les matériaux, objet» 
et anhnaux, précisés dans cette noti
fication, et les Gou\'ernenieuts alücs 
et associés intéressés s’engagent, cha
cun pour cc qui le concerne, à accepter 
ces mômes fournitures, sous réserve 
qu’elles seront conformes aux spéci
fications données ou ne seront pas, 
de l’aris de la Commission, impropres 
à l’emploi requis pour le travail de 
réparation.

A  Bizottság határozatát azután a 
lehető legsüigôsebben közli a Magyar 
Kormánnyal és a különböző érdekelt 
tízövetscges és Társult Kormányokkal.

A  Magyár Kormány kötelezi ma
gát a kérdéses kimutatásban meg
jelölt .'inyagok, tárg}’̂ ak és állatok 
szállítására ; viszont az érdekelt Szö
vetséges és Társult Kormányok és 
pedig mindegyik a maga részéről, 
kí)telezik magukat ezeknek a szállít
mányoknak elfogadására, feltéve, 
hogy azok a megadott részletes le- 
írásDak megfelelnek és a Bizottság 
véleménye szerint nem alkalmatlanok 
az újjáépítésnél való felhasználásra.

§ B.

La Commission déterminera la 
valeur à attribnei- aux matériaux, 
objets et animaux livrés comme il 
est dit ci-dessus, et les Gouvernements 
alliés et associés qui recevront ces 
fouraitures acceptent d’être débités 
de leur valeur et reconnaissent que 
la somme coiTOSpondante devra être 
traitée comme un payement fait par 
la Hongrie, à répartir cojiforménient 
à l’aiiicle 167 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir 
la restam-ation matérielle aux condi
tions ci-dessus définies sera exercé, 
la Commission s’assurera que la 
somme portée au crédit de la Hongrie 
représente la valeur normale du travail 
fait ou des matériaux fournis par elle 
et que le montant de la réclamation 
faite par la Puissance intéressée poiir 
le dommage ainsi paiiiellement. réparé 
est diminué dans la proportion de la 
contribution à la réparation ainsi 
fournie.

5. §.

A  Bizottság megállapítja a fen
tiek értelmében szállított anyagok^ 
tárgyak és állatok értékét, az illető 
szállítmányokat átvevő Szövetséges 
és Társult Kormányok pedig bele
egyeznek abba, hogy azok érteke 
terhükre írassák és elismerik, hogy a 
megfelelő összeg mint Magyarország 
réíízéről teljesíteti fizetés számolandó 
cl s a jelen Szerződés 167. cikke 
értelmében osztandó fel.

Mindazokban az esetekben, ame
lyekben a fenti feltételek szerint a 
valóságos helyi-eállításra vonatkozó
lag megállapított jogokat igénybe 
veszik, a Bizottság köteles meggyő
ződni arról, vájjon a Magj’̂ aroi’szág 
javára írt összeg a' teljesített munka, 
vagy a szállított anyag teljes értékének 
megfelel-e és hogy vájjon az érdekelt 
Hatalom jóvátételi kövotelé.sét, ame
lyet az ilykép részben jóvátott kára 
címén támasztott, a kérdéses szállí
tással megvalósult törlesztés arányá
ban csökkentették-e.

§ 6.

Afin de répondre aux besoins 
immédiats des pays dont le bétail a

6 . §.

Az olyan országok közvetlen szük- 
ségleteiuek fedezésére, amelyeknek



été enlevé, consommé ou détruit, les 
Puissances alliées et associées pour
ront présenter à la Com mission, dea 
réparations, immédiatement après, la 
mise en vigueur du présent Traité, 
une liste du bétail dont ils deman
dent la livraison dans un délai de 
trois mois après la mise en vigueur 
du Traité, à titre d’avance immédiate, 
en acompte sur les animaux men
tionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

La Commission dea réparations 
décidera quelles quantités de bétail 
devront être livrées dans le délai de 
ti'ois mois ci-dessus visé et la Hongrie 
s’engage à effectuer ces livraisons 
conformément aux décisions do la 
Commission.

La Commission répartira entre 
les Paissances intéressées les animaux 
à livrer en tenant compte des besoins 
immédiats de chacune des Puissances 
et des satisfactions qui ont été données 
ci ces besoins par les Traités conclus 
par les Puissances alliées et associées 
d’une part, l’Autriche et la Bulgarie 
d'autre part.

Les animaux livrés seront de 
santé et de condition normales.

Si les animaux ainsi livrés no 
peuvent pas être identifiés comme 
ayant été enlevés ou saisis, leur 
valeur sera portée au crédit des 
obligations dé réparation de la Hon
grie, conformément aux stipulations 
du paragraphe 5 de la présente 
Annexe,

Annexe V.

g p r .

La Hongrie donne à chacun des 
Gouvernements alliés et associés, à 
titre de réparation partielle, une option 
pour la livraison annuelle pendant

marhaállományát elhajtották, elfo
gyasztották vagy bipusztították jo 
guk van a Szövetséges és Társult 
Hatalmaknak közvetlenül a jelen Szer
ződés életbeléptetése után* a Bizott
sághoz kimutatást nyújtani be an-ól 
a marhaállományról, amelynek szál
lítását a Szerződés életbelépésétől 
számított három hónapon belül a 
lenti 2. szakaszban megállapított ál
latállományra teljesített gyorg előleg 
címén kérik,

A  Jóvátételi Bizottság dönti el 
hogy mennyi állat szállítandó a fent- 
említett három havi határidő alatt 
s Mag}^aroi-szág kötelezi magát, hogy 
ezeket a szállítmányokat a Bizottsáff 
határozatainak megfelelő módozatok 
szerint teljesíti.

A  Bizottság az érdekelt Hatalmak 
közt fel fogja osztani a száUított 
állatokat, tekintetbe vévén minden 
egyes Hatalom közvetlen szükségletét 
és azokat a jóvátételi teljegitéfeket 
amelyeket a Szövetséges és Társult- 
Hatalmak mindegyike ezekj-e a szük
ségleteire az egyrészről a Szövet
séges és Társult Hatalmak, más
részről Ausztria cs Bulgáviá közt 
kötött szerződések alapján máv mee- 
kapott.

A  szállított állatoknak rendes 
egészségi állapotban és jókarbati kels 
lenniök.

A  szállított állatok értékét, hacsa’fr' 
azok azonossága valamely elhaitoit 
vagy elkobzott példánnyal meg nem 
állapítható, a jelen Függelék 5. szaka 
Bzának rendelkezései szerint Magyar- 
ország jóvátételi számlája javára kell 
írni.

V. Függelék.

§■

Magyarország részleges jóvátétel 
címén a Szövetséges és Társult Kor
mányok mindegyikének opciót biz- 
tDsit az alább felsorolt anyagoknak



les cinq aimées qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité, des 
matières prèmières ci-après énumé
rées à concurrence de quantités qui 
seront, avec leurs iinportations annu
elles d’avant-guerre venant d'Autriche- 
Hongrie, dans un même rapport que 
les ressources de la Hongrie, envi
sagée avec ses fi-ontières telles qu’elles 
seront définies par le présent Traité, 
seront avec les ressources d’avant- 
guerre de l ’ancienne monarchie austro- 
hongroise :

Bois de construction et produits 
du bois ;

Fer et alliages ferreux.
La Hongrie donne en outre aux 

Puissances alliées et associées à titre 
de réparation partielle, une option 
pour la livraison annuelle, pendant 
les cinq années qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité d’nne 
quantité de charbon de traction pro
venant de la mine de Pecs qui sera 
fixée périodiquement par la Commis-- 
sion dés réparations et dont la Com
missions des réparations disposera en 
faveur de l ’État serbe-croate-slovène 
dans les conditions qu’elle fixera.

a jelen Szerződés életbelépésétől szá  ̂
mított öt év tartama alatt évenkint 
való szállítására és pedig oly mennyi
ség erejéig, amely olyan arányban 
áU az illető árúcikkeknek a háború 
előtt Ausatria-Magyarországból az 
illető országba évenkint bevitt meny- 
nyiségéhez^ amint ahogy a jelen Szer
ződés megállapította határok közötti 
Magyarország erőforrásai viszony- 
lanak a volt Osztrák-Magyar Monar
chiának háború előtti erőforrásaihoz. 
Ezek az anyagok :

épületfa és fatermékek ;

vas és vasöntvények.
Opciót biztosít továbbá Magyar- 

oi'szág részleges jóvátétel címén a 
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
a jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított öt éven át a pécsi szénbányák
ból száx'mazó vontatószén szállítására 
évenkint olyan mennyiségben, amelyet 
a Jóvátételi Bizottság időszakonkint 
meghatároz; a Jóvátételi Bizottság 
a szállított szenet az ő részéről meg
állapítandó módozatok mellett a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állam javára 
fogja fordítani.

2 §.

Le prix payé po\ir les produits 
visés au paragraphe précédent sera 
le prix payé par les ressortissants 
hongrois, toutes conditions d’embal
lage et de port jusqu’à la frontière 
hongroise étant les plus avantageuses 
consenties pour la livraison des mêmes 
produits aux ressortissants hongrois.

2. §.

A megelőző szalcaszban említett 
termékek ára ugyanaz lesz, amelyet 
azokért a magyar állampolgárok 
fizetnek; a csomagolás és a magyar 
határig való szállítás költségeit pedig 
a hasonló termékek szállításáért 
magyar állampolgárok részére enge
délyezett legkedvezőbb feltételek sze
rint kell számítani.

§ 3.

Les options de la présente Annexe 
seront exercées par l ’intermédiaire 
de la Commission des réparations. 
Celle-ci aura pouvoir, pour l’exécution 
des dispoaitions ci-dessus, de statuer

3. §.

A  jelen Függelékben szabályozott 
opciók gyakorlása a Jóvátételi Bizott
ság közvetítésével történik. A  Bi
zottságnak jogában áll, hogy a fenti 
rendelkezések végrehajtása céljából



9iu- toutes questions relatives à la 
procédure, aux qualités et quantités 
des fournitures, aux délais et modes 
de livraison et de payement. Les 
demandes, accompagnées des spécifi
cations utiles, devront être notifiées
il la Hongrie cent vingt jours avant 
la date fixée pour le commencement 
de l’exécution, en ce qui concerne 
les livi-aisons à faire à partir du 1®' 
juillet 1920 et trente jours avant 
cette date pour les livraisons à faire 
entre la date de mise en vigueur du 
présent Traité et le 1*' juillet 1920. 
Si la Commission juge que la satis
faction complète des demandes est 
do nature à peser d’une façon ex
cessive sur les besoins industriels 
hongrois, elle pourra les différer ou 
les annuler, et ainsi fixer tous-^ordres 

priorité.

a lebonyolítást, a szállítmányok minő
ségét és mennyiségét, a szállítás és 
fizetés határidejét és módját illető 
minden kérdésben döntsön. A z  igény
léseket a szükséges részletezésekkel 
ellátva az 1920. évi július hó 1. nap
jától kezdve teljesítendő szállításokra 
nézve százhúsz nappal előbb, azokra 
a szállításokra nézve pedig, amelyek 
a Szerződés életbelépése és az 1920. 
évi július hó 1. napja közti időben 
válnak esedékessé, harminc nappal 
előbb kell Magyarországgal közölni. 
Ha a bizottság úgy találja, hogy az 
igénylések teljes kielégítése Magyar- 
ország ipari szükségleteit mértéken 
felül megterheLué, joga van azokra 
haladékot engedélyezni vagy azokat 
teljesen törölni és ily módon egy
úttal az igénylések elsőbbségi sor
rendjét is megállapítani, .

Annexe VI.

La Hongrie renonce, en son nom 
ot au nom de ses ressortissants, en 
fa veur de l’Italie, à tous droits, titres 
ou privilèges de toute nature sur les 
câbles ou portions de câbles reliant 
des tenitOLi'es italiens, y compris les 
territoires qui pourraient être attri
bués à ritalie conformément au pré
sent Traité,

La Hongrie renonce également, 
en son nom et au nom de ses res
sortissants, en faveur des Principales 
Puissances alliées et associées, à tous 
droits, titres ou privilèges de toute 
nature sur les câbles ou portions de 
câbles reliant des territoires cédés 
par la Hongrie, aux termes du présent 
Traité, à différentes Puissances alliées 
et associées.

Les États intéressés devront main
tenir l’atterrissage et le fonctionne
ment desdits câbles.

VI. FUggelék.

Magyarország a maga és állam
polgárai nevében ezennel lemond 
Olaszország javára mindazokra a 
kábelekre vagy kábelrészekre vonat 
kozó mindennemű jogokról, igények 
ről és kiváltságokról, amelyek oIafi>- 
területeket, ideértve a jelen Szerződés 
értelmében esetleg Olaszországnak 
odaítélendő területeket is, kötnek 
össze.

Hasonló módon lemond Magyar- 
ország a maga és állampolgárai ne
vében a Szövetséges és Társult F5 
hatalmak javára mindazokról a min
dennemű jogokról, igényekről és 
kiváltságokról, amelyek a jelen Szer
ződés rendelkezései folytán Magyar- 
ország részéi'ől a különféle Szövet
séges és Társult Hatalmaknak áten 
gedett területeket összekötő kábelekre 
vagy kábelrészekre vonatkoznak.

A z érdekelt Államok kötelesek 
gondoskodni az említett kábelek 
szárazföldi állomásáról (atterrissage) 
és üzembentartásáról.



Ett ce qui concerne 1? câble 
Tri este-Corfóa, le Gouvernement ita- 
lien jouira, dans ses rapports avec 
la Société propriétaire du câble, de 
la même situatiou que celle dont 
)ouis3ait le Gouvernement austro- 
hongrois.

La valeur des câbles ou poi*tione 
de câbles mentionnés aux deux pre
miers paragraphes de. la présente 
Annexe, calculée sur la baee du pris 
d’établissement et diminuée d’un 
pourcentage convenable pour dé
préciation, sera portée au crédit de 
la Hongrie au titre des répaiations.

Ami a trieszt-korfui kábelvonalat 
illeti, az Olasz Korminy a tnlajdono» 
társasággal szemben ugyanazokat a 
jogokat fogja gyakorolni, mint az
előtt az Osztrák-Magyar Kormány.

A  jelen Függelék eloő két bekez
désében említett kábelek és kábitl- 
részek értéke, az előállítási költségek 
alapulvétélével és megfelelő érték
csökkenési százalék levonásával szá
mítva, Magyarország jó  vátételi <?zám- 
lája javára írandó.

SECTIOTÎ II.

Dij^positions particulières.

Article 175.

Par application des dispositions 
de l ’article 168, la Howgiie s’engage 
à rendre respectivement à chacime 
des Puissances alliées et associées 
tous les actes, documents, objets 
d’antiquité et d'art, et tout matéiiel 
scientifique et bibliographique enlevés 
des territoires envahis, qu’ils appar
tiennent à l'Êtat on aux administra
tions provinciales, communales, hos- 
pitalièi-es ou ecclésiastiques ou à 
d’auti-es institutions pabliques? ou 
privées.

Article 176.

Ija, Hongrie restituera également 
les choses de même nature que cel
les visées à l’ai-ticle 175, qui auront 
été enlevées depuis le 1®*̂ juin 1914 
des teiïitoires cédés, exception faite 
des choses achetées à des pi-oprié- 
taires privés.

La Commission des réparations 
appliquera, s’il y a lieu, à ces cho-

II. ClM.

Különös rendelkezések.

175. cikk.

A  168. cikkben foglalt rendelke 
zések alkalmazásakéut Magyarország 
kötelezi magát arra, hogy a Szövet
séges és Társult Hatalmak mind
egyikének vissza szolgáltat] a mind> 
azokat a hivatalos ivatC)ka.t, okmá
nyokat, régiségeket és műtárgyakat, 
úgyszintén mindazt a tudományos és 
könyvészeti aoyagot, amelyet az el
foglalt tcröletekről szállítottak el, 
tekintet nélkül arra, hogy ezek a 
tárgyak az Államnak vagy tartomá
nyoknak, községeknek, kórhásaknak, 
egyházaknak, avagy egyéb kí'iz- vagy 
magánintézményeknek tulajdonában 
állanak,

176. cikk.

Magyarország ugyancsak vissza
szolgáltatja a 175. cikkben megjelölt 
természetű azokat a tárgyakat is, 
amelyeket 1914, évi jiiniua hó 1. 
napja óta az átengedett területekről 
vittek cl, kivéve a magánosoktól 
vétel lítján szerzetteket.

A  Jóvátételi Bizottság megfelelő 
esetben alkalmazni fog_ja ezekre a



raes les dispoaifcions de l’article 191. 
Partie IX  (Ciaunes financièrea) du 
présent Tvaitft,

tárgyakra a felen békeszerződés IX . 
részének (Pénzügyi rendelkezések) 
191. cikkében foglalt rondelkeiséseket.

Article 177.

La Hongrie rendra rospective- 
rueüt à chacun des Gouvernements 
alliés ou associés intéressés tous les 
actes, documents et mémoires histo
riques possédés par ses établisse- 
iuenta publics, qui ont un rapport 
direct avec l’histoire dos territoires 
cédés et qui en ont été éloignés de
puis k- 1" janvier 1868. Cette der
nière ])ériode, çiti ce qui concerne 
ritalie^ remontera à, la date de la 
proclamation dû Royaume (1S61).

En ce qui concerne tous objets 
ou documents ayant mi caractère 
artisïi-fue, archéologique, scientifique 
ou ’ et faisant partie do
ix.l^ : i.s qui appartenaient an- 

r au Gouvernement de la 
■u -i: r.uah'0 -hongroise on à la

 ̂ uiOiine, lorsqu’ils' ne font pas 
' >!.i)et d'autres dispositions du pré- 

Truité, la Hongrie s’engage:

'.Í.) il négocier avec les États inté- 
rossÓB, lorsqu’elle en sera requise, uu 
aiTangoment amiable en vertu duquel 
toutes parties desdites collections ou 
tous ceux des objets ou documenta 
ci-deeau3 visés, qui devraient appar
tenir au patrimoine intellectuel dea- 
dits États, pourront être, à titre de 
réciprocité, rapatriés daus leur pays 
d’origine ;

b) et à ne rien aliéner oo dis
perser desdites collections et à ne 
disposer d’aucuu desdits objets pen
dant vingt années, à moins qu'un 
arrangement spécial ne soit inter* 
venu avant l ’expiration de ce délai, 
mais à assurer leur sécurité et leui“

177. cikk.

Magyarország sszaszolgáltatja 
az érdekelt Szövetséges vagy Társult 
Kormányok mindegyikének, az őt 
megillető részben, a közintézményei
nek birtokában levő mindazokat a 
hivatalos iratokat, okmányokat és 
történeti feljegyzéseket, amelyek kö*:- 
vetlen összefüggésben állanak az 
átengedett területek történetével és 
amelyeket ezrekről a területekről 1868. 
évi január hó 1. napja óta szállítot
tak el. Ez az utóbbi határidő Olasz
ország tekintetében a Királyság ki
kiáltásának időpontjától (IS61) kez
dődik.

Ami azokat a művészeti, régé
szed, tudományos vagy történeti 
jelentőségű tárgyakat vagy okirato
kat illeti, amelyek előbb az Osztrák- 
Magyar Monarchia Kormányának 
vagy a Koronának gyűjteményeihez 
tartottak, ezek tekintetében, amennyi
ben azokra vonatkozólag a jelen 
ö?eraődés egyéb rendelkezései intéz
kedést nem tartalmaznak, Magj'ar- 
orsaá g kötelezi mjagát, hogy ;

d) az érdekelt Államokkal, ameny- 
nyibon ezek őt erre felhívják, barát
ságos megállapodást fog kötni, amely
nek él teimében a fenti gyűjtemények
nek mindazokat a részeit és mind
azokat a fent megjelölt tárgyakat 
vagy okiratokat, amelyek az említett 
Államok szellemi tulajdonát alkot
ják, viszonosság alapján a szárma
zási hely országának vissza lehessen 
adni ;

b) húsz évig ezekből a gyűjte
ményekből semmit sem fog eíidege- 
nlteni, sem szétosztani, sem pedig 
az egyes tárgyak felett másként 
rendelkezni, kivéve ha en*e nézve 
a határidő eltelte előtt külön meg
állapodás jönne létre; biztosítani



bonne coaservation et à les tenü', 
aiitsl que les inventaires, catalogaea 
eb docaments administratifs relatifg 
auxdites cuUectîons, à la dispoaitiôn 
des étudiants ressortissants de cha
cune des Puissances alliées et asso
ciées.

Réciproqaemeut, la Hongiie aura 
le droit de s'adresser anxdits États, 
et notamment à l ’Autriche, pour négo
cier dans les mêmes conditions que 
ci-dessas, les airangenients nécessai
res au rapatriement en Hongrie dea 
collections, documents et objets ci- 
desaas visés auxquels s’appliqueront 
les garanties pi-évuea à l’ahnéa b.

fogja a gyû-jtemények biztonságát 
és jökarbantartását és azokat, vala
mint a reájuk vonatkozó leltárakat, 
jegyzékeket és igazgatási okmányo
kat a Szövetséges és Társult Hatal
mak bármelyikének állampolgárai 
közé tartozó tudományos kutatóknak 
rendelkezésére fogja bocsátani.

Viszont Magyarországnak is joga 
lesz a nevezett Államokat, különö
sen pedig Ausztriát felhívni arra, 
hogy vele az előbbiekhez hasonló 
módozatok mellett a szükséges meg
állapodásokat megkössék abból a 
célból, hogy Magyarországba vissza
hozzák a fent említett gyűjteménye
ket. okiratokat és tárgyakat, ame
lyekre a fenti h) pont biztosítékai 
alkalmazást fognak uyerai.

Article 178.

Les nouveaux États nés de Tati- 
cienne monarchie anstro-bougroise et 
les États qui reçoivent une paitic dn 
territoire de cette monarchie s’enga
gent à rendre au CTOuvernement hon
grois les actes, documents et mémoi
res ne remontant pas à plus de x^ngt 
armées, qui ont un rapport direct 
avec l'histoire ou l’administration du 
territoire hongi-ois et qui éventuelle
ment SB trouveront dans les terri
toires ti-ansférés.

178. cikk-

A  volt Osztrák-Magyar Monar
chiából keletkezett új Államok és 
azok az Államok, amelyek a neve
zett Monarchia területéből része- 
sedtekr a maguk részéről kötelezik 
magukat arra, hogy a Magyar Kor
mánynak visszaszolgáltatják azokat 
a hivatalos iratokat, okmányokat és 
feljegyzéseket, amelyek húsz évnél 
nem régibbek és amelyek közvetlen 
vonatkozásban állauak a magyar 
terület történetével vagy közigazga
tásával s ezidőszeiint esetleg az át- 
caatolt területen vannak.

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu’ello reste 
teuue vis-à-vis de I’Italie à exécuter 
les obligations prévues par l’aiticle 
XV du Ti'aité de Zmich du 10 no
vembre 18&9, par l’article X V IH  dn 
Traité de Vienne du 3 octobre 1866 
et par la Convention de Florence du 
14 juillet 1868, conclus entre l'Italie 
•■fc l’Autriche-Hongrie, dans la mesure 
on limrlitH miiolfis n'ont pa.s ôté iu-

179. cikk.

Magy aroi-szágeli smeri, b ogy Olasz
országgal szemben továbbra is köte
les mindazoknak a kötelezettségek
nek teljesítésére, amelyek az Olasz
ország és Ausztria-Magyarország 
között kötött következő szerződések, 
úgymint: az 1859. évi november hó 
10-én kötött zürichi szerződés XV. 
cikke, az 1866. évi október hó 3-án 
kötött bécsi szerződés X V III. cikke



tógralemaut exécntés et dana la me* 
soré où les documents et les objets 
en question se trouvent située sur ié 
territoire de la Hongrie ou de ses 
alliés.

és az 1868. évi július hó 14-én kö
tött liore&zi egyezmény, állapitanak 
meg, még pedig abban a mértékben, 
amennyiben az említett cikkeket 
még nem hajtották teljesen végi*e éB 
amennyiben az ott tárgyalt okmán^rűk 
és tárgyak Magyarországnak vítgy 
szövetségeseinek tevületén vanníik.

PATITIE IX .

Clauses financières.

Article 180.

Soüa réséi vé des dérogations qui 
[)Ourrout être accordées pai- la Com
mission des réparations., im privilège 
de premier rang est établi suî- tous 
les biens et ressources de iij, Hongrie 
pour le règlement des réparations et 
autres charges résultant du présent 
Traité on de traités et conventions 
l'.ompibn̂ t’iut.aives, ou des an'auge- 
menl ■■ n-dcs entre la Hongi’ie et 
los ! I ■• ri ' :-.íítí alliées et associées 
p:.n-.c»?.' ln.'üistice signé Iq 3 no-

■ ■ ; iÿ iy .

tisqu'au [*’■ mai 1921, le Gou- 
üri)ement hongrois ne poui'ra exporter 

Tifî .l'oj ou en disposer, et il intei-dira 
ijue de Toi soit exporté ou qu’il en 
soit disposé sans autorisation préa
lable des Puissances alliées et asso- 
« iées représentées par la Commission 
(iei? réparations.

Article 181.

La. coût total d’entretien de tou- 
vea les armées alliées et associées 
dans les territoire'-- c.-ctipés de la 
Hongrie, telle qn<j les liiriiüca en sont 
définies dans l.' („vésent Traité, sera, 
fious réserve i'aliuéa'5 du présent 
article, à la charge de la Hongrie, 
à partir de la signature de Varmistice 
du 3 novembre 1918. L'entretien des

IX . RÉSZ.

Pénzűül rendelkezének.

180. cikk.

A  Jóvátételi Bizottság részéről 
engedélyezhető kivételek fenntartá
sával Magyarország minden vagyona 
és jövedelme rangsorbeli elsőbbséggel 
szavatol a jóvátételi követelések 
megfizetéséért és azokéit. az egyéb 
terhekért, amelyek a jelen Szerző
désből vagy az azt kiegészíbö szerző
désekből és egyezményekből, vagy 
pedig azokból a megállapodásokból 
származnak, amelyeket Magyarország 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
kal az 1918. évi november hó 3-án 
aláirt fegyverszünet ideje alatt kötött.

A z  I92i. évi méjua hó 1. napjáig 
a Magyar Kormány a Jóvátételi 
Bizoi.í.ságban képviselt Szövetséges 
és l íireult Hatalmak előzetes enge
délye nélkül maga aranyat ki nem 
vihet, 3 aranyra nézve nem rendel
kezhetik és egyúttal amnykiviteli és 
rendelkezési tilalmat köteles meg
állapítani.

181. cikk.

A  jelen cikk ötödik bekezdésének 
fenntartásával Magyarországot terheli 
(Lz 1918. évi november hó 3.-i fegyver
szüneti szerződés aláírásától kezdve 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindazon hadseregei fenntaa-táBáuak 
minden költsége, amely hadseregek 
Magyarországnak a jelen Szei-ződés- 
ben megszabott határain belül fekvő
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armées compread La subsistance des 
hommes efc animaux, le logement et 
le cantonnement, los acides et accès- 
eoirea, les tx-aitements et salaires, le 
couchage, le chauffage, T éclairage, 
l ’habillement, l'équipement, le haraa- 
chemeut, l'armement et le matériel 
roulant, les services de Taérotiau- 
tique, le traitement des malades et 
blessés, les services vétéiinaires et 
de la remonte, los services des trans
ports de toute nature (tels? que par 
voie ferrée, maritime ou fluviale, 
camions automobiles), les communica
tions et correspondances, et en géné
ral tous les services administratifs 
et techniques, dont le fonctionnement 
est nécessaire à l'entraînement des 
troupes, au maintien de lem-s effec
tifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dé
penses rentrant dans les catégories 
ci dessus, en tant qu’elles correspon
dent à des achats ou réquisitions 
effectuées parles Gouvernements alliés 
et associés dans les territoires occu
pés, sera payé par le Gouveraement 
hongi'ois aux Gouvernements alliés 
et associés en couronnes ou en tonte 
autre monnaie ayant cours légal et 
remplaçant la couronne en Hongrie,

Dana tous les cas où un Gouverne
ment allié aura acquitté ces achats 
on ces réquisitions en territoii-e occupé 
dans une moimaie autre que la cou
ronne, ces dépenses lui seront rem- 
bom-sées en toute monnaie ayant 
cours légal en Hongrie, au taux du 
change génèialement admis à la date 
de ce remboursement ou à un taux 
convenu.

Toutes les autres dépenses ci- 
dessus énumérées seront remboursées 
dana la monnaie du pays créancier.

Les dispositions qui précèdent 
s’appliqueront aux opérations mili
taires effectuées postériemement au
3 novembre 1918 dans la mesure où 
la Commission des réparations le 
jugera nécessaire, et cette dernière

területet tartottak megszállva. A  
hadseregek fenntartásában benne 
foglaltatik az emberek és állatok 
élelmezése, az elszállásoláfi és eU 
helyezés, s. zsoldok és járulékaik, a 
fizetések és munkabérek, az alvó
helyek, a fűtés, a világítás, a ruhá
zat, együb felszerelés, a lószerszám, 
a fegyverzet és járómüvek, a légi 
szolgálat, a betegek és sebesíütek 
ápolása, az állatorvosi szolgálat és 
lóápolás, a különféle szállítási sziíi- 
gálat (vasúton, tengeren, folyón, 
teherautókkal), a közlekodós és a 
hírszolgálat, valamint általában min
den igazgatási és műszaki szolgálat, 
amely a csapatok kiképzéséhez, 
állományuk fenutartásáboz és kato
nai ' telje.sítőképességük megőrzéséhez 
szükséges.

A  Magyar Kormány a fenti cso
portokba tartozó minden kiadást, 
amennyiben azokat a Szövetséges és 
Társult Koi'mányoknak megszállt 
területen végzett vásárlásai vagy 
rekvirálásai idézték elő, koronában, 
vagy az ennek helyébe lépő bármely 
más törvényes magyar pénznemben 
köteles a Szövet^séges és Társult 
Kormányoknak megtéríteni.

Mindazokban az esetekben, amikor 
A-alamely Szövetséges Kormány a 
jelzett vásárlásokat vagy rekvirálá- 
aokat megszállott területen a koro
nától különböző pénznemben egyen
lítette ki, ezeket a kiadásokat 
Magyarországon érvényes bármely 
pénznemben kell megtéríteni, még 
pedig vagy a megtérités napján ál
talában elismert váltóárfolyam, vagy 
megállapodásos árfolyam szerint.

Minden más ilyen jellegű kiadást 
a hitelező országnak pénznemében 
kell megtéríteni.

A  fenti rendelkezések az 1918. 
é\nl november hó 3. napja után foga
natosított hadiműveletekre oly mér- 
tékbea nyernek alkalmazást, amint 
azt a Jóvátételi Bizottság szíiksé- 
gesnek ítéli; ez a Bizottság korlát-



aura en co qui concerne ces opéra- 
fjiona, pleins pouvoirs de statuer sur 
toutes les questions touchant notam> 
ment:

a) les dépenses des armées d'opéra
tion, et notamment leur spécification, 
ieur montant, la part de ces dépen
ses à imputer à la Hongrie, le mode 
et la monnaie de payement de cette 
part et toutes dispositions éventuelles, 
de privilège on priorité, œlatives à 
ce payement :

l )  les réquisitions de biens et 
valeurs de toute nature effectuées 
au cour» des opérations et notamment 
la classification éventuelle comme 
prise de guerre de telle paitie de 
ces biens ou vaieuis, l ’évaluatiori de 
ces biens ou valeurs, les restitutions 
À prescrire, riraputation au compte 
réparations de la Puissance déteu- 
trioe de la somme représentant les biens 
et valeurs non restitués, le mode de 
payement soit en espèces, soit par 
compensation au compte des répara
tions des sommes ainsi imputées, les 
échéances de payement ou de com- 
ponsation.

lan jogosultsággal határoz az ezekkel 
a hadműveletekkel kapcsolatos össze» 
kérdésekben, különösen pedig:

a) meghatározza a résztvett had
seregek költségeinek nagyságát és 
részletezését, azt, hogy ezeknek a 
költségeknek mely része terheli 
Magyarországot, azt, hogy ez a rész 
milyen módozatok szeiint, minő 
pénznemben üzet-endő, továbbá meg
határozza ezekkel a fizetésekkel kap* 
csolatban az esetleges zálogjogbiztosí- 
tási vagy elsőbbségi rendelkezéseket ;

l )  határoz mindem îemfi javaknak 
és értékeknek a hadműveletek alatt 
történt rckvirálása tárgyában, meg
állapítja, hogy tekinthotő-e ezeknek 
a javainak vagy értékeknek vala
mely és minő része hadizsákmány- 
nak, megállapítja ezeknek a javak
nak vagy értékeknek beesértékét; 
megszabja a visszaszolgáltatás mér
tékét, a vissza nem szolgáltatott 
javak értékét az illető Hatalom jóvá- 
tételi követeléseinek terhére írja, 
irieghatározza, bogy az érdekelt 
Hatalom terhére írt ilyen összegek 
fizetése készpénzben vagy a jóvá- 
tételi számlán való jóváírás útján; 
történj ék-e és megállapítja a fizetés 
vagy jóváírás határnapjait.

Article 182.

La Hongrie conGrme la reddition 
:le tout le matérial livré ou à livrer 
par elle aux Puissances alliées et as.«.o- 
riées, en exécution de l ’armistice signé 
1(3 3 novembre 191S et de toutes con- 
i'entions complémentaires, et recon
naît le droit des Puissances alliées 
et associées suj- ce matériel.

Sera portée au crédit de la Hon- 
firic fn déduction des sommes dues 
]jonr réparations aux Puissances 
alliées et associées, la valeur, esti* 
rr)ée par la Commission des répara- 
lions, du matériel désigné ci-dessus, 
<lont la Commission des réparations

182. cikk.

Magyai’ország megerősíti az 1918. 
évi november hó S.-i fegyverszüneti 
szerződés és a későbbi kiegészítő 
szerződések értelmében a Szövetsé
ges és Társult Hatalmaknak kiszolgál
tatott atiyagok átadását és elismeri 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
jogait ezekre az anyagokra nézve.

A  Szövetséges és Társult Hatal
makat megillető jóvátételi követelé
sek összegének csökkentéséül Ma
gyarország javára kell írni a fent 
megjelölt anyagnak a Jóvátételi 
Bizottság részéről megállapított azt 
íiz értékét, amely a Jóvátételi Bízott-



estimerait qu'à raison de son carac
tère non mi itaire, la valeur doit être 
portée au crédit de la Hongrie.

Ng seront pas portés an oaédit 
de .la Hongrie les biens appartenant 
aux Gouvernements alliés et associés 
ou à leiu'fl ressortiasanta rendus ou 
livrés à l ’idcnticiue en exécution des 
conventions d'armistice.

Ság megítélése szeiint Magyij,rorazág 
javára írandó azon az alapon, hogy 
a kérdéses anyag nem volt katonai 
jellegű.

Azok a javak azonban, amelyek 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
vagy állampolgáraik tula,jdonában 
állottak és amelyeket a fegyver
szüneti szerződések értelmében ter
mészetben - szolgáltattak ki vagy 
vissza, nem írhatók Magyarország 
jóvátétoli számlája javára.

Article 183.

Le privilège établi par l’artiole 
180 s’exercera dans l ’ordre suivant, 
8 0 US la réserve mentionnée au der
nier paragraphe du présent article;

a) le coût des armées d'occupa
tion, tel qu’il est défini à. l'article 
181, pendant rai'mistice;

h) le coût de toutes armées d’occu
pation, tel qu’il est défini à rai-ticle 
181, après la mise en viguem* du 
présent traité;

c) le montant des répax-ations ré
sultant du présent Traité ou des trai
tés et conventions complémentaires ;

d) toutes autres charges iti:Com- 
haut à la Hongrie en vertu des con
ventions d’armistice, du présent Traité, 
ou de traités et conventions complé
mentaires.

Le payement du , ravitaillement 
de la Hongrie en denrées alimentai
res et en matières premières et tous 
autres payements à effectuer par la 
Hongrie, dans la mesure où les Prin
cipales Puissances alliées et associées 
les auront jugés nécessaires pour per
mettre à la Hongrie de faire face à 
son obligation do réparer, auront 
priorité dana la mesure et dans iea 
condil.lnnfl qui ont été ou pourront

183. cikk.

A  ISO. cikkben kimondott el
sőbbségi jog a jelen cikk utolsó sza
kaszában foglalt kivételtől eltekintve, 
a következő sorrendben érvényesít
hető :

a) a megszálló hadseregeknek a 
181. cikkben megbatározott költségei, 
amennyiben a fegyverszünet ideje 
alatt merültek fel;

h) minden megszálló hadseregnek 
a 181. cikkben meghatározott költ
ségei, amennyiben a jelen Szerződés 
életbelépése után merültek fel;

c) a jóvátétoli költségek, akár a 
jelen Szerződésen, akár kiegészítő 
szerződéseken vagy egyezményeken 
alapulnak ;

d) a fegyverszüneti szerződésen, 
a jelen Szerződésen, a kiegészítő 
szerződéseken vagy egyezményeken 
alapuló és Magyarországot terhelő 
bármely más költségek.

Azok a fizetési kötelezettségek, 
amelyek Magyarországot élelmisze
rekkel és nyersanyagokkal történt 
ellátása fejében terhelik, valamint 
minden más olyan fizetési kötelezett
ség, ameljiiek megfizetését a Szövet
séges és Társult Főhatalmak szüksé
gesnek tartják oly célból, hogy 
Magyarorezág jóvátételi kötelezett
ségeinek me^eíalhessen, mindezeket 
a felsorolt tartozásokat megelőző



être établiofl par les Gouvernements 
d esdi tea Puissances.

Le payement des dépenses des 
armées employées aux opérations 
Hfl;ectiiées postérieurement au 3 no
vembre 1918 aura priorité dans la 
mesuiô et les conditions qui seront 
tixées par la Commission des répa
rations en vertu des dispositions de 
Tarticle 181.

elsőbbséget élveznek oly mértékben 
és módosatok mellett, amint azt a 
nevezett Hatalmak Kormányai meg
állapították vagy meg fogják álla
pítani.

Azoknak a hadseregeknek költsé* 
geire vonatkozó fiaotési kötelezett
ségek, amelyek 1918, évi november 
hó 3.-a után foganatosítottak had
műveleteket, oly mértékben és módo
zatok mellett élveznek elsőbbséget, 
amint azt a Jóvátételi Bizottság a
181. cikk rendelkezései értelmében 
meg fogja állapítani.

Ai'ticle 184.

Les dispositions qui précèdent ne 
portent pas atteinte au droit de cha
cune des Puissances alliées et asso
ciées de disposer des actifs et pro
priétés ennemis se trouvant sous leur 
juiidiction an moment de la mise en 
vigueur du présent Traité.

184. cikk.

Az elôzô cikkek rendelkezései 
nem érintik egyik Szövetséges és 
Társult Hatalomnak sem azt a jogát, 
hogy a jelen Szerződés életbelépése 
idejében saját fennhatósága alatt Jevő 
ellenséges aktívák és vagyontárgyak 
fölött rendolkezbessen.

Article 186,

Les dispositions qui précèdent no 
peuvent affecter en aucune manière 
les gages on hypothèques régulière
ment constitués au profit des Puis- 
Piances alliées et associées ou de leurs 
lessortissantiî par l’ancien Gouver
nement hongrois ou par les ressor
tissants de Tancien loyaurae de 
Hongrie sur les biens et revenus leur 
appartenant, dans tous les c-as où la 
constitution de ces gages et hypothè
ques seniit antérieure à l'existence 
do l ’état de guerre entre l ’Autriche- 
Hongrie et chacune des Puissances 
intéressées, sauf dans la limite où 
les modifications do ces gages et 
hypothèques sont expressément pré
voies aux termefe du présent Traité 
ou des traités et conventions cora- 
plémentairea.

18Ö. oikk.

Az előző cikkek rendelkezése; 
semmi vonatkozásban sem érinthetik 
azokat a zálogokat és jelzálogokai, 
amelyeket a Szövetséges és TársoU 
Hatalmak vagy állampolgáraik javára 
a volt Magyai- Kormány, vagy a volt. 
Magyar Királyság állampolgárai tu
lajdonában álló javakra és jövedei- 
mekre az Ausztria-Magyarország é» 
az érdekelt egyes Hatalmak között 
fennállott háborúB állapotot megelőző 
időpontban szabályszerűen engedé
lyeztek, kivéve, ha a jelen Szerző
dés vagy a kiegészítő szerződések és 
egyezmények rendelkezései az emlí
tett zálogokra és jelzálogokra kife
jezetten korlátozást vagy mód.oaítá- 
sokat állapítanak meg.



Altiele 186. 186. cikk.

1. Chacun des États auxquob un 
territoire de l’ancienne monastsliie 
austro-hongroise est transféré et cha
cun des États néa du démembreuient 
de cette monarchie, y couapria la 
Hongrie, devront, en tant que des 
territoires letiv sont reconnus coufor- 
inémont au prësent Traité, assumer 
la responsabilité d’une part de la 
dette de l’ancien Gonv^emeinent hon
grois, spécialement gagée sur il es 
chemina de fer ou d'autves biens, 
telle qo’elle était constitneo îo 28 
inillet 1914. La paii à asauniev par 
chaque État sora celle qui, de l ’avia 
do la Commission des réparations, 
représente la part de dotto gagée 
aft'éi'ente aux chemins de fer, et auti'ea 
biens tmnsféréB audit État aux ter
mes da présent Traité on des traités 
et conventions Complémentaire».

Le montant de i'oDiigation en- 
com-ue concernant la dette gagée 
prise eu charge par chaque État, la. 
Hongrie exceptée, sera évalué par 
la Commission des réparatioug rt’aprè.s 
tels principes que celle-ci jugera équi
tables. La v^em- ainsi fixée sera 
déduite de la somme due à la Hon
grie par l ’État envisagé, du chef des 
biens et propriétés du Gonvememeut 
houtgrois, ancien ou actuel, qui sont 
acquis par cet État avec lo terri
toire transféré. Chaque État sera seu
lement responsable de la part de la. 
dette gagée dont il prend la charge 
aux termes dn présent article, et les 
porteurs de la part de dette gagée 
assumée par un Eta t cessionaii'e n'au
ront de recours contre aucun autre 
üjtat.

Les biens spécialement afPsctôs 
à la garantie dea dettes visées an 
présent article demeureront spéciale
ment affectés à la garantie des nou- 
veU.ea dettes. Mais, au cas où le

1. Mindazok az Államok, amelyek
hez a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
területoiből valamely rés/.t Criatoltak 
és mindazok az Államok, amelyek 
az említett Monarchia feldai-abolásá- 
ból keletkeztek, ideértve Magyar- 
országot is, amennyiben a joicn Szer
ződés területeket juttatolt nekik, 
kötelesek a volt Magyar Kormánj^- 
nak az 1914. évi júhua hó 28. napján 
fennállott oly adi)9ságóból, amelynek 
biztositá.sára vasutak, vagy más javak 
különösen le vannak kötve, részt 
vállalni. Mindegyik Á.ilam aickora 
részt vállal át, aminö a Jóvátébeli 
Bizottság megítélése SKCirint meg
felel a biztosított adósság zálogáiil 
szolgáló vasutak ée egyéb javak azon 
részének, amelyet a jelen Szerződés
nek vagy a kiegészítő az^rzodések- 
nek és egyez menyeknek rendelkezései 
az illotő Államnak juttatnak.

A  Jóvátételi Bizottság a méltá
nyosság elvei szerint niegállapltja 
annak a kötelezettségnek nagyságát, 
amely minden egyes Államot, kivéve 
Magyaroríizágot, a bizto.sított adós
ságból terhelni fog. A z ekként meg
állapított értéket le kell vonni abból 
az összegből, amit az illető Állam 
Magyarországnak tartoznék fizetni a 
volt vagy a jelenlegi Magyar Kor
mány rendelkezése alá tartozó azon 
javakért és vagyon tárgyakért) ame
lyeket a hozzácsatolt területtel együtt 
megkap. Minden Állam a bií.rosított 
adósságnak ĉ sak azért a részéért 
felelős, amelyet a jelen cikk rendel
kezései értelmében átvállalt és a 
biztosított adósság valamely ntódló 
Állam részéről átvállalt rés^sének 
címlettulajdonosai semmiféle más 
Állam ellen igényt nem támaszthat
nak.

Azok a javak, amelyek a jelen 
cikkben megjelölt valamely adós.9ág 
külön biztosítására voltak lekötve^ 
lekötve maradnak az új adósságok 
biztosítására is. Abban az eeethen



présent Traító aurait pour cou&équentîü 
de répartir ces biejis entre plusieurs 
Ètata, la fraction située sui* le terri
toire de l ’an d’oux gai’antira la, part 
dft la dette assumée par ledit État, 
à r exclusion de toute auti'e part de 
la dette.

En vue de l'application du pré- 
août Article, seront considérées comme 
'îe‘ttea gagées les cngagomcuts de 
' \yej- pris par l’ancien Gonverne- 
mont hougi-oÎB et relatifs à l’achat 

liguijij do3 chemina de fer ou de 
propiiétéa de niênie nature. La répar- 
bition des chargea i|ui résultent de 
ces engagements sera déterminée pail
la Commisaion dos réparations de la 
même manière t(u© pour i; i  dettes 
çagées.

Les uôtlea dont la charge est 
)xan?ft4î-4f!. aux termes du présent 
irticli?, '<:ront libellées dans la nion- 
itale L r ’ili.at qui eu assume la 
( Il . où la dette primitive

Í na.onnaio de papier
• isR. Le taux adopté pour

. cüîivei îiion sera le taux auquel 
ut qui assume la dotto fiura fait 

v-'i’&mier échange dos couronne»
• pier austro-hongroises contre sa 

l'iopve monnaie. La base de la con- 
\ orHiont de la couronne papier austro- 
iiongi'Oiae en la monnaie dans laqa î̂i* 
l'i les titres seront libellés sera sf)u- 
inisc à l’approbation do la Oommig- 
MÍon des réparations qui pourra, si 
j.Iltí le juge opportun, exiger que 
1 État qui effectue cette conversion
• 'Il modifie les conditions. Une telle 
modification ne sera requise que si
I.'. fîonimisaion est d’avis quo la va
leur, d’après la ohange sur l'étranger, 
<li' la monnaie ou des monnaies 
nubstituées à r »nnaie da;is laquel- 
1<' les titres aiu.:.i.a3 ôtaient libellés,
< Ht sensiblement inférieure, lors de 
Li. ii^onversiou, à la valeur, d’après le
■ luinge- sur l'étranger, de la monnaie 
1 'limitive.

Si la dette hongi’oise primitive

aaonban, ha az ilyen javak a jelen 
Szerződés rendelkezései következté
ben több Allfiin ternletére oszolnak 
szét, az egyik Állam területén fekvő 
vagyonrész azért az adósságrószért 
szavatol, amelyet az illető Állam 
vállalt át, de nom szavatol az adós
ság többi részéért.

Jínnek a cikknek alkalmazásra 
szempontjából biztosított adósságnak 
tekintendők azok .a üzetési kötele
zettségek is, amelyeket a volt Ma
gyar Kormány vasúti vonalak és 
hasonló természetű más vagyontár
gyak megvásárlásával kapcsolatban 
vállalt. Ilyen fizetési kötelezettsé
gekből származó terhek szétosztását 
a Jóvátétel i Bizottság ugyanügy 
íillapítja meg, mint a biztosított 
adósságokét.

Azok az adóss;igok, amelyek a 
jelen cikk rendelkezései értelmében 
N'alamelyík .államra hárulnak, az 
adósságvállaló Állam pénznemére 
fogna,k szólani, ha az eredeti adósság 
oszti’ák-tnagyar papírpénzre szólt. 
Erre az átszámításra az az árfolyam 
lesz irányadó, amelyen az adósság- 
váUalú Állam  legcloszwr cserélt be 
oszíirrí.k inugyar papírkoronákat saját 
pGii37!<iijaére. A z osztrák-magyar pa- 
oirkoronának az új címletek pénz- 
jjiemére való átszámításánál alapul 
szolgáló árfolyamot a Jóvátételi Bi- 
KOttság jóváhagyása elé koll t-erjesz- 
teni a a Bizottság, ha indokoltnak 
látja, követelheti, ,hogy az átszánai- 
tást foganatosító AlÍana az átszámí
tás feltételeit módosítsa. A  Bizottság 
csak abban az esetben fog ilyen 
módosítást kívánni, ha véleménye 
szerint a régi címletek pénznemének 
helyébe lépő ponznom vagy pénz
nemek értéke a külföldi váltó-ár
folyamok alapul vételével az átszá
mítás időpontjában s a külföldi 
váltó-árfolyamok alapján, az eredeti 
pénznem értékénél jelentékenyen ke
vesebb.

Ha az eredeti magyar adósság



était libellée en une on plusieurs 
monnaies étrangères, la nouvelle dette 
sera libellée dans la ou les mêmes 
monnaies.

Si la dette hongroise primitive 
était libellée en monnaies d’or austro- 
hongroises, la nouvelle dette sera 
libellée en livres sterling et en doUars 
des États-Unis d’Amérique, par des 
montants équivalents, d’après les poids 
et titres respectiis des trois monnaies 
aux termes des législations en vigueur 
le 1" janvier 1914.

Âu cas où les anciens titi'esstipu
laient, explicitement ou implicitemont, 
le choix d’un taux fixe de change 
sur l'étranger ou toxit auti’e option 
de change, les nouveaux titres de
vront comporter les mêmes avan-

2. Chacun des États auxquels un 
territoire de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise est transféré et 
chacun des États nés du démembre
ment de cette monarchie, y compris 
la Hongrie, devront assumer la res
ponsabilité d’une part de la dette 
publique hongroise non gagée, re
présentée par des titres, telle qu’elle 
était constituée le 28 juillet 1914, et 
calculée^ en prenant pour base la 
moyenne dos trois années financières 
1911, 1912 et 1913, d'après le rapport 
existant entre telle catégorie de reve- 
iius dans le territoire réparti confor
mément au présent Traité et les 
revenus correspondants de la totalité 
de l ’ancien territoire hongrois qui, 
de l ’avis de la Commission des répa
rations, seront les plus aptes à donner 
la juste mesure des facultés contri
butives respectives de ces teri’itoires. 
Les revenus de la Bosnie et de 
THerzégovine n’entreront pas en 
compte dans ce calcul. Toutefois, 
lorsqu’antérieurement au 28 juillet 
1914, il existait des accords finan
ciers relatifs à la dette pubUque 
hongroise non gagée, représentée par

egy vagy több külföldi pénznemre 
szólt, az új adósság is ugj'anerre a 
pénznemre vagy ugyanezekre a péiiz 
nemekre fog szólni.

Ha az eredeti magyar adósság 
osztrák-magyar aranypénzre szólt, 
az új adósság font sterlingre és 
az Északamerikai Egyesült-Államok 
arany dollárjára fog egyenértékbeu 
szólni, a három pénznemnek az 1914. 
évi januárius hó 1-én érvényben volt 
törvényes rendelkezések értelmében 
számított súlyát és finomságát \éve 
alapul.

Ha a i-égi címletek kifejezetten 
vagy hallgatólagosan jogot adtak 
a iiz:etés pénznemének meghatáro> 
zott külföldi váltó-árfolyam szerint 
való választására, vagy bármely más 
átszámítási kedvezményre, ugyan
ezeket a kedvezményeket az új cím
leteknek is biztosítaniok kell.

2. Mindazok az Államok, ame
lyekhez a volt Osztrák-Magyai' Mon
archia területéből valamely részt csa* 
toltak és mindazok az Államok, 
amelyek a,z említett Monarchia fel
darabolásából keletkeztek, ideértve 
Magyarországot is, kötelesek részt- 
vállalni a külön nem biztosított, de 
cimletszerü magyar államadósságból 
az 1914. évi július hó 28.-án fenn
állott állapot szerint; e rész kiszá
mításánál alapul szolgál azoknak a 
jövedelemágaknak egyrészt a jelen 
Szerződésnek megfalelően átcsatolt 
területeken, másrészt az egész volt 
magyai-területen, az 1911., 1912. és
1913. pénzügyi évek középeredménye 
szerint vett aránya, amely jövede
lemágak a Jóvátétel! Bizottság né
zete szerint legalkalmasabbak arra, 
hogy belőlük az illető területek pénz
ügyi teljesítőképessége igazságosan 
megáUapíttassék. Ennél a számításnál 
Bosznia és Hercegovina jövedelmeit 
nem kell figyelembe vonni. Mind
azonáltal, amennyiben az 1914. évi 
július hó 28-ik napja előtt a nem 
biztosított címletszerű magyar állam- 
adósságra vonatkozólag pézusügyi



des titres, la Commission des répara
tions pourra tenir compte de ces 
ncoords en procédant à la répartition 
de. cette dette entre les État ŝ ci-des
sus mentionnés.

L ’obligation stipulée au présent 
article concernant la dette représen
tée par dea titres sera exécutée dans 
il'S conditions fixées par l'Amiexe 
'•i-après.

Ijc Gouvernement hongrois sera 
> ul responsable de tous lê-B eugag<i- 

ciHitractés antéiieurement au 
'j8 juillet 1914 par l ’ancien Gouver- 
1 Kiment hongrois, auti*es que loa eu- 
i^ngcnienta représenté» par dea titres 
'l<i reute, bons, obligations, valeurs et 
Itillets expi’esséniônt visób an présent 
IVaité.

Aucune dos dispositioiis ùii pré- 
Mt nt arUcIfî ni dô l ’Annexe ci-après 
lie s’appliquera aux titi-os do l’ancien
< Jouvernciment hongi-ois déposéfi à la
• iHdquo: «.VAutriche-Hongrie en cuu- 
vriM o bîllets émis par cett̂ e

egyezmények állottak fenn, a Jóvá- 
tételi Bizottság ennek az adósságnak 
a fentebb említett Államok köpött 
való felosztásánál ezeket az egyez- 
inén3feket tekintetbe veheti.

A  címletszeru adósságra vooat- 
kozólag ebben a cikkben megállapí
tott íizctési kötelezettség teljesítését 
a jelen cikkhez tartozó Függelék 
rendelkezései szabályozzák.

Elizárúlag a Magyar Kormányt 
fogják terhelni a volt Magyar í[!or- 
máuynak 19i4. évi július hó 28,-a 
előtt vállalt oly kötelezettségei, ame- 
lyeketnem ajelen Szerződésben kifeje
zetten megjelölt címletek, kötelező- 
jegyek, kötelezvények, értékpapírok 
és pénzjegyek alakjában vállalt el.

A  jelen cikkben és Függelékében 
foglalt rendelkezések egyike sem 
nyer alkalmazást a volt Magyar 
Kormány oly kötelezvényeire, ame
lyeket az Osztrák-Magyar Banknál 
az e Bank által kibocsátott bank
jegyek fedezetére letétbe helyeztek.

Annexe.

La dette à répartir comme il est 
ii liqué à l ’article 186, est l ’ancienne 

(Ifttte publique hongroise non gagée, 
r opréseatée par dea titres, telle qu’eUe 
'■Uit constituée le 28 juillet 1914.

Dan» un délai de trois mois à 
' ouiptcv de la mise en TÎguenr du 
i‘résent Tiaité, les États prenant à 
l'Mu- charge rancienne dette publique 
li'Higroise non gagée, estampilleront, 
rila ne l’ont déjà fait, avec un timbre 
s|>écial à chacun d’eux, Loiî; les ti> 
l ies do cette dette exií v jur leurs 
Í evritoii-es respectifs. Il ■ • l a pria note 
iIo3 numéros- dtï,s titres aiuBi estam- 
jtiLlés et ces j; î ro;? seront envoj^és
I la Commission des réparations avec 
!ns autres documents relatifs à cette
I ipération d'estampillage.

Függelék.

A ISO. cikk értelmében felosz
tandó adósság a külön nem biztosított 
c.únictszerű volt magyar államadós
ság az 1914. évi júliua hó 28.-án 
fennállott állapot szerint.

Azok az Allamokj amelyek kü
lön nem biztosított volt magyar 
államadósságért felelősek, a jelen 
Szerződés élathelépésétol számított 
három hónapon belül kötelesek ennek 
az adósságnak saját területükön levő 
minden címletét külön erre a célra 
szolgáló s áUamoukint egymástól el
térő bélyeggel ellátni, hacsak ez a 
lebélyegzés már előbb meg nem tör
tént. A z ekként leböiyegzett címletek 
számait jegyzékbe kell foglalni és 
ezeket a számokat a lebélyegzésie 
vonatkozó egyéb iratokkal együtt a 
Jóvátétel! Bizottsághoz kell átkül
deni.



Les porteura dos titres détenus 
sur le territoire d’un État, qui doit 
les estampiller aux termea de la pré
sente Annexe, deviendront, du jour 
de la mise en vigueur da piôseiit 
Tiaité, créanciors dudit État pour la 
valeur de ces titres, et ils ne poui - 
ront exercer de recours contre aucun 
autre État.

Lorsque l’estampillage aura montré 
que 1q montant des titres provenant 
d’une émission donnée de l ’ancienne 
dette publique hongroise nou gagée, 
détenus sur le territoire d’un État, 
est inférieur à la pai-t de ladite émis
sion mise à sa charge par la Com
mission dos réparations, ledit État 
devra remettre à cette Commission 
de nouveaux titres d’un montant égal 
à la différence constatée. La Commis
sion des réparations fixera la fori^ie 
de ces nouveaux titres et le mcjutant 
des coupures Ces nouveaux titres con
féreront, en ce qui concomo l’intérêt et 
l’amortissement, les mêmes droits que 
les anciens titi-es qu'ils remplacent. 
Toutes leurs autres carac/téristiques 
seront déterminées avec l ’approbation 
de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en 
monnaie de papier austro< hongroise, 
le nouveau titre pai’ lequel il sera 
remplacé sej-a libellé on monnaie de 
l’État émetteur. Le taux adopté pour 
c^ttc convei-sion sera le tAux auquel 
l’État émott^m- aiua fait le premier 
échange des couronnes papier austro- 
hongroises contre sa propre monnaie. 
La base de la conversion do la cou
ronne-papier auatro-bongroise eu la 
momiaie dans laqu&Ue les titres se
ront libellés seia soumise à l ’appro
bation de la Commission des répara
tions qui pouiTa, si elle le juge 
opportun, exiger que l ’État qui effec
tue cette convei-sion en modifie les 
conditions. Une telle modification ne 
sera requise que si la Commission

Azoknak a címleteknek birtoko
sai, amelyek a jelen Függelék értel
mében azok lebélyegzésére kötelezett 
Állam terűlötén vannak, a joIen,Szer
ződés életbelépésétől kezdve e cím
letek alapján az említett Államnak 
hitelezőivé válnak és semmiféle más 
Állam eUen igényt nem támaszthat
nak.

Ha a lebélyegzés alapján meg
állapítást nyer, hogy a külön nem 
biztosított volt magyar államadós
sági címletek valamelyikéből bár
melyik B-llam teriüetén kisebb meny- 
nyiség van, mint amennyit a Jóvá- 
tótcli Bizottság abból a kibocsátás
ból származó címletekből az illető 
Államnak torhéi-e rótt, ez az Állam 
a különbségnek megfelelő összegben 
iij cimletoket köteles a Jóvátételi 
Bizottság rendelkezésére bocsátani. 
Á  Jóvátételi Bizottság fogja meg
állapítani, hogy a kérdéses új cím
leteket milyen alakban és milyen 
összegre szóló szelvényekkel kell ki
állítani. Ez üj címletek kamatozás 
és törlesztés tekintetében ugyanolyan 
jogokat fognak tizfcosítani, mint azok 
a régi címletek, amelyeknek helyébe 
léptek. Mindcin egyéb kelléküket a 
J óvátételi Bizottság hozzájái-ulásával 
kell megállapítani.

Ha az eredeti címlet osztrák- 
magyar papírpénzre szólott, a helyébe 
lépő új címletet a kibocsátó Állam 
pénanemében kell kiállítani. Ennek 
az átszámításnak az az árfolyam fog 
alapul szolgálni, amelyben a kibo
csátó állam legelőször cserélte be az 
osztrák-magyar papírkoronákat saját 
pénznemére. Á z  osztrák-magyar 
papirkorona átszámítási árfolyama 
az új címleteken szereplő pénznemre 
a Jóvátételi Bizottság jóváhagyásá
tól függ és a Bizottság, ha jónak látia, 
követelheti, hogy az átszámítást fo- 
gaoiatosító Állam az átszámítás fel
tételeit módosítsa. A  Bizottság c.9ak 
abban az esetben fog ilyen módosí
tást kívánni, ha véleménye szerint a 
'-■égi címletek pénznemének helyébe



est d’avis que la, valeur, d’après lo 
changc sur l ’étraDger, de la monnaie 
ou des monnaies substituées à la 
monnaie dans laquelle les titres an
ciens étaient libellés, est sensible
ment inferioure, lors de la conversion, 
à la valeur, d’aprèa le change siur 
rétianger, de la monnaie primitive.

Si lo titre primitif était libellé 
en une ou plusieurs mouuaies étran
gères, lo nouveau titre sera libellé 
dans la ou les mêmes monoaies. Si 
le titre primitif était libellé en mon
naie d'or austro-hongroise, le nou
veau titre sera libellé en livres ster
ling et en doUai’s or des États-Unis 
pour des montants équivalents, les 
équivalences étant déterminées d'a
près le poids et les titres respecîtifs 
îles trois inornaiea, aux termes des 
législations en vigueur le 1®’’ janvier 
1914.

Au oas où les anciens Litrns sti
pulaient, explicitement ou implicite
ment, le ohoix d'un taux fixe de 
change sur l ’étranger, ou toute autre 
iipfclo  ̂ de change, les nouveaux ti
tres devront comporter les mémos 
avantages.

Lorsque l'estampillage aui a montré 
(jvie le montant des titres provenant 
(l'une émission donnée de l’anciennc 
dette publique hongroise non gagée, 
fit. détenus sur lo territoire d’un État, 
ost supérieur à la part de ladite 
' ruiaslon mise à sa charge par la Co»ti.- 
mission des réparations, ledit État 
iliïvra recevoir do cette Commission 
une part dûment proportionnolie de 
chacune des nouvelles émiapions de 
litres, faites conformément aux dis- 
l'/ositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l’an- 
«ûenne dette publique hongroise non 
içagée, détenus on dehors des États 
auxquels un territoire de l’ancienne 
monarchie austro-hongroise a été
l.ransféré ou qui sont nés du dé
membrement de cette monarchie, y

lépő pénznem vagy pénznemek értéke 
a kdlfbldi váltóárfolyamok alppul- 
vételével az átszámítás időpontjában 
8 a külföldi váltóárfolyamok alapján, 
37. eredeti pénznem értékénél jelen
tékenyen kevesebb.

Ha az eredeti címlet egy vagy 
több külföldi pénznemre szólt, az új 
címlet is ugyanerre a pénznemre 
vagy ugyanezekre a pénznemekre fog 
szólni. Ha az eredeti címlet osztrák- 
magyar aranypénzre szólt, az új 
címlet font stei'lingre, és az Észak- 
amerikai Egyesült Államok arany 
dollárjára fog egyenértékben szólni, 
a három pénznemnek az 1914. évi 
január hó 1-cn érvényben volt tör
vényes rendelkezések értelmében 
számított súlyát és finomságát véve 
alapul.

Ha a ]’égi címletek kifejezetten 
vagy hallgatólagosan jogot adtak a 
fizetés pénznemének meghatározott 
külfbldi váltóárfolyam szerint N'aló 
választására vagy bármely más át
számítási kedvezményre, ugyanezeket 
a kedvezményeket az éj címleteknek 
is biatosítaniok kell.

Ha a lebélyegzés alapján meg
állapítást nyer, hogy a külön nem 
biztosított volt ínagyav állaoí adósság! 
címletek A'alamelyikóből bármelyik 
Állam tcniletén nagyobb mennyiségű 
van, mint amennyit a Jóvátételi B i
zottság abból a kibocsátásból szár
mazó üíuileiekbol az illető Államnak 
terhéró rótt, ennek az Államnak a 
Biaottsá.gtól a jelen Függelék rendel
kezései élteimében foganatosított min
den egyes új címletkibocBátásból meg
felelően arányos részt kell kapnia,

A  nem biztosított volt magyar 
Államadósságból számlázó oly cím
leteknek birtokosai, amely címletek 
azokon az Államokon kívül vannak, 
amely Államokhoz azOsitrák-Magyar 
Monarchia területéből valamely részt 
csatoltak, ^'agy amelyek az említett



compris la Hongrie, l'emettront par 
rintermédiaire de leurs Gouveme- 
ments respectifs à la Commission des 
réparations les titres dont ils sont 
porteurs. En retour, cette Commisajou 
leur délivrera des certificats lenv 
donnant droit à uno part dûment 
proportionnello de chacane des nou
velles émissions de titres, faites pour 
échange des titres correspondants 
remis confonnément aux dispositions 
de la présente Annexe.

Les États ou porteurs qui auront 
cli'oit à une part de chacune des nou
velles émissions de titres, faites cou- 
fotmément aux dispositions de la 
présente Annexe, recevront une part 
du montant total des titres de cha
cune de ces émissions, calculée d'a
près le rapport existant entre le mon
tant des titres de l ’anuieune émission 
qu’ils détenaient et le montant 
total de rancienne émission présentée 
pour échange à la Commission des 
réparations en exécution de la pré
sente Annexe.

La Commission des réparations 
pourra si elle le juge opportun con
clure des an-angements avec les por
teurs de nouveaux titres émis en 
exécution de la présente Annexe, en 
vue de l'émission d’emprunts d’nni- 
fication par chacun des États débi
teurs, lies titres de ces emprmits 
seront substitués aux titres émis on 
exécution do la présente Amiexe à 
des conditions fixées api'ès entente 
entre la Commission et les portem's.

L 'État assumant la responsabilité 
d'un titre de Tancion Gouvernement 
hongrois prendra également la charge 
des coupons ou de l'annuité d’amor
tissement de ce titre qui, depuis la 
mise en vigueur du présent ^Fraité, 
seraient devenus exigibles et n’au
raient pas été payés.

La dette à répartir comme il 
est indiqué à l’article 186, comprend, 
en sus de l ’ancienne dette publique

Monarchia feldarabolásából keletkez
tek, ideértve Magyarországot ia, 
Kormányaik útján a Jóvátételi Bi- 
aottsághoz juttatják a birtokukban 
levő címleteket. Ez a Bizottság a 
beszolgáltatott címletok ellenében ré- 
szüki-e igazolványokat ad ki, amelyek 
a beszolgáltatott címletek kioseróíóse 
céljából jelen Függelék renddlkezései 
értelmében foganatosított minden 
egyes új címletkibocsátásból megfele
lően arányos részre adnak nekik 
jogot.

Azok az Államok vagy címlet- 
birtokosok, amelyeknek éa akiknek 
a jelen Függelék rendelkezései értel
mében foganatosított egyes új címlet- 
kibocsátásból részesedési joguk vau, 
minden egyes kibocsátás címleteinek 
egész összegéből abban az arányban 
részesednek, mint aminő egyrészt a 
régi kibocsátás címleteinek birtokuk
ban volt összege, másrészt a Jövá- 
tételi Bizottsághoz a jelen Függelék 
végrehajtásaként kicserélésre beszol
gáltatott régi kibocsátás egész Összege 
között fennállott.

A  Jóvátételi Bizottság, ha alkal
masnak rali, a jelen Függelék végi-o- 
hajtásaként kibocsátott új címletek 
birtokosaival megállapodásokat léte- 
sitiiét arra nézve, hogy az adós 
Államok mindegyike egységes köl
csön címleteket bocsásson ki. Ezek az 
egységes kölcsöncímletek a jelen 
Függelék végrehajtásaként kibocsá
tott új címletek helyébe fognak lépni, 
a Bizottság és a címletbirtokosok 
közös egyetértésével megállapítandó 
feltételek szerint.

Mindegyik Állam, amely a volt 
Magyar Kormány valamely adóssági 
oímleteéii a felolőssóget magáiti vál
lalja, felelős lesz Oïmek a címletnek 
a jelen Szerződés életbelépése óta 
esedékes és esetleg még ki nem 
fizetett szelvényeiért és törlesztési 
részleteiért is.

A  186. cikk értelmében felosz
tandó adósság a külön nem biztosí
tott és fent tárgyalt volt magyar



hoBgroifle non gagée, dont il est 
question ci-dessus, la part de dette 
autriuliiôime dont la charge incombait 
au Gouvernement de ranoien ro
yaume de Hongrie en exécution de 
la convention additionnelle approuvée 
par la loi austro-hougroise du 30 
décembre 1907 (B. L. I. N” 278) et 
qui représente la coutribution à la 
detifce générale de rAutriche'Hongrie

territoires dépendant de la Sainte- 
Couronne de Hongrie.

Chaque État en voiiiu du
présent Tiaité, assume une part de 
la dette autrichienne dont il oat 
question au précédent paragraphe, 
devra remettre k la Commission dos 
réparations de nouveaux titres, pour 
D11 mentant. égal à la part de ladite 
dette autrichienne qui lui est attribuée.

Le libellé de ces titres sera £xé 
pav la Commission des réparations.
Il devra reproduire aussi exactement 
que possible le libellé des anciens 
titres autrichiens auxquels ccs titre;i 
devront être substitués, pour êti’o 
lemis aux États ou porteurs de titres 
acitricliiens, qui ont droit à une part 
de chacune des nouvelles émissiouH 
de titres, faites conformément aux 
dispositions de l’ â-imexe à l ’article 
203 du Traité avec l'Autriche.

államadósságon kívül magában fog
lalja az osztrák adósságnak azt a 
részét is, amelyért a volt Magyar 
Királyság Kormánya az 1907. évi 
december hó 30.-án kelt osztrák* 
magyar törvénnyel (B. T. L. 278. sz.) 
jóváhagyott pótegyezmény értehné- 
ben felelős volt és amely rész a 
Magyar Szent Korona Országaihoz 
tartozó terül eteknek Ausztria- Magyar- 
ország általános államadósságához 
való hozzájárulásaként szerepelt.

Mindegyik Állam, amely a jelen 
Szerződés értelmében ebből az előbbi 
bekezdésben említett osztrák adós
ságból részt vállal, az átvállalt léaz- 
nek megfolelő összegű új címleteket 
köteles a Jóvátételi Bizottsághoz 
jrtttatni.

Ezeknek a címleteknek tartalmát 
a Jóvátételi Bizottság íogja megálla
pítani. Ez a tartalom lohetőleg azonos 
legyen a régi oszti*ák címletűk tai - 
talmával, amely utóbbiaknak helywt- 
teaítésére lesznek hivatva oly célból 
hogy átadassanak azoknak az Al!.' • 
moknak vagy az osztrák címlete’̂  
oly birtiokosainak, amelyoknek á 
akiknek joguk lesz az Áusztriávüj 
kötött Békeszerződés 203. cikkého:-' 
tartozó Függelék értelmében Uibo 
csátott egyes áj címleikibocsátáso'' 
megfelelő részére.

Article 187-

1. An cas où les nouvelles fron- 
riènis, telles qu'elles sont fixées par 
Ift présent Traité, viendi-aient à frac- 
tionaer une ciroonscriptioa admi- 
uistrative qui avait en propre la 
f  hargo d’une dette publique régulière
ment constituée, chacune des parties 
nouvelies de ladite cù-conscription 
prendra une part de cette dette, à 
déterminer par la Commission des 
réparations d’après les piincipes 
iHablis par l’article 186 du présent 
Traité pour la répartition dos dettes

187. cikk.

1. Ha a jelen Szerződésben meg
állapított űj határok többfelé oszta
nak valamely közigazgatási kerületet, 
amely valamely saját nevében sza
bályszerűen létrejött közkölcsönért 
felelős volt, az említett kerület min
den egyes áj töredéke ebből az adófi 
aágból részt vállal, amelynek nagy 
ságát a Jóvátételi Bizottság fogja a 
jelen Szerződés 18G. cikkében az 
államadós.'iágok felosztásái-a néz^i; 
megállapított elvek szerint meghatá
rozni. A  Jóvátételi Bizottság a vég-



d’Êtat. La Commiasiou des répara- 
tiions réglera les modes d’exécution.

2. Ija dette publique de Bosnie 
üt d’HerzögoTiiio sera considérâo 
comme dette de circonsoription ad- 
minisfci-ative et non comme dette 
publique de l'anoiemie monarchio 
aïistro- hongroise.

rehajtàs módozatait ia azabâlyoani 
fogja.

2. Boeznia-Hercegovina tartomá
nyi adósságát lígy kell tfikinteni, 
mint valamely közigazgatási kerület 
adósságát ës nem mint a volt Oszt
rák-Magyar Monarchia áJlamadóa- 
ságát.

Article 188.

Dana un délai de doux mois à 
compter de la mise en vigueur du 
présent Traité, chacun des Étata 
auxquels, conformément au présent 
Traité, un territoire do raticieime 
monarchie austro-liongroiae a été 
transféré ou qui siint nés du dé
membrement de cette monarchie, y 
compris la Hongrie, ostampilleront, 
s'ils ne l’ont déjà fait, avec xm timbre 
spécial à chacun d'eux, les diÔ'érents 
titres correspondant à la part de la 
dette de guerre de l’ancien Gouver- 
L'ement hongrois, représentée par des 
titres, détenue am- leurs terii boires 
respectifs et légalement émise avant 
le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées 
seront échangées contre des certi
ficats et retirées do la circulation; 
il sera pris note de leurs numéros 
et el]es seront envoyées à la Com- 
miasion des réparations avec tous 
les documents se rapportant à cette 
opération d’échange.

Le fait pour un État d’avoir 
estampillé et romplacô des titres par 
des certificats dans les conditions 
prévues au présent Article n’impli
quera pas pour cet État l ’obligation 
d’assumer ou de reconnaître de co 
fait une charge quelconque à moins 
qu'il n'ait domié lui-même cette 
signification précise aux opérations 
d’estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnées, 
à Texcoption de la Hongiie, ne seront

188. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számított két hónapon beíűl mind
azok az Államok, amelyekhez a jelen 
Szerződés éiiielmébea a vol'i Osztrák- 
Magyar Monarchia területéből vala
mely részt csat-oltak, vagy amelyek 
az említett Monarchia feldarabolásá
ból keletkeztek, ideértve Magyai’- 
országot is, kötelesek külön erre a 
célra szolgáló s államOíikint egymás
tól eltérő bélyeggel ellátni azokat a 
különböző címleteket, amelyeket a 
volt Magyar Kormány 1918. évi 
október hó 3L-ike előtt törvényesen 
felveti hadiadóasága ellenértékéül 
bocsátott ki és amelyek területükön 
vannak, hacsak ez a lebélj^egzés már 
előbb meg nem történt.

Az ilyen módon lebélyegzett érték
papírokat igazolványokkal kell be
cserélni és be kell vonni; számaikat 
jegyzékbe kell foglalni és az érték
papírokat a becserélésre vonatkozó 
minden irattal a Jóvátőtcli Bizott- 
fághoz kell átküldeni.

Valamely Államnak az a ténye, 
hogy a jelen cikk rendelkezései ér- 
telmébeu cimleteket lebélyegzett és 
igazolványokkal cserélt ki, nem vonja 
maga után az illető AUamra azt 
a kötelezettséget, hogy ez alapon 
bárminemű terhet átvállaljon vagy 
elismeijen, hacsak ez az Állam ön
maga kifejezetten nem fűzte eat a 
hatást a lebélyegzés és a becserélés 
tényéhez.

A  fenteralített Államokat, kivéve 
Magyarországot, a volt Magyar Kor-



ioîjna d’aucune obligation à raison 
■le. la dette de guerro de Tancien 
GouT6rnemeiit hongrois, en quelque 
lieu que se trouvent les titiee do 
(;etfce dette, mais, ni Ica Gouverne
ments de ces États ni leurs ressor- 
lissants ne pourront, en aucun rsas,
• xercsr de lôcours contre d’autres 
l'-Uits, y  cOEopiis la Hongiie pour 
l-‘s titres de dette de guürre dont 
•'iix*mêi3ûes ou leurs ressortissants

• ':ij les propriétaires.
La charge de la paii do dette 

'!■' guorrc de l’ancien Gonvernement 
I' 'ngi'ois, qui, antérieurement à la 
■'i;.>uaturo du présent Traité, était
I propi'iété des ressortissants ou des
* loiiverjieiTients des Etats autres que
II H États auxquels un. toiriioire de 
I jLucienr.e monarcliie auetro-hoiigroise
• ' trouve at.îj'ibué couformément au 

1*1 '•.sont- Traité, sera exclusivement
par le Gouvernement lion- 

■I-': l(i3 autres États ci-dessus 
iH .'S ne seront en aucune
" : : t^aables de cette part de

ô.. guerre, 
vri lüspL’-jjtions du présent article 
•ippliqüeront pas aux titres cio 
ion Gouvernement hongrois qui 
ôr.é déposés par lui à la banque 
.t.rioîie-Hongrie en courerture

■ I' ; hiliete émis par cette banque.

I-iC Gouvernem<int hougrois sera
• «il responsable de tous les engage- 

M ' contracté» durant la guerre 
i »i l’aîaeion Gouveraement hongrois^ 
' íí i-'S qtie jcs engagenienîg représen- 
' M [lar des titi’e» de ri-iue, bons,

valeurs et b.i'••••'■?! cxpree-
• Ilient visés au présen = i 'aité.

mâny hadiadósságaiból kifolyólag 
semminemű kötelezettség nem terheli» 
bárhol is vannak eaen hadiad őssági 
címletek, de viszont ezeknek az Al- 
la.moknak sem KonúáDyai, sem állstm- 
polgárai más Államokkal szemben, 
ideértve Magyarországot, a tulajdo- 
donukban vagy állampolgáraik tulaj
donában álló hadiadósaági címletek 
alapján semmiféle esetben sem tá
maszthatnak igényt.

Kizái'ólag a Magyar Konnáuyt 
fogja terhelni a volt Magyar Kor
mány hadiadésságáuak az a része, 
amely a jelen Szerződés aláírása előtt 
más A llamok polgárainak vagy Eor- 
mányainak tulajdonában volt, mint 
amely Államokhoz a jelen Szerződős 
évtelniében a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia területeiből valamely részt 
csatoltak és a fentemíitet.t más Álla
mok semmiféle mértékben sem lesz
nek felelősek a hadiadósságnak ezért 
a részéért.

Ennek a cikknek rendelkezései 
nem nyeníok alkalmazást a "volt 
Magyar Xonnánynák azokiu ak£>tc- 
lezvtíiyoiro, amelyeket ez a Konnáoy 
fíK C;s«trák-Magyar Banknál aü o 
Bíink részéről kibocsátott bankjegyek 
fedezetére letétbe helyezett.

Kizárólag a Magyar Kormány 
lesz felelős a volt Magyar Kormány
nak a háború alatt vállalt azokért 
a kötelezettségeiért, amelyek nem a 
jelen Szerződésben kifejezetten fel
sorolt járadékkötvényeken, köteleaő- 
j©gyeken, kötelezvényeken, értékpa
pírokon és bankjegyeken alapulnak.

.. 189.

I. L>ans un délai do deux mois
■ "itipler de la mise en vigueur du 

avocî l’Autriche, les États 
'jucls un territoire do Tan ci enne

189. cikk.

1. Azok az Államok, amelyekhez 
a volt Osztrák-Magyar Monai’chia 
tei*ületeiből valamely részt csatolta.k, 
vagy amelyek az e j t e t t  Monarchia



monaroliie aaatio-hongrois© a été 
trangtéró on qui sont nés du démem
brement de cette moBarchie, y compris 
l’Autriche et la Hongrie devront, 
s'ils ne l’ont déjà fait, estampiller 
avec un timbre spécial à chacun 
d’eux lea billets de la banque 
d'Auti'iche-Hongrie détenus sur leui's 
tcnitoires reepeciifs.

2. Dans un délai de douze mois 
à compter de la mise en \'iguei^ du 
Traité avec rAutriche, les États 
auxquels im territoire de l'ancienne 
monaicble austro-hongi'oise a été 
transféré ou qui sont nés du démem
brement de ladite monarchie, y com
pris l’Autriche et la Hongrie, devront 
romplacev par leur propre monnaie 
ou par une monnaie nouvelle, à des 
conditions qu'il lem* appai^tiendra de 
déterminer, les billets estampillés 
comme il a été dît ci-dessus.

3. Les Gouvernements des États 
qui aiu'aient déjà effectué la conver
sion des billets de la Banque 
d'Autriehe-Hongriô, soit en les estam
pillant, soit eu mettant en circulatioii 
leur propre monnaie ou ujie monnaie 
nouvelle, et qui, au coure do cette 
opération, am-aient retiré de la cir
culation, sans les estampiller, tout ou 
partie de ces billets, devront, soit 
estampiller les billets retirés, soit 
les tenir à la disposition de la Com
mission des réparations.

4. Dans un délai de quatorze 
mois à compter de la mise en 
vigueur du I^aité avec l’Auti-iohe, 
les Gouvernements qui ont échangé, 
conformément aux dispositions du 
présent article, les billets de la Banque 
d’Autriche-Hongrie contre leur propre 
moimaie ou conti'e une monnaie nou
velle, devront remettre à la Com
mission des réparations tous les bil
lets de banque d’Autiiche-Hongrie 
estampillés ou non, qui ont ôté reti- 
1(̂ 3 de la circulation au cours de 
ct'l t'iclvango.

feldarabolásából keletkeztek, ideértve 
Ausztriát és Magyarországot, köte
lesek ̂ az Ausztriával kötött Béke- 
szerződés életbelépésétől számított 
két hónapon belül külön erre a oéh’a 
szolgáló s államonkint eltérő bélyeg
gel ellátni az üsztrák-Magyar Bank
nak saját területeiken levő bankje
gyeit, hacsak ez a felülbélyegzés már 
előbb meg nem történt.

2. Azok az Államok, amelyekhez 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
tcriileteibŐl valamely részt n.satoltak, 
vagy amelyek az említett Monarchia 
feldarabolásából keletkeztek, ideértve 
Ausztriát és Magyarországot, köte
lesek aa Ausztriával kötött Béke- 
azeiződós életbelépésétől számított 
tizenkét hónapon belül a fetit meg
határozott módon felülbélyegzett 
bankjegyeket saját pénzjegyeikre vagy 
valamely új pénznemre általuk meg- 
határozliató módozatok szerint be
cserélni.

3. Azoknak az Államoknak Kor
mányai, amelyek az Osztrák-Magyar 
Bank pénzjegyeinek becserélését fe- 
lülbélyegezé», saját pénzjegyeiknek 
vagy valamely új pénznemnek kibo
csátása útján már keresztülvitték és 
önnek a műveletnek folyamán a 
bankjegyeknek összességét vagy egy 
részét felülbélyegzés nélkül a forga
lomból kivonták, kötelesek az ekként 
forgalomból kivont bankjegyeket 
vagy felülbélyegezni, vagy a Jóvátéteü 
Bizottság rendelkezésére bocsátani.

4. Azok a Kormányok, amelyek 
a bankjegyeket a jelen cikk rendel
kezései értelmében saját pénzje
gyeikre vagy valamely új pénznemre 
becserélték, kötelesek az Ausztriával 
kötött Békeszerződés életbelépésétől 
számított tizennégy hónapon belül az 
Osztrák-Magyar Bank minden bank
jegyét, amelyet a becserélés folyamán 
bevontak, akár felül vannak bélye
gezve, akár nem, a Jóvátételi B i
zottsághoz beszolgáltatni.



5. Xia Commiasion des vépadationB 
liispoisöra  ̂dans les conditions prévues 
à l’Aimexe ci-après de tous billets 
qui iui auiont été remis en exécu
tion du présent articJe,

6. Les opérations do liquidation 
de la Banque d’Autnche-Hongrio 
pLcntüont date du leiidemain de la 
.signature du Traité avec rAutriche.

7. La  liquidation sera effectuée 
par des commissaires nommés à cet
■ rTet par la Commission des répara- 
I ' Dans cette lirpiidation, les
■ onuui^isaires devront observer les 
'X l̂es ubattitaires et, d’une façion géné- 

I a,le, Io3 règlements en vigueur rela- 
Í.ÍÍ3 iiti Ibncf.ujnnciuent de la Banque, 
sans qu’il soit ix)rtô atteinte aux dis- 
lîositions prévues au pi-éscnt article. 
Au cas où dea doutes sui-^ivaicnt au 
Ml jet do l’ interprétation des règles 
' unceruant lAliqiddation de la Banque, 
l' lies qa’elles sont fixées, soit par ies 
prcsontr-' aroicles et annexes, soit par 
ic.il '.ai de la Banque d’Autriche- 
ifoi! ' K. !e différend sera soumis à

• : - -.-••D des Réparations ■ ou à 
. ' .vti ft 1 ommé par elle. La  dé- 
i sera sans appel.

8. Lœ  billets émis par la Banque 
I ' t.éiietu ement au 27 octobre 1918 
l'iiLUît pour unique garantie les titres 

'■ IIlia par les Gouvernements autrichien 
' t, hongrois anciens et actuola et dé- 
l 'tsés à la Banque en couverture de 
l\;inission de ces billets, Pai’ contre, 
l's porteurs de ces billets n’aïuon^ 
iiicun di'oit sur les autres éléments 
(li> rfictif de la Banque.

9. Les porteurs des biîlcts émis 
la Banque jusqu'il’.’ 77 octobre 

i:H8 inclus, en tant ;H;anx termes 
'lu présent article ces billets rempli- 
loiit les CO.VJÖ::. Lis nécessaires pom’
' Iro admis à la liquidation, aui'Ont 
I - s  droite égaux sur tout l ’actif de 
1 1. Uanquo. Les titres émis par les 
I '-uvcrutiments autrichien et hongrois 
I ii'iens ou actuels, et déposés à la

5> A  Jóvátételi Bizottság a hozzá 
a jelen cikk rendelkezései éi-tielmében 
beszolgáltatott minden banlgegyre 
nézve az idotai-tozó Függelék ren- 
delkeæésoi szerint jár el,

6. A z Osztrák-Magyar Bank fel
számolásának műveletei az Ausztriá
val kötött Békeszerződés aláírását 
követő napon kezdődnek.

7. A  felszámolást a Jóvátéboli 
Bizottság részéről erre a céka ki
nevezett biztosok végzik. A  felszá
molás folyamán a biztosoknak a Bank 
alapszabályait és általában a Bank 
üzletvezetésére voiiatkozó szabály
zatokat kell szem előtt tartani ok, 
ameuajnben a jelen cikk rendelke
zéseivel nem ellenkeznek. Ha a fel
számolásra irányadó jogszabályok 
értelmezése iránt kétségek támadnak, 
akár a jelen cikkekben éa Függelékek
ben, akár a Bank alapszabályaiban 
foglalt rendelkezésekről van is szó, 
a vitás esetben vagy a Jóvátételi 
Bizottság vagy a Bizottság részéről 
kinevezett döntőbíió határoz. A  ha
tározat ellen jogorroslatnak nincs 
Jielye.

8. A Bank részéről az 1918. övi 
október lió 27.-iko után kibocsátott 
baiikjegyek kizárólagos biztosítékául 
a yoit vagy a jelenlegi Osztrák ée 
Magyar Kormányok részéről ki- 
bocsáíjofct és a nevezett bankjegynek 
fedezetéül a banknál letétbe helyezett 
kötelezvények fognak szolgálni. E l
lenben a Bank cselekvő vagyonának 
egyéb részeire a kérdéses bankjegyek 
birtokosainak semminemű joguk som

9. A  Bank részéről az 1918. évi 
október hó 27.-ig bezárólag kibocsá.- 
tott bankjegyek birtokosainak, ameny- 
nyiben ezek a bankjegyek a jelen 
cikk rendelkezései értelmében a fel
számolásnál való figyelembe vétel 
követelniényoinek egyáltalán meg
felelnek, egyenlő joguk lesz a Bank 
minden cselekvő vagyonára. A  volt 
vagy a jelenlegi Osztrák és Magyar



Banque en couverture des diverses 
émissions de billet ne sont pas cou- 
sidérés comme faisant paiiie de cet 
actif.

10. Seront annulés les titres déposés 
par les Gouvernements autrichieu et 
hongrois anciens ou actuels .à la 
Banque en couvei'tnre des billets émis 
jusqu’au 27 octobre 1918 inclus, en 
tant qu’ils correspondent à des billets 
convertis surlesterritoires dei’ancienne 
monarchie austro-hongroise, toile 
qu’eUe était constituée au *28 juillet 
1914, par des États auxquels ces 
tovritxïires ont été transférés, ou qui 
sont nés du démembrement de cette 
monarchie, y  compris l’Autriche et 
la Hongiâe,

11. Les titres qui ont été déposés 
par les Grouvernements autrichien et 
hongrois anciens ou actueJff eu couver
ture des billets émis jusqu’au 27 
octobre 1918 inclus et qui n’am*aient 
pas été annulés par application du 
paragiaphe 10 du présent ai-ticle 
continueront à, garantir, jusqu’à due 
concurrence, les billets des mêmes 
émissions qui, le 15 juin 1919, se 
trouvaient détenus en dehoi's de l’an
cienne monarchie austro-hongroise. 
Ces billets comprennent, à Texclusion. 
de tous autres ; 1® les billets recueillis 
par les États cessionnaires sur la 
parüe de leurs territoires respectifs 
située en dehors de l'ancienno mo* 
narchie et qui seront remis à la Com
mission des Répai'ations aux termes 
du paragraphe 4; 2® les billets 
recueillis par tous autres États et 
qui seront présentés, conformément 
aux dispositions de l ’Annexe ci-après 
aux commissaires chargés de la liqui
dation de la Banque.

12. Les porteura do tous autres 
billets émis jusqu'au 27 octobi'e 1918

Kormányok: részéről kibocsátott és a 
különféle bankjegykibocsátások fede
zetéül a Banknál letétbe helyezett 
kötelezvényeket nem lehet a Bank 
cselekvő vagyonához tartozóknak 
tekinteni.

10. A  volt vagy a jelenlegi 
Osztrák és Magyar Kormányok ré- 
özci'öl az 1918. évi október hó 27.-ig 
bezárólag kibocsátott bankjegyek 
fedezetéül a Banknál letétbe helye
zett kötelezvényeknek meg kell sem- 
miBÍteni azt a részét, anioly megfelel 
azoknak a bankjegyeknek, amelyeket 
a volt Osztrák-Mag^'ar Monarchia 
1914. évi július hó 28.-án fennállott 
területein az ezen területek átcsato
lásaiban részes vagy az említett 
Monarchia feldarabolásából keletke
zett Államok, ideértve Ausztriát és 
Magyarországot is, becseréltek,

11. Azok a kötelez vények, ame
lyeket a volt vagy a jelenlegi Osztrák 
és Magyar Kormányok az 1918. évi 
október hó 27.-ig bezárólag Idhocsá- 
tott bankjegyek fedezetéül letétbe 
helyeztek és amelyelj: a jelen cikk
10. pontjának alkalmazása követ
keztében megsemmisitési-ö nem ke- 
i'ültek, ezentúl is megfelelő összeg 
erejéig biztosítékául fognak szolgálni 
az ugyanezen kibocsátások olyan 
bankjegyíánek, amelyek aa 1919, évi 
június hó 15.«én a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia területeiu kívül 
voltak. Tlyen bankjegyeknek kell 
tekinteni valamennyi más bankjegy 
kizárásával: 1. azokat a bankjegye
ket, amelyeket az utódló Államok 
saját területeiknek a volt Monarchia 
ha,tárain kívül eső részén gyűjtöttek 
össze és a jeleu cikk 4. pontja értel
mében szolgáltatnak be a Jóvátételi 
Bizottsághoz ; 2. az összes többi 
Államokban összegyűjtött bankjegye
ket, amelyeket az idetartozó Függelék 
rendelkezéseinek megfelelő módon a 
Bank felszámolásával megbízott biz
tosoknál mutattak be.

12. A z 1918. évi október hó 27.-ig 
bezárólag kibocsátott összes többi



inolvis n’auront aucun droit sur les 
titres déposés par les Gouvernements 
autrichien et hongrois anciens ou 
actuels en couverture des èmiBsions 
de billets, ni en général sur l ’iictif 
de la Banque. Les titres qui n'auraient 
pas été détruits ou affectés dans les 
conditions prévues aux paragraphes
10 et 11 seront annolés.

13. Les Gouvernements de l ’Au
triche et de la Hongi-io assumeront 
seuls, pour leurs parts respectives à 
l’exclusion de tous autres États, la 
charge de tous les titres qui ont été 
déposés à. la Banque par les Gouver
nements autrichien et hongrois an
ciens ou actuels en couvertm’e des 
émiasions de billets et qui n’auront 
pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la 
Banque d’Autriche-Hongrie n’auront 
aucun recours contiG les Gouver- 
noments de T Autriche et de la Hongrie, 
ni contre aucun autre Gouverncnxent, 
à raison des pertes que poxirrait 
Icuv faire subir la liquidation de la 
Banque.

15. Dana le cas où dos difficultés 
d’application résulteraient de la date 
à laquelle sera signé lo présent Traité, 
la Commission des réparations aura 
tons pouvoirs de modifier les délais 
prévus au présent article.

bankjegyek biitokosaîiiak semminemű 
joguk nincs a volt vagy a jelenlegi 
Osztrák és Magyar Kormányok részé
ről a bankjegyek fedezetéül letétbe 
helyezett kötelezvényekre, sem álta
lában a Bank cselekvő vagyonára. 
Azok a kötelezvények, amelyeket a
10. és H . pontok rendelkezéseihez 
képest sem meg nem semmisítettek, 
sem nem érvényesítettek, érvényüket 
vesztik.

13. Kizárólag Ausztriának és Ma
gyarországnak Kormányai lesznek, 
mindegyik az őt illető r-ösz erejéig és 
minden más Állam kizárásával, fele
lősek az ól-vényüket nem vesztett 
mindazokért a kötelezvényekért, 
amelyeket a volt vagy a jelenlegi 
Osztrák és Magyar Kormányok a 
bankjegy kibocsátások fedezetéül a 
Banknál letétbe helyeztek.

14. A z  Osztrák-Magyar Bank 
bankjegyeinek birtokosai semmiféle 
igényt sem támaszthatnak sem Ausz
tria és Magyaiország Kormányaival, 
sem pedig bármely más Állam Kor
mányával szemben olyan károk címén, 
amelyek őket az Osztrák-Magyar 
Bank felszámolása folytán esetleg 
érték.

15. Abban az esetben, ha a jelen 
Szerződés aláírásának kelte miatt 
gyakorlati nehézségek merülnének fel, 
a Jóvátételi Bizottságnak a jelen 
cikkben megállapított határidőket 
joga lesz megváltoztatni.

Annexe.

§ 1-
Les Gouvememente respectifs, en 

ti-ansmettant à la Commission de.s 
liéparationa tous les billets de la 
Banque d’Autriche-Hongrie retirés de 
la circulation en exécution de l’article
189, remettront également à la Com
mission tous les documents établis
sant la nature et le montant des 
conversions qu’ils ont effectuées.

Függelék.

1- §■

Az érdekelt Államok ugyanakkor, 
amikor a 189. cikk értelmében az 
Osztrák-Magyar Banknak a forga
lomból kivont minden baiikjegyét a 
Jóvátételi Bizottságnak átszolgáltat
ják, ugyancsak be fogják azolgáltat'ji 
a Bizottsághoz mindazokat az ok
iratokat is> amelyek a részükről 
végrehajtott becserélés természetére 
és összegére felvilágosítást nyújtanak.



§ 2. 2. §•

La Comroisaion des réparations, 
après avoir examiné ces docuixieiLts, 
délivrera auxdita Gouvernemeata deg 
certiScats établissant d’une mantèro 
distincte le montant total des billets 
de banque qu’ils ont convertia;

u) dana les limiteiï de l’ancienne 
monarchie austro-liongroise, telle 
qu’elle était constituée le 28 juillet 
1914;

h) en tous autres lieux.
Ces certificats permettront à, leurs 

porteurs de faire valoir devant les 
commissaires chargés de la liquida
tion de la Banque les droits qao les 
billets ainsi échangés représentent 
dan.H la répartition de l'actif d<i la 
Banque.

§ 3.

Dè3 que la liquidation de la 
Banque aura pris fin, la Commission 
des réparations détitiira les billets 
ainsi retirés.

A  Jóvátételi Bizottság, miután 
megvizsgálta ezeket az okiratokat, 
az említett Kormányoknak igazol
ványokat fog kiszolgáltatni, amelyek
ből világcsan ki fog tűnni roind- 
azoknak a bankjegyeknek tBljö.<} 
összege, amelyeket becseréltek :

a) a volt Osztrák-Magyar Monar
chiának az 1914, évi július hó 28.-áii 
fennállott határain belül ;

b) bármely más helyen.
Ezeknek az igazolványoknak alap

ján birtokosaik a Bank íélszámoló 
biztosainál érvényesíthetik azokat y 
jogukat, amelyekre a.z ckkéut be
cserélt baukjegyek a Bank cselekvő 
vagyonának felosztáaánáí alapot 
nyújtanak.

3. §.

Mihelyt a Bank felszámolása vé
get ér, a Jóvátételi Bizottság a for
galomból kivont bankjegyeket meg
semmisíti.

§ 4.

Lég billets émis jusqu’au 27 
octobre 1918 inclus ne donneront de 
droits sm- l'actif de la Banque 
qu’autant qu’ils seront présentés par 
le Gouvernement du pays où ils 
étaient détenus.

4. §-

Az 1918. évi október hó 27.-éig 
bezárólag kibocsátott bankjegyek is 
csak akkor adnak jogot a Bank cse
lekvő vagyonára, ha annak az -ország
nak Kormánya, ameljmok tfirüU-tén 
voltak, bemutatja azokat.

Article 190.

Chacun des États auxquels un 
territoire de l’ancienne monarchie 
austro-hongroise a été ti'ansféré ou 
qui sont nés du démembrement de 
cette monarchie, y compris la Hongrie, 
auront pleine libei-té d’action en ce 
qui concerne la monnaie divisionnaire 
de l ’ancienne monarchie austro-hon
groise existant sur lem-s tonitoirRs 
respectifs.

190. cikk.

Mindazokat az Államokat, ame
lyekhez a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területeiből valamely részt 
csatoltak, vagy amelyok az említett 
Monarchia feldarabolásából keletkez
tek, ideértve Magyarországot, teljes 
cselekvési szabadság illeti meg a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiának az ő 
teiaileteiken levő váltópénzéra nézve.



Ces États ne pourront, en aucun 
cas, soit pool* leur oomptc, soit pour 
celui do leurs ressortlBsanta, exercer 
île recours contre d'autres États à 
raison de la monuaie divisionnaire 
qu’ils détiennent.

JEzek az ÁUatnok sem a maguk 
ne^■óben, som állampolgáraik képvi* 
seletében som miféle igényt sem tá- 
masztliatuak más Államokkal sstem- 
ben a birtokukban levő váltópénz 
alapján.

Article 191.

Les États, auxquels un territoire 
(3e l ’anciennc inonarchic austro>hon- 
grüise a été transféré ou qui sont 
né.s du démembrement de cette mo- 
nai’clnie, aequeiTont tous biens et 
proi^riétés apparteuaut au Gouver
nement hongrois ancien ou actuel ot 
3Îtné.s sur leora tenitoires respectifs.

Au sens du présent article, les 
biens et puupriétés da Gouverueineüt 
hongrois ancien ou actuel seront 
con.>ïidéré3 comme comprenant les 
bioua de l ’ancien l’oyauine de Hüji- 
grie et l<ia intérêts de ce royaume 
dans les biena indivis appaitenant à 
la mouarcbie austro-hongroise, ainsi 
>:|ue toutes Ica propriétés de la Cou
ronne et que tous les bieus privés 
de l’ancienne famille souveraine 
d’Autricbe-Hongrie.

Les États ci-dessus mentionnés 
ne pouiTont toutefois élever aucune 
prétention sur les bieiis et propriétés 
du (rouvcmement ancleii ou actuel 
de la Hongrie, situés en dohora de 
leurs territoires respectifs.

La valeur des biens eu. propriétés 
acquis par les différents États, ia 
iiongrie exceptée, sera fixée par la 
ComnâsaJo» des l'êparatious poiU’ 
''•Lj-e portée au débit de l’État acqué- 
l'iHir et au crédit de la Hongrie, à 
v aloir sur les sommes dues au titre 
des réparations. La Commis.flion des 
réparations devra également dédtiire 
lie la valem' dos propriétés publiques 
itinai acquises une somme proportion
née à la contiibntioa en espèces, en 
(.erro ou en matériel, fom-nie directe- 
nteiit à roccasion de ces propriétés 
[iLvr des provinces, commmies ou 
îiutrea autorités locales autonomes.

191. dkk.

Azok az Államok, amelyekbez a 
volt Osztrák-Magyíir Monarcbia terü
leteiből valamely résait csatoltak, vagy 
amelyek az említett Monarcliia felda
rabolásából keletkeztek, megszerzik a 
rolt vagy a jelenlegi Magyar Kor
mánynak saját t^rüloteiken fekvő 
Összes javait és birtokait.

A  j(jl.en cikk értelmében a volt 
vagy a jelenlegi Magyar Kormány 
javait és birtokait úgy kell értelmezni, 
hogy aKok magukban foglalják a volt 
Magyar Királyság javait és ennek a 
Királyságnak lészeaedését az Osztrák- 
Magyar Monaicbia közöa javaiban, 
valamint az összes Korona-birtokokat 
és Ausztria-MagyarorszAg volt uralko
dócsaládjának összes magánjavait is.

A  í'entemlitett Államok mindazon
által semminomn követclésaol s«m 
léphetnek fel Magyarország volt vag\" 
jelenlegi Konnányának olj'an javai és 
birtokai tekintetében, amelj^ck az o 
területeiken kívül esnek.

A  Jóvátételi Bizottság megálla
pítja, Magyarország kivételével, a 
ivülitriféle Államok részéről megszer
zett javak és birtokok éi-tékét avég- 
bíü, hogy ezt az éi’téket a inogazerzo 
Állam jóvátétel! számlájának terhcrp., 
viszont Magyarotíízág jóvátételi szám
lájának javára úja. Az üyen módon 
megszerzett közvagyon értékéből a 
Jórátételi Bizottság levon megfelelő 
összeget azoknak a kiadásoknak fejé
ben, amelyeket tartományok, közsé
gek, vagy más önkormányzati helyi 
hatóságok közvetlenüi . foi’dilöttak 
pénzben, telekben vagy anyagban a 
kérdéses közvagyonra.



Dans lo « is  d’un État acquôroiiv 
(sonformément au présent article et 
sans qu’il soit porté atteinte aux̂  
dispositions de Tarticle 186 coricer- 
uant la detto gagée, sera déduite de 
la somme poitée au crédit do la 
Hongrie et au débit de TÉtat aequô- 
reui, ?a part de. la dette nou gagéo 
rie l ’ancien Gouvernement hongrois, 
mise à la charge dadit État arqnc- 
rour eu vertu dudiL article 186 et 
qui, dans Topinion do la Commission 
des réparations, correBpondrait à dos 
dépenses faites sur les biens et pro
priétés ac<]uisc3 Lu valciir à déduire 
sera fixée pa»’ la Commission des 
réparations d'après tels prineipes 
qu’elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétiés dxi 
(‘iouvernement liongroi? ancien ou 
actuel il faxit comprendre uue part 
des bieus immobiliers do toute natnj;e 
eu Bosnie-Herzégüvine, pom- lesquels 
le Gonveruemeut de l’ancienne monar
chie austro-hongroise n., en vertu de 
l’article 5 de la Convention du 26 
février 1909 pa -̂é 2,500.000 livres 
t-urqnes au Gouvernement ottoman. 
Cette part sera proportionnée la 
contribution supportée par rac-cieii 
rojaume de Hongrie dans ledit paye- 
mcut et la valeur, estimée par la 
Coramission des répa.rationg, en seia 
portée au crédit de la Hongrie au 
titre de réparations.

Par exception aux dispositions 
ci-des&ns, seront transiérées sans 
25a.jfiment :

1“ les biens et propriétés des pro
vinces, communes et autres Institu
tions locales autonomes de l’aocienne 
monarchie austro-hongroise ainsi que 
les biens et propriétés en Boanie- 
Herzégovine qui n’appartenaient pas 
à l'ancienne monarchie austro-hon
groise ;

2* leB écoles et hôpitaiiï, pro
priétés de l’anoienne monarchie auatro- 
hoDgroise.

En outre et après autorisation de 
la Commission des réparations, les

Ha valamely Állam a jelen cikk 
értelmébon szerez kftzvagyont, úgy a 
186. cikkben a biztosított adósságra 
nézve foglalt rendelkezések fenntar
tásával a jóvátételi számlán Magyar- 
ország javára és a megszerzô Állam 
terhére írt ös.szegból le kell vonni a 
volt Magyar Koniiány külön nem 
biztosított adósságának azt b részét, 
amelyet a 186. cikk élteimében a 
megszerző Állam terhére réttak, s 
amely a Jóvátételi Bizottság véle
ménye szerint megfelel az így meg
szerzett javakra és birtokokra fordított 
beruházásoknak. A Jóvátételi Bizott
ság a levonandó értékeb méltányo
saknak ítélt elvek szerint állapítja 
meg.

A volt vagy a jelenlegi Magyar 
Kormány javai és birtokai közé kell 
szánnitani a Bosznia-Heroegoviiiában 
levő bái'mely jellegű ingatlan vagyon
nak egy részét is, amelyéit az 1909. 
évi február hó 26.-án kelt egyezmény
5. cikke élteimében a volt Osztrák-Ma
gyar Monarchia Kormánya 2,500.000 
törfik fontot fizetett az ()ttomán Kor
mánynak. Ez a vagyonrész: arányos 
lesz a volt Magyar Eiráiygágnak az 
említett fizetésben való részesedésével 
és értékét a Jóvátételi Bizottság becs
lésének megfelelően Magyarország 
jóvátételi számlájának javára kel! 
írni.

A  fenti rendelkezésektől eltérőiog 
kivételképen fizetés nélkül szállnak át :

1. a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
tai’tományainak, községeinek ás más 
helyi önkormányzati intézményeinek 
javai és birtokai, valamint Bosznia- 
Hercegovinában azok a javak éa 
birtokok, amelyek nem voltak az 
Oszti-ák-Magyar Monarchiáé ;

2. a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
tulajdonában álló iskolák és kór
házak.

Azonfelül az olsö bekezdésben 
jelzett azok az Államok, amelyekhez



États visés à l’alinéa pteraier et aux- 
<iaels dea territoires ont été tmns- 
férdg, pourront acquérir, sans payo- 
tnent tous les immeubles ou autres 
biens situés sur lesdits territoires et
i]ni ont préccdemment appartemi aux 
royaumes de Bohême ou de Croatie- 
Mlavonie-Dalmatic ou à la Bosnio- 
ilcrzégovine ou aux républitjues de
li.aguse, do Venise ou aux princi- 
|):uité5 épiscopales de Trente et de 
Uessanoue et dont la principale 

'■aleur consisto dans les souveuii-s 
historiques qiû s’y rattachent.

terülötrészeket csatoltak, a Jóvá
tételt Bizottság felhatalmazása alap
ján üzetés uélkül megszerezhetik a 
területükön fekvő nűDdazokat az 
ingatJanoka.t és egyéb javakat, 
amelyek azelőtt a Cseh vagy a 
Horvát' Szlavon-Dalínát Királyságok- 
liOz, vagy Boszuia-Hcvcegovinához, 
\'agy a Raguzai vagy a Velencei 
Köztársaságokhoz, vagy a Trieuti 
v'agy a Brixeni Hercegérsekségekhez 
ta.rtoztak és amelyeknek értékntfőleg 
a hozzájuk fűződő történelmi omlé- 
kék adják meg.

Article 192,

La Hongrio rononcc, l ii ce qui 
I l coucenie, à toute ropréai:nta.tion
■ m pavtinipatioQ que des traités,
' Miivcnvions ou accords quelconqoes 

vio.oj, à elle-même ou à ses 
I -; ,?anc,3 dans l’administration 
' 1 - .•rrô'.e des commissions, ageu- 

. '..rtes d'État ot dans toutes 
;  ̂ ^^diiisatiors financières et 

-•üîiqnâs de caractère internatio- 
de conU’Ôle ou de gestion foncti- 

liant dans l ’un quelconque des 
I I alliés et associés, en Allemagne,
• I' âutiiche, en Bulgarie ou on 
lnjiniie, dans les poa^̂ essions ot 
il'''l’Oiidancea des États susdits, ainsi
• |in' dans l ’ancien Empire russe.

102. cikk.

Magyarország a maga részéről 
lomoud mindazokról a képviseleti 
vagy részvételi jogokról, amelyek őt 
vagy állampolgárait szerzôdéjîek, 
egyezmények vagy megállapodások 
alapján a Szövetséges és Társult 
Államok bármelyikében, Németor
szágban, Ausztriában, Bulgáriában 
vagy_ Törükors'/,ágban, vagy ezeknek 
az .^a.mok;nak birtokain vagy az 
ezektől az Államoktól függő terüla- 
teken> valamint a volt Oroszbiro
dalomban működő bizotUágoknak, 
állami intézményeknek, állami ban
koknak, vagy bárirtilyen más nemzet
közi jellegű pénzügyi éa gazdasági 
szerA^ezotoknck igazgatásában és 
ollenörzésében megillették.

Article 193.

T' Ija Hongrie s’engago á recon- 
'i.iií.if; le transfert, dans 1e,s conditions 
I'i>’ \'ue3 à l’article 2'V'} du Traité 
I'. l'Autriche, de b  ..omme en or 

'li'jKvsée à la Bi'.nqui) d’Autriche- 
11< IIÎ i:f je ttc. ,,:I du Conseil d’ad- 
'iiipi.;hra(,ÍL;ri -lO ]a dette publique 
ii( iii:i,j3e en couverturo de la pre- 

" i ('■mission de billets do monnaie 
' I ' I ( i 1111 venaemont turc.

193. cikk.

1. Magyarország kötelezi magát, 
liogy elismeri az Ausztriával kötöt- 
Békeszerződés ülO. cikkének rendelt 
kezóseihez képest annak az arany
mennyiségnek kiszolgáltatását, amely 
az ottomán államadóssági szolgálati 
igazgatótanáicsának (Conseil d’admi
nistration de la dette publique Otto
mane) nevében a U’örök Kormány 
első bankjegykibocsátásának fedeze
téül az Osztrák-Magyar Banknál volt 
letétben.



2° La Hongrie renonce en co qui 
la concerne au bénéfice do toutes 
les stipülations insérées dans ies 
Traités de Bucarest et de Brest- 
Litowsk et traités complémentaires, 
sans qu'il soit porté atteinte à l'ar
ticle 227, Partie X  (ClauseB (écono
miques) du présent Traité.

Elle s’engage à transférer respec
tivement soit à la Roumanie, soit 
aux Pnncipales Puissances alliées et 
associées, tous instiuments monétai
res, espèces, valeurs et instroraents 
négociables ou produits, (Qu’elle a 
reçus en exécution dos Traités sus
dits.

3̂  Les sommes en espèces qui 
doivent êti-e payées et les instru
ments monétaiies, valeurs et produits 
quelconques qui doivent être livrés 
ou transférés en vertu des stipula
tions du présent article seront em
ployées par les Principales Puissan
ces alliées ou associées suivant des 
modalités à déterminer ultérieure
ment par lesditea Puissances.

4® La Hongrie, s’engage à recon
naître les transferts d’or prévus à 
l’article 259, alinéa 5 du Traité do 
paix conclu à Versailles le 28 juin 
1919 par les Puissanoes alliées ot 
associées et l ’Allemague, ainsi que 
les transferts de créances visés à. 
l'article 261 du môme Traité.

Article 194.

2. Magyarország a jelen szerződés
X. része (Gazdasági rondelkezé- 
.«ek), 227, cikkének éi)ségben tartá
sával lemond a bukai esti és a broszt- 
litovszki békeszerződéseknek, vala- 
miiitaz ezeket kiegészitő szerződésnek 
bárminemű rendelkezéseiben az ő 
javára biztosított kedvezményekről.

Magyarország keitől ozi magát, 
hogy mindazokat a fizetési eszközöket, 
készpénzt, értékeket, forgatható érték
papírokat vagy termékeket, amelyeket 
a fenti sTierződések alapján kapott, 
a körülmények szerint vagy Homániá- 
uak vagy a Szövetséges és Társult 
Föliatalmaknak át fogja szolgáltatni.

3. A  Szövetséges és Társult Fo- 
liataimak a részükről később meg
állapítandó módozatok szerint fogj;üc 
a jelen cikk rendelkezései értelmében 
fizetendő készpénzösszegeknek és az 
átszolgáltatandó bárminemű fizetési 
eszközöknek, értékeknek és termé
keknek fölhasználását megállapítani.

4. Magyarország elismeri annak 
az aranymennyi,ségnek kiszolgáltatá
sát, amelyet egyrészről a Szövetséges 
és Társult Hatalmak és másrészről 
Németország között az 1919. évi 
június 28.-án Versailles-ban kötött 
Békeszerződés 259. cikkének 5. bekez
dése rendelt el és azt a követelés- 
átruházást, amelyet ugyanennek a 
Békeszerződésnek 261. cikke állapított 
meg.

104. cikk.

Sans qu’il soit porté atteinte à la 
renonciation par la Hongrie, en vertu 
d’autres dispositions du présent Traité, 
à des di’oits lui appartenant ou appar
tenant à ses ressortissants la Com
mission des réparations pourra, dans 
un délai d*un an à compter de la 
mise en vigueur du présent Traité, 
esigei- que la Hongi'ie acquière tous 
droits ou intérêts de ses x-essortissants

Fenntartván Magyarországnak a 
jelen Szerződés más rendelkezéseiben 
megállapított lemondását az őt vagy 
állampolgárait megilloto jogoki'ól, a 
Jóvátételi Bizottság a jelen Szerződés 
életbelépésétől számított egy éven 
belül kívánhatja, hogy Magyarország 
szerezze meg állampolgárainak min
den iogát vagy érdekét bármely 
közhasznú vállalatban vagy bármely



ficins toatcentreprise d’utililé publique 
ou dans toute concession en Russie, 
en l ’urcpic, eu Allemagne, en Autriche 
ou en Bulgarie ou dans les posses- 
í)ÍQU3 et dépendances des États susdits 
ou sur un territoire qui, ayant appar- 
i-enu à la riongi’i.> ou à scs alliés, 
floit. étre trausféré par la Hongrie, ou ses 
iJ]iés, ou administré par un mandatairo 
en Terbu d'un Traité cont'Ui avec les 
Pujsisa.nce3 alliées et associées. La 
Hongrie devra, d’autre pai't, dans un 
iléîai de six mois à compter do la 
lîate de la demande, trauisférer à la 
CoïTUTji.ssion rlfis réparations la totalit.é 
(1c CCS droite (il; ÎTitévôts et de tous 
lûs droits et intérêts similaires que 
Irf (rOTivornemGnt hongrois ancien ou 
acLuel peut Itil-même posséder.

Û-. l̂ '-tngrie supportera la charge 
I iii;'' -jv ses ressortissants ainsi 
I' . et la Commission des

■ ■.jvations portera au crédit do la 
: rifîrio à. valoir sur les sommes 

au titre dos réparations, loB 
.'.-iiinüs corre.-ipondant à la valeur

• I droit.') et intérêts transtérés, toUe 
íij'cUt' sera fixée par la Commission 

•II?!:* réparcitions. La  Hongrie, dans un 
UîUai de six mois à dater delà mise 
' H vigueur du présent Traité, devra 
I <nnmuniquer à la Commission des 
n parations la liste de tous les droits 
'■I intérêts eu question, qu'ils soient
• ii.ijuis, éventuels, ou uou encore 
iM'rcés, et renoncera ru l'avenr de3 
l'iiissaiices alliées < l: associées, en 
.'in uom et CD cehii i2t. ês ressor-
I iMsants, à tous droits et int-érôts 
iisvieés qui n’iiuraiont pas été men- 

sur la liste ci-dessus.

koncesszióban, amely Oroszország
ra, Törökországra, Németorszílgra, 
Ausztriára vagy Bulgáriára, vagy 
ezeknek az Államoknak birtokaira, 
vagy ezektől az Allatuoktól függő 
torülefcekre, ''■'agy olyan területro 
vonatliozualc, amely előbb îlagjyar- 
országhoz vagy sKovotségcscihcz tar
tozott, s amoíyeb a Szövotségos és 
Társult Hatalmakkal kí')tütt vala
melyik szerződés crtelmébon Magyar- 
ország vagy azövetségesoi naás 
Államnak engednek át, vagy ainelvet. 
ily azerzodcs értelirióben valamely 
lUBguiziatt ilatiiloni fog igazgatni. 
V'üizont Magyarország az ekként meg- 
SKorzett jogoknak és ér<iekekiiek, 
valamint a volt vagy a jokinlegi 
Magyar Kormányt, esetli’:g eredetileg 
megillető hasonló jogoknak éa érde
keknek összességét a Bizottság kérel
mének keltétől számított hat hónapon 
belül köteles a Jó vátétdi Bizottságra 
átruházni.

Magyarország viseli a kisajátított 
jogokéi*t .saját állampolgárainak járó 
kárpótlás terhciL ús a Jóvátételi 
Bizottság Magyaroi-szág jóvátételi 
szánilája javára íija az átruházott 
,jogoknak és érdekeknek a Bizott
ság röszéről megállapít^ott értékét. 
Magyarország a jelen Szerződés élet
belépésétől .számított hat hónapon 
belül közli a Jóvátébeli Bizottsággal 
a kérdésben forgó valamennyi jognak 
és érdeknek jegyzőkét, tekintet nélkül 
arra, hogy már megszerzett jogi-ól, 
várományos vagy még nera gyakorolt 
jogosidtságról van-e szó és kifeje- 
KCtton lemond a maga és állam- 
polgái-ai nevében a Szövetséges és 
Tám dt Hatalmak javára a kérdéses 
természetű mindaaokj-ól a jogokról 
és érdekekről, amelyek a íbutcmlített 
jegyzékbe esetleg nincsenek felvevő.

Article 105.

La Hongrie s’engage à ne mettre 
'a-,un obstiuîlô à l ’acquisition parles

195, cikk.

Magyaroszág kötelezi magát, 
hogy semmi képen sem í ogja meg-



Gouvernements allemand, autrichien, 
bulgare ou turc, do tous droits et 
int’érêtfl des ressortissants allemands, 
autrichiens, bulgares ou tui'ce dans 
toute entreprise d'utilité publique ou 
dana toute concession ou Hongrie, 
qui pourront être réclamés par la 
Commission des réparations aux 
termes des traités de pais, traités ou 
conventions complémentaires respec
tivement passés outre les Puissance,s 
alliées et a'^sociées et les Gouverne
ments allemand, autricliien, bulgare 
ou tmc.

akadályozni, hogy a "Némeb, az 
Osztrák, a Bnlgár vagy a Török 
Kormányok megszerozhossélc német, 
oszta'ák, bnlgár vagy törölr állam
polgárok bárminemű jogait vagy ér
dekeit bármely olyan magyar köz
hasznú vállalatban és koncesaziólian, 
amelyek átadását egyrészről a Szö
vetséges és Társult Hatítlmak éa 
másrészről a Német, az Osztrák, a 
Bulgá.r vagy a Török Kormányok 
kííKt kötött békeszerződések, kiegé
szítő szerződések vagy egynzméiiyek 
alapján a Jóvátéteü Bizottság a 
maga részére követelheti.

Article 196. 196. cikk.

La Hongrie s’engage à transférer 
aux Puissances alliées et associées 
toutes les créances ou di'oits à vépa- 
ration au profit da Gouvernement 
hongrois ancien ou actuel sur l’Alle- 
mague, l’Autriche, la Bulgarie ou la 
Turquie, et notamment toutes les 
créances ou droits à réparation qui 
résultent ou résulterout de l'exécntiou 
des engagements pris depuis le 28 
juillet 1914 jusqu'à la mise on vigueur 
du présent Traité.

La valem' de ces créances ou di’oits 
à répai-ations sera établie par la Com
mission des réparations, ot portée par 
elle au crédit de la Hongrie à valoir 
sur les Boiïimes dues au titre des 
réparations.

Magyare i'RKágkötelezimagát, hogy 
a Szövetséges és Társult Hatalmakra 
átruházza a volt vagy a jelenlegi 
Magyar Kormány jóvátételre iián3rul('> 
minden követelését vagy jogát Nempt- 
orsziiggal, Ausztriával, Bulgáriával 
vagy T’örökországgal szemben, külö- 
iiöseu pedig átruházza mindazokat a 
jévátételi követeléseket vagy jogokat, 
aa»elyek az 1914. évi július hó 28, 
napjától a jelen Szerződés életbe
lépéséig vállalt kfitclezettségek tel
jesítéséből származtak vagy szár
maznak.

Ezeknek a jóvátételi követelések
nek vagy jogoknak értékét a .Tóvá- 
tételi Bizottság állapítja meg és azt 
Magyarország jóvátételi számlája 
javára iija.

Aliidé 197,

A  moiua de stipulations coûtrairea 
insérées dans Te présent Traité ou 
les traités et conventio'ns complémen
taires, toute obligation de payer en 
espèces, en exécution du présent 
Traité, et libellée en couronnes or 
austio-hongi-oÍ3Qa sera payable, au 
choix des créanciers, en livres stei-

197. cikk.

Hacsak a jelen Szerződés vagy a 
kiegészítő szerződések és egyezmé
nyek eltérő szabályt nem állapífcttnak 
meg, a jelen Szerződésen alapuló és 
osztrák-magyar aranykoronában ki
fejezett készpénzfizetési kötelezett
séget a hitelező választása szerint 
kell teljesíteni és pedig: Londonban



ling payables à. Londres, dollars or 
des Étata-Unis d’Amérique payables 
à New-Yoïk, &ancs ov payables à 
Paiis ou lires or payables à Rome.

Aux lins du présent article, les 
iMoriuaios or ci-deasua sojit couvenuea 
être du poids et du hitre légalement, 
établis au l"janviei* 1ÖI4 poiur oba-
i.uine d’entre elles.

fizûtondd font sterliugbon, az Észak- 
amerikai Egyesüît-Allamokiiak New- 
Yorkban j&zetetidô araiiydoUáarjábaii, 
Párisbau fizetendő aranyfrankban, 
vagy E.ómában fizetendő aranylírában.

A  jelen cikk alkalmazása szem
pontjából megegyezés áll fenn arra 
né/.ve, hogy a feut felsojolt arany 
pénznejnük mindegyikének súlyára ó.<j 
finomságára nézve az 1914. januárins 
l. én érvényben volt törvényes sza
bályok irányadók,

Aj'ticle 198.

Seront fixés pai- une entente entre 
les divers Goûveniemeats intéressés, 
do manière à assurer le meillem- et 
1b plus équitable traitement à toutes 
les pai'fciea, tous I03 ajusteiuents finan
ciers qui sont rendus nécensaires par 
le démembremeiit de l ’anoieime mou- 
archie austi-o-hongroise et par la réor
ganisation des dettes publiques et 
.°ystèiue monêtaii-c, dans les condi
tions prévues aux articles précédeutd. 
Ces ajastementa concernent, entre 
autrea, les banques,compagnies d'assu- 
rauces, caisses d’épargne, caisses 
d’épargne postales, établiaaements do 
crédit foncier, sociétés hypothécairea 
et tontes auti-ea institntions similab es 
opérrnt sur le territoire de Tancienne 
Dionarcbie austro-hongroiae. Daias la 
cas où leadita GouTornements ne 
{pourraient pas airiver à. une entente 
sur csa problèmes financiei-s, ou dans 
le cas où un Gouvernement jugerait 
que ses resBürtiasaüts ne reçoivent 
pas un traitemeat équitable, ia &)m- 
raission des réparations, sur la de
mande de l ’un des Gouvoniements 
intéressés, nommera nu arbitip. ou 
deïi arbitres dont la décision sera 
«ans appel.

198. rikk.

Mindazokat a péjiziigyi saabâlyo- 
zàaokat, amelyek(^r. a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia ítíIdarabolása és 
az államadósságoknak, valamint a, 
pénzreiid.'sz.ernek az előző cikkekben 
foglalt reudelkezéseknek megfelelő 
ájjászervGzése tesx ezükségosaé, az 
érdekelt Kormányok egyezméuyeaon 
fogják olyképeu magállapítani, hogy 
minden érdekelt fél a U;g]obb és a 
legméltányosabb elbánásban réazesűl- 
hesaen. Kz a pénzügyi sizabályozás 
vonatkozni fog többek közt a ban
kokra, a biztosító-társaságokra, u. 
ta,karékpénztárakra, a péstatakíi.rék- 
pénztárakra, a jelzálogintézetekre, a 
fi)ldhiteli.ntózetekre éíí míls iiasouló 
intézményekre, amelyek a 7  olt 
Osztrák-Magvar Monarchia területein 
folytatják működésüket. Ha az érde
kelt Kormá.Tiyok nem tudnának a 
kérdéses pénzügyi feladatokra nézve 
megegyezést létesíteni, vagy ha vala
melyik Kormány nóze(,e saerint az ö 
állampolgárai :iem részosiilnek mél
tányol? elbánásban, a Jóvátételi Bi
zottság valamelyik érdekeit Kormány 
kérelmére egy vagy több döatőbírót 
nevez ki, akinek vagy akiknek lia- 
tározata végérvényes.

Aiticle 199.

I/es bénéficiaires des pensions ci viles 
ou militaires do Tancien royaume de

199. cikk.

A  volt Magyar Királyságnak oly 
polgári vagy katonai nyugdíj a.saik,



Hongrie reconnus ou devenus, en 
vertu dn présent Traité, ressortissants 
d’un État autre que la Hongrie ne 
pourront exercer, dn chef de leur pen- 
aion, aucun recours contre le Gouverne
ment hongrois.

akik a jelen Szerződés értelmében 
Magyarországtól különböző Állam 
polgárainak ismertetnek el, vagy ily 
Állam polgáraivá lettek, nyugdíjuk 
címén a Magyar Kormány ellen 
semmiféle igényt sem támaszthatnak.

PA R T IE  X.

Clauses économiques.

S E C T I O N  I.

Kelations commerciales.

CHAPITRE I.

Réglementation, taxes ci iestrictions doun- 
mères.

Article 200.

La Hongrie s'engage à ne pas 
soumettre les marchandises, produits 
natm-els ou fabriqués de Tun quel
conque des États alliés ou associés, 
importés sur le territoire hongrois, 
quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, 
à des droits ou chai-ges, y compris 
les impôts intérieurs, autres ou plus 
élevés que ceux auxquels sont soumis 
les mêmes marchandises, produits 
naturels ou fabriqués d’un autie 
quelconque des dits États ou d'un 
aiitre pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou 
n’imposera aucune prohibition ou 
restriction à l ’importation sur le 
territoire hongi’ois de toutes marchan
dises, produits uaturels ou fabriqués 
des territoires de l'un quelconque des 
États alliés ou associés de quelque 
endroit qu’ils arrivent, qui ne s’étendra 
pas également à lïmportation des 
mêmesmaïchandises, produits naturels 
ou fabriqués d'un autre quelconque 
desdits Etats ou d'nn autre pa} ŝ 
éti’anger quelconque.

Article 201.

La Hongrie s’engage, en outre, 
à ne pas établir, en ce qui concerne

X. RESZ.

Gazdasági reiiűelkezéselí.
I. C ÍM .

Kereskedelmi. vonatkozások.

T. FEJE ZET.

Váinszo.hdiyok, vdmdíjaJc es  vámkorláto
zások.

200. cikk.

Magyai’ország kötelezi magát, 
hogy bármelyik Szövetséges és Tár
sult Államnak magyar területre bái- 
honnan bevitt árúit, nyersterményeit 
vagy ipari gyártmányait nem fogja 
más, vagy magasabb vámokkal vagy 
illetekekkel sújtani —  ideértve a 
belső adókat is, — mint aminők az 
említett Államok bármelyikének vagy 
akármely máa külföldi országnak 
ugyanolyan árúit, nyersterményeit 
vagy ipari gyártmányait terhelik.

Magyarország bármelyik Szövet
séges és Társult Állam árúinak, 
nyersterményeinek vagy ipari gyárt
mányainak magyar területre bár
honnan történő bevitelére nézve nem 
fog oly tilalmat vagy korlátozást 
fenntartani vagy létesíteni, amely 
egyaránt ki ne terjedne az említett 
Államok bármel3'ikének, vagy akár
mely más külföldi ország ugyanolyan 
árúinak, nyersterményeinek vagy 
ipari gyártmánvainak bevitelére is.

201. cikk.

Magyarország továbbá kötelezi 
magát, hogy bármelyik Szövetséges



le régime des importations, do 
ciifférence au détriment du comiaeroe 
de l'un quelconque des États alliés 
ou associés par rapport à un autre 
quelconque desdits États ou par 
rapport à un autre pays étranger 
quelconque, même par des moyens 
indirects, tels que ceux résultant de 
la réglementation ou de la procédm*e 
douanière, ou des méthodes de véri
fication ou d’analyse, ou des condi
tions de payement des droits, ou des 
méthodes de classification ou d’inter
prétation des tarifs, ou encore de 
V exercice de monopoles.

és Társult Állam kereskedelmének 
rovására az említett Államok akár
melyikével vagy bármely más kül
földi országgal szemben a bevitel 
szabályozása tekintetében nem fog 
megkülönböztetést tenni, még közve
tett módon, így például a vámigaz
gatási és el vámolási eljárás, a vizs
gálati vagy vegy vizsgálati módszerek, 
a vámfizetésre vonatkozó rendelkezé
sek, a tarifaszerű osztályozás és a 
vámtarifa értelmezése, vagy végül 
az egyedárúsági szabályok alkalma
zása útján sem.

Article 202.

En ce qui concerne la sortie, la 
Hongi'ie s’engage à ne pas soumettre 
les marchandises, produits naturels 
ou fabriqués exportés du teri’itoire 
hongrois vers les territoires de l ’un 
( juelconque des États alliés ou associés, 
à des droits ou charges, y compris 
les impôts intérieurs, autres ou plus 
élevés que ceux payés pour les mêmes 
marchandises exportées vers un autre 
quelconque desdits États ou vers un 
pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou 
n’imposera aucune prohibition ou 
restriction à l ’exportation de toutes 
marchandises expédiées du territoire 
hongrois vers l'un quelconque des 
Etats alHés ou associés qui ne 
a étendra pas également à l’exportation 
des mêmes marchandises, produits 
naturels ou fabriqués expédiés vers 
un autre pays étranger quelconque.

202. cikk.

A  kivitelt illetőleg Magyarország 
kötelezi magát, hogy a magyar te
rületről bármelyik Szövetséges és 
Társult Államnak temletére kivitt 
árúkat, nyersterményeket vagy ipari 
gyártmányokat nem fogja más, vagy 
magasabb vámokkal vagy illetékekkel 
sújtani —  ideértve a belső adókat 
is, —  mint aminők az említett Á l
lamok bármelyikének va.gy akármely 
más külföldi országnak ugyanolyar; 
árúit, nyersterményeit "^agy ipari 
gyártmányait terhelik.

Magyarország bármelyik Szövet
séges és Társult Államba magyai 
területről küldött mindenféle árúk 
kivitelére nézve uem fog oly tilalmat 
vagj' korlátozást fenntartani vagy 
létesíteni, amely egyaránt ki ne 
terjedne az említett Államok bá- 
melyikébe vagy akármely más oi- 
szágba küldött ugyanolyan árúknak, 
nyerstermékeknek vagy ipari gyárt
mányoknak kivitelére Í 3 .

Article 203.

Toute faveur, immunité ou privi
lège concemant l ’importation, l’ex
portation ou le transit de marchan
dises, qui serait concédé par la Hon-

203. cikk.

Az árúk bevitelére, kivitelére 
vagy át\’iteléi’e vonatkozó minden 
kedvezmény, mentesség vagy kivált
ság, amit Magyaroi-szág bármelyik



grie à l’un quelconque doa État^ iiUiés 
ou aasoftiés on à mi autre pays é?:ran- 
ger quelconque, sera simultanément et 
iiiconditionnellement, sans qu’il soit 
besoin de demande ou de oompf.naa- 
tion, étendu à tous les Etats alliéa

SzôvotségCB és Társult Á.Uainnak 
vaiçy akármely rails külföldi ország- 
Tiak nyújtana, egyúttal és feltétlenül 
kiteljed minden további kérelem vagy 
ellenszolgáltatás nélkül valamennyi 
Szövetséges és Társult Államra is.

ou aBsocies.

A.rfcicle 204.

Par dérogation aux dispositions 
de l'article 270, Partie X II  (Pori.s, 
Voies d'eau et Voies ferrées) du pré
sent Traité, ot pendant une période 
de trois années à dater de la mise en 
vigueur du préa<int Traité, les produits 
(:•.]» transit par les po]’ts qui, avant 
la guerre, sc trouviiient dans les teni- 
toires de l'ancieTine monarchie austro- 
bongroise, bénétícieront à leur impor
tation en Hongrie do réductious de 
droite proportioimelleraent correspon
dantes à celles qui étaient appliquées 
aux mêmes produits selon le tarif 
douaniov a.U3ti'0-hongrois de l’anuée 
190(), lorsque leur importation avait 
lieu par les dits ports.

cikk.

A jelen Szerződés X II. részének 
(Kikötök, viziútak és vapútak) 270. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
97<embe»i, azokon a kikötőkön átmenő 
árúk, amelyek a háboni előtt a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia területei
hez tartoztak, a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított három évcu belül 
Magyarországba való bevitelükiiél 
arányos vámmérsékléseket fogjak él
vezni azoknak a vámoknak meg- 
felelőeu, amelyok az 190t5. évi osztrák- 
mag3'ar vámtarifa alapján az említett 
kikötőkön át bevitt ugyanolyan árúkra 
alkalmazást nvertok.

Article 205.

Nonobstant les dispositioTis des 
;uti<’les 200 à 203 les Pui.qsaneüs 
ailiéea et associées acceptent du ne 
pas invoquer ces diapositiou? pour 
s’assurer l ’avantage de tout aiTange- 
ment spécial qui pourrait être conclu 
par le Gouvernement hongrois avec 
les (,tOuvernements de l'Autriche ou 
de l’État tchéco-glovaque pour établir 
un régime douanier spécial eu faveur 
de cei-tains produits naturels ou mau\i- 
fâcturés originaireg et en provenance 
de ces pays, qui seront spécifiés dans 
les arrangement en question, pourvu 
que la dm'ée de cet arrangement ne 
dépasse pas une période de cinq 
années à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité.

20r>. cikk,

A  200—203. cikkekben foglalt 
rendelkezéseket nem ci-intve, a Szö
vetséges és Tá.rault Hatalmak ki
jelentik, hogy nem hivatkoznak ezekre 
a rendelkezésekre avégből, hogy Ön
maguknak előnyöket biztosítsanak 
azokból a különös megállapodásokból, 
amelyeket a Magyar Kormány Auaztina 
vagy a Cseh-Szlovák Állam Koi- 
mányaival netalán kötne oly célból, 
hogy ezekből az országokból eredő 
és oiman származó bizonyos uyera- 
terméuyek vagy ipaii készítmények 
érdekében, amelyeket a kéi-deaes 
megállapodások felsorolnak, különös 
vámelbánást biztosítsanak, feltéve, 
hogy ennek a megállapodásnak ér- 
vénj'essége a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított öt évnél hosszabb 
időre nem teljed.



Ái'ticle 206. 206. cikk

Pendant uu délai de six moia à 
dater do la ujise en. vigueui* du pré’ 
sent. Traité, les taxes imposée» par 
la Hongrie aux importations des 
Puisaanceg alliées et asaociéês ne 
poujTOnt étre sapéjieures aux taxes 
les plus favorables, qui étaifint en 
application pour les importations dans 
L'ancienne monarchie austro-hongroise 
À la date da *28 juillet 1914.

Cette diapo.'iitit.m nontinuera à 
'■̂ tre appliquée pendant une seconde 
période de trente aïoie après l’expira
tion des six premiers mois exclnsirri' 
meut à l’égard des iijiportations do 
fruits frais et secs, de légrm-::3 frais, 
de rhnile d'olive, des oeufs, des porcs 
ofc des produits de charculeiie et de 
la volai llr. vivante dans la mesure 
'■•à ciri. prouuits jouissaient à- la date 

ci'dessus (28 juillet 19Ï4) 
'l'i!- .Í. - s .'ouventionnels fixés par 
>1 : ■ ..i’ ': rrt'C les Pui.=iRances alliées
' ■ ■ M'!.-;. ■ ■

A  Jelen Szerzödée élstbeiépésétől 
számított ebő bat hónapban a Szö
vetséges és Társult Hatalm ak heviLeli 
cikkeire MagyaJ‘ors7.ágon megállapí
tott vAmdíjtétolek nt:m ieliet.]iek m aga
sabbak azoknál a Ir-igkodvezőbb díj
tételeknél, amelyek 1914 é«. i jüliu.í 
bó í!3.-áti a voh OszMák-Magyar 
Monarchiában a bevití'li-i-í aJkabnajíást 
nyertek.

Ez a rendelkezés az el.-íő liai hu- 
nap lejárta után további harmiitc 
hónapig csak a fris.s és í'zárítot': 
gj'ümülc.s, friss főzelék, feclaj, tojáf', 
sertés és benteíJárúk és ölő sr.rtniya.'î 
bevitelére néZA e marad é» véu> ben, 
még pedig akként, avuiiir. ezekot az 
árúkat a fenicmlitett időpontiban 
(1914, évi jiilius hó 28,-áu) a Szövet
séges és Társuk Hatalmakkal kotcat 
szerződések be u UieghaLározotL .'Szerző
dései- ^•ámtarifák alapjáu kezelték.

Article 207.

1. Des arrangements spéciaux ae- 
u>:it conclna entre la Pologne et 
l'État tchéco-slovaque et la Hongrie 
[Kjurla fomniture réciproque de char
bon y compris le ligïiite, de produits 
;>,!imentaircs et de matières premières.

2. Kn attendant la couolusion de
■ es arrangements, maif- n aucmi cas 
j «-‘udant plus do cinq i.‘-. • après la 
mise en vigueur du i Traité, 
l’ ijtat tch.éoo-s1r'-',;que et la Pologne 
s’engagent à n ù.-.iiposer aucun droit 
a l'exportation ni auciine restnction, 
(lii quelque nature que ce soit, àTex- 
IHirtation vers la Hongrie, de charbon

de liguite jusqu’à ooncui'rence
• l iuie quantité qui .sera tixée, à dé
lit ut d ’accord entre les États intéres- 
'î s. par la Commission des répara-

■207. cikk.

1. Leng3'elorazág, a Cseh--Szlovák 
Állam  és Magyarország külön meg
állapodásokat fognak egymással kötni 
a saénnek, ideértve a bariiHszenet, 
úgyszintén élelmiszereknek és nj-errí- 
anyagoknak kölcsönös szállítására 
vona.tkozóJag.

2. Ezeknek a megállapodásoknak 
megköté-séig, de semmi esetre sem a 
jolon Szerződés életbelépését, követő 
öt éven túl, a Csch-Szlovák Állam és 
Lengyelország kötelezik maguk;ifc. 
hogy semmiféle kiviteli vámnak, aem 
bármily természetű, korlátn/.ásnak nem 
veti alá a  Magyarországba irányított 
oly mennyiségű szén vagy barnaszén 
kivitelét, amelyet az érdekelt á lla 
mok megegyezésének hiányában, a 
Jóvátétel! Bizottság állapit meg. En
nek amennyiségnekmeííhatárazáea vé-



tíous. Pom- la dótftnnination do cette 
qaaütíté, la Commission des lépara- 
tious tiendra compté de tous les élé* 
nieuts, y compris les quantités de 
charbon comme de liïpiite échangées 
avant la guerre entre le territoire 
actuel de la Hongrie d’une part, la 
Si[p9ie et les terrifoires de l aiicien 
Empire d'Autriche transférés à TÉtat 
tchéco-slovaqne et à la Pologne, en 
conformité a^'ec les Traités de paix 
d'autre part, ainsi que des quantités 
actuellement disponibles pour, l'ex- 
portation dans ces pays. A  titre de 
réciprocité, la Hongrie devra fonniir 
il rÊtafc tcliéeo-slovaque et à la Po
logne les quantités de lignite, de 
produits alimentaires et de matières 
visées au paragj;aphe T', coufonué- 
ment à ce qui sera décidé par la 
Gûmmiaaion des réparations.

3. L ’État tchéco-sloracjue et la 
Pologne s'engagent en outre, pendant 
la même période, à ]irendre toutes 
les mesures necessaives pour assm-ev 
que le cbarhou, y  compris le lignite, 
]>uisso être acquis par les acheteurs 
habitant la Hongrie à des conditions 
aussi favorables que celles qui sont 
faites pom' Ut vente des produits de 
même nature placés dans une situa
tion analogue, aux acheteurs habi
tant rÉtat tchéco-slovaque ou la Po
logne dans leur pays respectifs ou 
dans tout autre pays.

4. Les dispositions des paragi a- 
phes 2 et 3 interdisant les droits 
ou restrictions à l ’exportatiou et dé
terminant les conditions de vente, 
s’appliqueront de même aux fourni- 
tm-es de lignite faites par la Hongrie 
à lu Pologne et. à l'État tchéco
slovaque.

5. En cas de différend relatif à 
l ’exécution ou à Tinterprétation d ' 
Tune des dispositions ci-dessiis, la 
Commission des réparations décidera.

6. A l ’eflfet de peririetti-e à la Po
logne, à la Roumanie, à l’État serbt- 
croate-slovèue, à la Tchéco-Slovaqui i,

gott a Jóvátételi títzottsdg figyelembe 
veszi az összes körülményeket, ideértve 
annak a szénnek, valaimot bama- 
saénnek mennyiségét is, amelyet 
a háború előtt egyrészről Magyar- 
orazág mostani területe, másrészről 
Szilézia és a v*olt Osztrák Birodalom
nak olyantei-ületei között cseréltek ki. 
amelyeket a bckeaaerződések értel
mében a Cseh-Szlovák Államhoz és 
Lengyelországhoz csatoltak, valamint 
ezekben az országokban a kivitelre 
most rendelkezésre álló mennyisége- 
Jiet is. A  viszonosságnak megfelelően 
Magyaroi"szág köteles lesz a Cseh
szlovák Alla-m és liengyelország ré
szére az 1. szakaszban említett barna
szenet, élelmiszereket és nyei'sanya- 
gokat oh’’ mennyiségben szállítani, 
amint azt a Jóvátételi Bizottság meg
határozza.

3. A Cseh-iázlovák Állam és Len- 
g3'-elor5zág kötelezik magukat továbbá 
arra, hogy az emlitett időtartam alatt 
minden szükséges intézkedést meg
tesznek annak biztosítása végett, hogy 
a Magvaroi'saágon lakó vevők a sze
net, — ideértve a barnaszenet is — 
éppen olyan előnyös feltételek mel
lett szerezhessék meg, mint amelyek 
a hasonló körülmények kö7.ött ugyan
ilyen terményekre irányadók a Cseh
szlovák Államban vagy Lengyelor
szágban lakó vevők részére saját 
országukban vagy bánnely máa or
szágban.

4. A  2. és 3. szakaszok rendel* 
kezései, amelyek megtiltják a kivi
teli vámokat vagy korlátozásokat és 
meghatározzák az eladás feltételeit, 
alka,lmazást fognak nyerni a Magyai - 
ország részéről Lengyelország vagy 
a Caeh-Szlovák Állam számára szál
lított barnaszénre is.

5. A  fenti rendelkezések vala
melyikének végrehajtása vagy értel
mezése körül felmerülő nézeteltéi’és 
esetében a Jóvátételi Bizottság dönt.

6. Avégbő], hogy Lengyelország
nak, Romániának, a Szerb-Horvát- 
SzlOvén Államnak. Cseh-Szlovákor-



à, ]a Hongrie et à l^A-utidche de 
u’entraider en ce qui conoerne les 
produits qui, juaqu’ici, étaient échan
gés entx-6 les teiiitoires de ces États 
et qui seraient indispensables à la 
production ou aii coramerce de ces 
territoires, l’on ou l’autre de ces 
États entrepieudront, dans les ars 
laûis à partir de la mise eu vigueur 
du présent Traité, des négociations 
i'n vue de conclure a\ ec tel ou tel 
d'outre les autres dits États de» con
ventions sépiJ,i'ées conformes aux sti
pulations du pjésent Traité, notam
ment aux aiticles 200 à 205.

A  l’oxpii’ation de cette piiriode, 
l’État qui aui'a sollicité une yeuîblable 
L'onventiou fians pai’venir à la conclure, 
pourra s’adresser à la Commission 
dos réparatrions et lui demander d’en 
liâter la coaclusion.

szágnak, Magyarországnak és Auszt
riának kölcsönös támogatása lolietővé 
váljék oly termékek tekintetében, 
amelyek eddig ez Államok területei 
közt csereforgalom tárgyai voltak s 
amelyek e területek termeléaére vugy 
kereskedelmére nézve nélkülözhet»'.!- 
lenek, ezeknek az Államoknak egyike 
v'agy másika a íelen Szerzodé.s életbe
lépésétől számÍLOtt Lat hóuapon belül 
tárgyalásokat fog keKdeiTiényezni oly 
célból, hogy az említett többi Államok 
egyikével vagy másikával a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek, neveze- 
te.sen a 200— 20f>. cikkeknek meg
felelő kül5n egyezményeket kössön.

E határidő leteltével a/, a?. Állam, 
amely ilyen egyezmény kötését kez
deményezte, de azt mogkötni nem 
tudta, a Jóvátételi Bizoctságboz for
dulhat B9 ettől az egyezmény meg- 
kcitéaének siettetését kérheti.

Article 208.

Dfs airangements spéciaux 
)i> conclus eutre la Hongi’ie et

1 'iri'’he pour la fourniture réci- 
de produits alimentaires, de

ii..’ tières premières et produits fa-
l.>riqiiôs.

En attendant la conchision 
(le CCS arrangements, mais en aucun
< aa pendant plus de cinq années après 
la mise en vigueur du présent Traité, 
!a Hongrie s’engage à n’imposer aucun 
Iroit à l’exportation ni fî’.icrme re-
■ t-i ic.tioD, de quelque nature que ce soit, 
;i. l’exportation vers l ’A-naiche des 
l'roduits alimentaires d<- i -. ites sortes, 
l'i-oduits sur le terr;to-i î bongi'ois, 
jnsqu’à concurr^'' ri* d'une quautité 
ijui sora fiit':!-, . défaut d’accord 
'■ntie les États intéressés, par la 
' 'ommissiou des réparations. Pour la 
' I literniination de cette quantité, la
• \)inmission des réparations tiendra
■ orapte de tous les éléments et notam
ment de la production et des besoins
• le la consommation dans les deux

208. cikk.

1. Magyaror.szag éa Ansztiia kíüöu 
megállapadásokat fognak egymá.ssal 
kötni élelmiszerek, nyeiaauyagok 
és ipán gyártniá^nyok kölcsönös szál
lítása tűrgyában.

2. Ezeknek a megállapodásoknak 
megkötéséig, de semmi esetre .sem a 
jelen Szerződés életbelépését követő 
öt éven tűi, Magyarország kötelezi 
magát, hogy a Magyarországon ter
melt mindenféle élelmiszereknek AusZ' 
triába való kivitelét semrxiiféle k ivi
teli vamnak, sem bármily torniésxetű 
korlátozásnak nem veti alá oly mennyi
ség erejéig, aineJj êt. az érdekelt Á lla
mok megegyeaésének hiányában a 
Jóvátételi Bizottság állapit meg. En
nek a mennyiségnek meghatározása 
végett a Jóvátételi Bizottság figye
lembe veszi az ö.^szes könilményebet, 
különösen az érdekelt két őrs/,ág ter
melését és a fogyasztás szükségleteit. 
A  A-iszonosságiiak megfelelően Ausz
tria köteles lesz Magyaroi-srág részére



pays intéressés. A  titre de réciprocité, 
l'Autriche devra fournir à la Hongrie 
les quantités de matières premières 
et de produits fabriqués visées au 
paragraphe 1®'' conformément à ce 
qui sera décidé par la Commission 
des réparations.

3° La Hongrie s’engage en outre, 
pendant la même période, à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assuier que tous ces produits puissent 
être acquis par les acheteurs habitant 
l ’Autriche, à des conditions aussi favo
rables que celles qui sont faites pour 
la vente des produits de même na
ture, placés dans mie situation 
analogue aux acheteurs habitant la 
Hongi’ie dans leurs pays respectifs 
ou dans tout autre pays.

4® En cas de différend relatif à 
l’exécution ou à ri^iterprétation de 
l ’une des dispositions ci-dessus, la 
Commission des réparations décidera.

az I. szakaszban említett nyersanya
gokat és ipari gyártmányokat oly 
mennyiségben szállítani, amint azt 
a Jóvátétfili Bizottság meghatározza.

3. Magyarország kötelezi magát 
továbbá arra, hogy az említett idő
tartam alatt minden szükséges intéz
kedést megtesz annak biztosítása vé
gett, hogy az Ausztriában lakó vevők 
rnindezeket a termékeket épen olyan 
előnyös feltételek mellett szerezhessék 
meg, mint amelyek hasonló körül
mények között ugyanolyan termé
kekre irányadók Magyarországon lakó 
vevők részére, saját országukban vagy 
bármely más országban.

4. A  fenti rendelkezések vala
melyikének végrehajtása vagy értel
mezése körül felmei’ülő nézeteltérés 
esetében a Jóvátételi Bizottság dönt.

C H A P IT R E  II.

Traitement de la navigation.

Article 209.

Les Hautes Parties Contractantes 
s’accordent à reconnaître le pavillon 
des navires de toute Partie contrac
tante qui n’a pas de littoral maritime, 
lorsqu’ils sont enregistrés en un lieu 
unique déterminé, situé sur son terri
toire; ce lieu constituera pour ces 
navires le port d’enregistrement.

IL  F E JE ZE T .

A hajózás ssábályosása.

209. cikk.

A  Magas Szerződő Felek meg
egyeznek abban, hogy elismerik mind
azon Szerződő Felek hajóinak lobo
góját, amelyeknek tengerpartjuknincs, 
ha ezek a hajók az illető Szerződő 
Fél területén fekvő és erre a célra 
kijelölt helyen lajstromozva vannak ; 
ez a hely ezeknek a hajóknak lajstro
mozási kikötője gyanánt szerepel.

CHAPITRE in.

Concurrence déloyale.

Article 210.

1. La Hongrie s’engage à prendre 
toutes les mesures législatives ou 
administratives nécessaires pour ga

in. F E JE ZE T .

Tisztességtelen verseny.

210. cikk.

1. Magyarország kötelezi magát, 
hogy minden szükséges törvényhozási 
és közigazgatási intézkedést megtesz



lantir les produits naturels ou fa
briqués originaires de l ’une quel
conque des Puissances alliées ou 
associées confci’e toute forme de con
currence déloyale dans les transac
tions commerciales.

La  Hongiie s’oblige à réprimer 
et à prohiber, par la saisie et par 
toutes autres sanctions appropriées, 
l’importation et l ’exportation ainsi 
que la fabrication, la circulation, la 
vente et la mise en vente à Tinté- 
vieur, de tous produits ou marchan
dises portant sur eux-mêmes, ou sm* 
leur conditioimement immédiat, ou 
sur leur emballage extérieur des 
marques, noms, inscriptions ou signes 
(juelconques, comportant, diiectement 
ou indii*ectement, de fausses indica
tions sur l ’origine, l’espèce, la nature 
ou les qualités spécifiques de ces 
produits ou marchandises.

2. La Hongrie, à la condition 
qu'im traitement réciproque lui soit 
accordé en cette matière, s’oblige à 
se conforme!’ aux lois, ainsi qu’aux 
décisions administratives ou judici
aires prises conformément à ces lois, 
en vigueur dans un Pays allié ou 
associé et régulièrement notifiées à 
la Hongrie par les autorités compé
tentes, déterminant ou réglementant 
le dioit à mie appellation régionale, 
pour les vins ou spiritueux produits 
dans le pays auquel appartient la 
région, ou les conditions dans les
quelles l’emploi d’une appellation 
régionale peut être autorisé : et l’im- 
poitation, resportation, ainsi que la 
fabrication, la circulation, la \ente 
ou la mise en vente des produits 
ou marchandises portant des appel
lations régionales contrairement- aux 
lois ou décisions précitées seront 
interdites par la Hongrie et répri
mées par les mesures prescrites au 
paragrahphe 1®" du présent article.

avégbôl, hogy a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak bármelyikétől szár
mazó nyersterményeket és ipari gyárt
mányokat a kereskedelmi forgalom
ban a tisztességtelen verseny minden 
módja ellen megvédje.

Magyarország kötelezettséget vál
lal arra, hogy lefoglalással vagy 
bármely más megtorló intézkedéssel 
meggátolja és megtiltja mindazoknak 
a termékeknek vagy árúknak a be
hozatalát és kivitelét, valamint bel
földi gyártását, forgalmát, eladását 
és árúbabocsátását, amelyeken vagy 
amelyeknek közvetlen borítékán vagy 
külső csomagolásán olyan jegyek, 
nevek, feliratok vagy bármiféle jelek 
vannak, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve e termékek vagy árúk ere
detének, nemének, természetének 
vagy különös minőségének hamis 
megjelölését foglalják magiakban.

2. Magyarország a viszonosság 
teltétele mellett kötelezettséget vállal 
ana, hogy alkalmazkodik valamely 
Szövetséges és Társult Országbau 
érvényes és az illetékes hatóság 
útján vele szabáh'szeraen közölt 
azokhoz a törvényekhez, úgyszintén 
ezeknek a törvényeknek megfelelően 
keletkezett közigazgatási és bíiói, 
határozatokhoz, amely törvények 
határozatok meghatározzák vagy 
szabályozzák a bájmegjelölés jogát 
abban az országban termelt borokra 
vagy szeszes italokra nézve, am elj' 
hez az illető táj tartozik, vagy 
azokat a feltételeket, amelyek melletü 
a táj megjelölés feltüntetése jogosult; 
az említett törvényekkel vagy hatá
rozatokkal ellenkező tájmegielölé- 
seket viselő termékek vagy árúk be
hozatalát, kivitelét, úgyszintén gyár
tását, forgalmát, eladását vagy árúba
bocsátását, Magyarország a jeleii 
cikk 1. szakaszában foglalt intéz
kedésekkel meg fogja gátolni.



C H A P IT R E  IV .

Traitement des ressortissants des Puis
sances alliées et ossodées.

Article 211.

La Hongrie s’engage ;

a )  à n’imposer aux ressortissants 
des Puissances alliées et associées 
eu ce qui concerne l ’exercice des 
métiers, professions, commerces et 
industries, aucune exclusion qui ne 
serait pas également applicable à 
tous les étrangers sans exception;

h) à ne soumettre les ressortis
sants des Puissances alliées et asso
ciées à aucuns règlements ou restric
tions, en ce qui concerne les droits 
visés au paragraphe a) qui pourraient 
porter directement ou indirectement 
atteinte aux stipulations dudit para
graphe, ou qui seraient autres ou 
plus désavantageux que ceux qui 
s’appliquent aux étrangers ressortis
sante de la nation la plus favorisée;

c) à ne soumettre les ressortis
sants des Puissances alliées et asso
ciées, leurs biens, droits ou intérêts, 
y compris les sociétés ou associa
tions dans lesquelles ils sont intéres
sés, à aucune charge, taxe ou im
pôts directe ou indirects, autres ou 
plus élevés que ceux qui sont ou 
pourront être imposés à ses ressor
tissante ou à leurs biens, di’oits ou 
intérête ;

d) à. ne pas imposer aux ressor
tissants de l ’une quelconque des 
Puissances alliées et associées une 
restriction quelconque qui n’était 
pas applicable aux ressortissants 
de ces Puissances à la  date du 
1" juillet' 1914, à moins que la même 
restriction ne soit également impo
sée à ses propres nationaux.

Article 212.

Les resBortissants des Puissances 
alliées et associées jouiront sur le

IV. FFJEZET.

Bánásmód a Seôvetséges és Társult 
Hatalmak áUampólgáraival.

211. cikk.

Magyarország kötelezi magát arra 
bogy

a )  a Szövetséges és Társult Ha
talmak állampolgárait nem zárja el 
szakma, hivatás, kereskedelem és 
ipar gyakorlásától semmiféle olyan 
tiltó rendszabállyal, amely egyformán 
alkalmazást nem nyerne minden kül
földi állampolgárra kivétel nélkül ;

h) a Szövetséges és Társiüt Ha* 
talmak állampolgáraival szemben 
nem áUapít meg az á) pontban kö
rülírt jogokat érintő semmiféle olyan 
rendelkezéseket vagy korlátozásokat, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve 
az idézett pont szabályait sértenék, 
vagy amelyek a legtöbb kedvezményt 
élvező külföldi állampolgárokra al
kalmazott szabályoktól eltérők vagy 
azoknál kedvezőtlenebbek volnának;

c) a Szövetséges és Társult Ha
talmak állampolgái’aira, javaikra, 
jogaikra vagy érdekeikre, ideértve 
azokat a társaságokat és egyesüle
teket is, amelyekben érdekelve van
nak, nem vet ki semmiféle más, vagy 
magasabb terhet és illetéket vagy 
egyenes v ^ y  közvetett adót, mint 
aminők saját állampolgárait vagy 
javaikat, jogaikat vagy érdekeiket 
terhelik, vagy terhelnék ;

d) nem veti alá egyik Szöveteé- 
ges és Társult Hatalom állampolgá
rait sem olyan korlátozásnak, amely 
ezeknek a Hatalmaknak állampol
gáraival szemben 1914. évi -jiilius hó
1. napján nem volt alkalmazható^ ki
véve, ha ugyanez a korlátozás egy
aránt vonatkozik saját állampolgá
raira is.

212. cikk.

A  Szöveteéges és Társult Hatal
mak állampolgárai személyük, javaik,



territoire hongrois, d’une constante 
protection, pour leur personne, leurs 
biena, droits et intérêts et auront 
libre accès devant les tribunaux.

jogaik és érdekeik tekintetében 
magyar területen állandó védelemben 
részesülnek éa szabadon fordulhatnak 
a bíróságokhoz.

Article 213.

La Hongrie s’engage à recon
naître la nouvelle nationalité qui 
aurait été ou serait acquise par ses 
ressortissants d'après les lois des 
Puissances alliées ou associées et 
conformément aux décisions des auto
rités compétentes de ces Puissances, 
soit par voie de naturalisation, soit 
par l ’eÎEet d’une clause d’un traité 
9t à dégager à tous les points de 
Tue ces ressortissants, en raison de 
cette- acquisition de nouvelle natio- 
nalitéj de toute allégeance vis-à-vis 
de leur État d’origine.

213. cikk-.

Magyarország kötelezi magát., 
hogy elismeri állampolgárainak olyan 
új honosságát, amelyet azok a. 
Szövetséges és Társult Hatalmak tör
vényei szerint és e Hatalmak illetékes 
hatóságainak határozatai alapján akár 
honosítással, akár valamely szerződés 
rendelkezése folytán megszereztek, 
vagy megszerezhetnek és hogy az új 
honosság megszerzésének okából il3'en 
állampolgárait minden tekintetben 
feloldja eredeti hazájukkal szemben 
fennálló mindenféle kötelezettségeik 
alól.

Article 214.

Les Puissances alliées et associées 
pourront nommer des consuls géné
raux, consuls, vice-consuls et agents 
consulaires dans les villes et ports de 
Hongrie. La Hongrie s’engage à ap
prouver la désignation de ces con
suls généraux, consuls, vice-consuls 
et agents consulaires, dont les noms 
lui seront notifiés, et à les admettre 
à l’exercice de leurs fonctions con
formément aux règles et usages ha
bituels.

214, cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak Magyarország városaiba és 
kikötőibe főkonzulokat, konzulokat, 
alkonzulokat és konzuli ügynököket 
nevezhetnek ki. Magj’̂ arország köte
lezi magát, hogy ezeknek a fokon- 
zuloknak, konzuloknak, alkonzulok- 
nak és konzuli ügynököknek ki
jelölését, akiknek nevét vele közölni 
fogják, elismeri és a rendes azabályok 
és szokások szerint megengedi fel
adataik teljesítését.

C H A P IT R E  V.

Clauses générales.

Article 215.

Les obligations, imposées à la 
Hongrie par le Chapitre I  ci-dessus, 
cesseront d’être en vigueur cinq ans 
après la date de la mise en vigueur 
du présent Traité, à moins que le

V. FEJEZET.

Általános rendelkezések.

215. cikk.

A  fenti I. fejezetben Magyar- 
országra rótt kötelezettségek éi-vé- 
nyessége a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított öt év múlva 
megszűnik, hacsak a szövegből más



contraire résulte du texte ou que le 
Conseil de la Société des Nations 
décide, douze mois au moina avant 
l ’expiration de cette période, que ces 
obligations seront maintenues pour 
une période subséquente avec ou 
sans amendement.

Il est toutefois entendu qu’à 
moins de décision diflPërente de la 
Société des Nations, l ’obligation im
posée à la Hongrie par les articles
200, 201, 202 ou 203 ne sera pas 
invoquée après l ’expix-ation d’un délai 
de trois ans à dater de la mise en 
vigueur du présent Traité, par une 
Puissance alliée ou associée qui 
n'’accorderait pas à la Hongrie un 
traitement ooirélatif.

L ’article 211 restera en vigueur 
après cette période de cinq ajïs, avec 
ou sans amendement, pour telle pé
riode s’il en est une, que fixera la 
majorité du Conseil de la Société des 
Nations, et qui ne pourja dépasser 
cinq années.

nem következik, vagy a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa ennek a 
határidőnek eltelte előtt legalább 
tizenkét hónappal akként nem hatá
roz, hogy ezek a kötelezettségek 
változtatással vagy anélkül további 
időre is érvényben maradjanak.

De megegyezés áll fenn arra nézve, 
hogy a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa ellenkező határozata nélkül 
a 200., 201., 202. vagy 203. cikkek
ben Magyaroi-szágra rótt kötelezett
ségekre a l'elen Szerződés életbelépé
sétől számított háromévi határidő 
eltelte után nem hivatkozhatik az a 
Szövetséges és Társult Hatalom, 
amely nem részesítené Magyar- 
országot a viszonosságnak megfelelő 
elbánásban.

A  211. cikk változtatással vagy 
anélkül ennek az ötévi határidőnek 
eltelte után is érvényben marad arra 
az időre, amelyet a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsa szótöbbséggel 
fog meghatározni, de ez az idŐ öt évet 
nem haladhat meg.

Article 216. 216. cikk.

Si le Gouvernement hongrois se 
livre au commerce international, il 
n’aura, à ce point de vue, ni ne sera 
considéré avoir aucun des droits, pri
vilèges et immunités de la souve
raineté.

Ha a Magyar Kormány nemzetközi 
kereskedelmi tevékenységet folytatna, 
ebben a tekintetben nem illetik meg 
öt az állami felségjogból eredő jogok, 
kiváltságok és mentességek és nem 
is tekinthető olyannak, m i n t h a ,  

ilyenekkel rendelkeznék.

SECTION II.

Traités.

Article 217.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité et sous réserve des dis
positions qui y  sont contenues, les 
traités, conventions et accords pluri- 
latéraux de caractère économique ou 
technique, passés par l’ancienne mo

ll. Clîyi.

Nemzetközi szei^ődések.

217. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve s az abban foglalt rendelke
zések fenntartásával, a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia által kötött gaz
dásági vagy szakszerű jelleggel bíró 
többoldalú szerződések, egyezmények



naroliie austro-hongroise et énumérés 
ci*après et aux articles suivants, se
ront seuls appliqués entre la Hongrie 
et celles des Puissances alliées et 
associées qui y sont parties:

1* Convention du 14 mars 1884, 
du 1“  décembre 1886 et du 23 mars 
1887 et' Protocole de clôture du 7 
juillet 1887, relatifs à la protection 
des câbles sous-marins;

2“ Convention du 11 octobre 1909, 
relati’̂ e à la circulation internatio
nale des automobiles;

3“ Accord du 15 mai 1886, rela
tif an plombage des wagons assujettis 
à la douane et Protocole dp 18 
mai 1907 ;

4“ Accord du 15 mai 1886, relatif 
à  l’îmitô technique des chemins
de f e r -

c V oîivention du 7 juillet 1890, 
relfe; ?■ la publication des tarifs 
ir: ot à l ’organisation d’une
' , Hi- nationale pour la publi- 
"ivjii des tarifs douaniers;

8* Convention du 25 avril 1907, 
.lative à l ’élévation des tarifs doua- 
•isrs ottomans;

7® Conventions du 14 mars 1857, 
l'oiative au rachat des droits de péage 
du Sund et des Belts ;

8® Convention du 22 juin 1861, 
relative aa rachat des droits de péage 
sur l ’Elbe;

9“ Convention du 16 jaillet 1863, 
relative au rachat des dro: s de péage 
sur l ’Esoaut;

10® Convention -ví 29 octobre 
1888, relative à d’établissement d’un 
régime défi’?’ J . destmé à garantir 
le libre uaag  ̂ _. i  canal de Suez;

i r  Convention du 23 septembre
1910, relative à l’unification de cer
taines règles en matière d’abordage, 
d’assistance et de sauvetage mari
times ;

és megegyezések közül Magyarország 
és aa ülető Szerződő Félként sze
replő Szövetséges és Társult Hatal
mak között csupán az itt és a kö
vetkező cikkekben felsoroltak nyer
nek alkalmazást:

1. a tengeralatti kábelek védelme 
tárgyában 1884. évi március hó
14.-én, 1886. évi december hó 1,-én 
és 1887. évi március hó 23.-án kötött 
egyezmények és az 1887. évi július 
hó 7.-én kelt zárójegyzőkönyv ;

2. a nemzetközi automobilforga
lom tárgyában 1909. évi október hó
11.-én kötött egyezmény;

3. a vámvizsgálat alá eső teher
kocsik ólomzár alá helyezése tárgyá
ban 1886. évi május hó 15.-én kö
tött megegyezés és az 1907. évi 
május hó 18.-án kelt jegyzőkönyv;

4. a vasutak műszaki egysége 
tárgyában 1886. évi május hó 16.-én 
kötött megegyezés;

5. a vámtarifák közzététele és a 
vámtarifák közzététele céljából nem
zetközi Unió létesítése tárgyában 
1890. évi július hó 5.-én kötött 
egyezmény ;

6. a török vámtarifa emelése 
tárgyában 1907. évi április hó 25,-én 
kötött egyezmény ;

7. a Szund tengerszorosban és a 
Beit tengerszorosokban szedett hajó
zási illetékek megváltása tárgyában 
1857. évi március hó 14.-én kötött 
egyezmény ;

8. az elbai hajózási illetékek 
megváltása tárgyában 1861. évi 
június hó 22.-én kötött egyezmény ;

9. a scheldei hajózási illetékek 
megváltása tárgyában 1863. évi július 
hó 16.-án kötött egyezmény;

10. a Szuezi csatorna szabad 
használatát biztosító végleges sza
bályozás tárgyában 1888. évi október 
hó 29.-én kötött egyezmény;

11. a hajóösszeütközésekre, to
vábbá a tengeri segélynyújtásra és 
mentésre nézve bizonyos szabályok 
egységesítése tárgyában 1910. évi szep
tember hó 23.-án kötött egyezmény ;



12® Conventioa du 21 décembre
1904, relative à l’exemption pour les 
bâtùnents hospitaliers des droits et 
taxes dans les ports ;

13“ Convention du 26 septembre 
1906, poui' la suppression du travail 
de nuit pom* les femmes ;

14" Convention des 18 mai 190 Í,
4 mai 1910, relatives à la répression 
de la traite des blanches ;

16“ Convention du 4 mai 1910, 
relative à la suppression des publi
cations pornographiques ;

16® Convention sanitaire du 3 
décembre 1903, ainsi que les pré
cédentes signées le 30 janvier 1892, 
le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et 
le 19 mars 1897 ;

17“ Convention du 20 mai 187B, 
relative à l’unification et au per
fectionnement du système métrique ;

18® Convention du 29 novembre ‘ 
1906, relative à l’unification de la 
formule des médicaments héroïques ;

19" Convention des 16 et 19 
novembre 1885, relatives à la con- 
stmction d’un diapason normal;

20“ Convention du 7 juin 1905, 
relative à la création d’un Institut 
international agricole à Rome;

21® Conventions des 3 novembre 
1881, 15 aviil 1889, relatives aux 
mesures à prendre contre le phyl
loxéra ;

22“ Convention du 19 mars 1902, 
l’elative à la protection des oiseaux 
utiles à l ’agricultm-e ;

23® Convention du 12 juin 1902 
relative à la tutelle des mineurs.

12. a kórházhajóknak kikötői 
illetékek és dijak alól való mentesí
tése tárgyában 1904, évi december 
hó 21.-én kötött egyezmény ;

18. a nők éjjeli munkájának el
tiltása tárgyában 1906. évi szeptem
ber hó 26 -án kötött egyezmény ;

14. a leánykereskedés elnyomása 
tárgyában 1904. évi május hó 18.-án 
és 1910. évi május hó 4.-én kötött 
egyezmények ;

15. a fajtalan közlemények for
galmának elnyomása tárgyában 1910. 
évi május hó 4.-én kötött egyezmény ;

16. az 1903. évi december hó 
3-án kötött egészségügyi egyezmény, 
valamint az 1892. évi januái’ius hó 
30-án, az 1893. évi április hó 15-én, 
az 1894, éAá ápi'ilis hó 3-án és az 
1897. évi március hó 19-én aláírt 
előző egyezmények;

17, a méterreudszer egységesítése 
és tökéletesítése tárgyában 1875. évi 
május hó 20-án kötött egyezmény;

18. az erősen ható gyógyszerek 
készítésének egységesítése tárgyában 
1906. évi november hó 29-én kötött 
egyezmény ;

19. az egységes hangvilla meg
állapítása tárgyában 1885. évi novem
ber hó 16-án és 19-én kötött egyez
mény;

20. a Rómában Nemzetközi Mező
gazdasági Intézet létesítése tárgyá
ban 1905. évi június hó 7-én kötött 
egyezmény ;

21. a filokszéra elleni védőrend
szabályok tárgyában 1881. évi no
vember hó 3-án és 1889, évi április 
hó 15-én kötött egyezmények;

22. a mezőgazdaságra hasznos 
madarak védelme tárgyában 1902, évi 
március hó 19-énkötött egyezmény;

23. a kiskorúak gyámsága tár
gyában 1902. évi június hó 12-én 
kötött egyezmény.

Article 218,

Dès la mise en vigueur du présent 
Traité, les Hautes Parties Contractan-

218. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a Magas Szerződő Felek a



I tîS appliqueront de nouveau les con- 
\(;ntions et arrangements ci-après 
ilósignós, en tant qu’ils les concernent, 
la Hongrie s'engageant à observer 
les stipulations particulières contenues 
ilana le présent article:

Conventions iwstales ;
Conventions et arrangements de 

l’Union postale universelle, signés à. 
' 'ionne, le 4 juillet 1891 ;

Conventions et an-ahgements de 
r Union postale, signés à Washington, 
l<‘ IB juin 1897;

Conventions et arrangements de 
l'Union postale, signés à Rome, le 
‘̂ 6 mai 1906.

Conventions télégra îhiques :
0 ii oiitions télégraphiques inter-

lignées à Saint-Péters- 
ie :0/2a juillet 1876;

et tarifs arrêtés par
1 cintérenoe télégraphique inter- 

..i.:0 nale de Lisbonne le 11 juin 
J03.

La Hongrie s’engage à ne pas 
; ît'user son consentement à la conclu- 
4on avec les noveaux États des 
arrangements spéciaux prévus par les 
conventions et arrangements relatifs 
à rUnion postale universelle et à 
rUnion télégraphique internationale, 
dont lesdits nouveaux États font partie 
ou auxquels ils adhérent.

maguk részéről újból alkalmazni 
fogják az a,lább felsorolt egyezmé
nyeket és megállapodásokat, Magyar- 
ország pedig kötelezi magát, hogy a 
jelen cikkben foglalt különös rendel
kezéseket megtartja.

Postaegyezmények :
az egyetemes posta-egj'esületre 

vonatkozólag Bécsben 1891. évi július 
hó 4- én kötött egyezmények és meg
állapodások ;

a posta-egyesületre vonatkozólag 
Washingtonban 1897. évi június hó 
16-én kötött egyezméuj'ck és meg
állapodások ;

a posta-ogyesületre vonatkozólag 
Rómában 1906. évi május hó 26-án 
kötött egyezmények és megállapo
dások.

2'áviróegye0inénye/i :

a Szentpétervárott, 1875. évi július 
hó 10/22-én kötött nemzetközi táv
íróegyezmények ;

a nemzetközi távírókoníerencia 
által Lisszabonban 1908. évi június 
hó 11-én megállapított szabályzatok 
és díjszabások.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy az egyetemes posta-egyesület
hez és a nemzetközi távíró egylethez 
tartozó vagy azokhoz csatlakozó új 
Államokkal oly különös megállapo
dások kötéséhez, amin őket a szóban 
forgó egyezmények és megállapodá
sok kilátásba helyeznek, hozzá
járulását nem fogja megtagadni.

Article 219.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité, les Hautes Parties Con
tractantes applio. ;ronb de nouveau, 
en tant qu’el s : ooncerne, la Con
vention radio-télégraphique inter
nationale du 5 juillet 1912, la Hongrie 
s’engageant à observer les règles pro
visoires, qui lui seront indiquées par 
les PuiBsaiicea alliées et associées.

219. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a Magas Szerződő Felek a 
maguk részéről újból alkalmazni fog
ják az 1912, évi július hó 6-én kötött 
nemzetközi szikratávíró egyezményt, 
Magyarország pedig kötelezi magát, 
hogy meg íogja tartani azokat az 
ideiglenes szabályokat, amelyeket vele 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
közölni fognak.



Si, dans les cinq années qui sui
vront la mise en vigueur du présent 
Traité, une nouvelle convention 
réglant les relations radio-télégraphi
ques internationales vient à être con
clue en remplacement de la Conven
tion du 5 juillet 1912, cette nouvelle 
convention liera la Hongrie, même 
au cas où celle ci aurait réfusé soit 
de participer à l’élaboration de la 
r.onvention, soit d’y souscrire.

Cette nouvelle convention rem
placera égalemeiit les règles provi
soires en vigueur.

Ha a jelen Szerződés életbelépé
sétől számított öt éven belül az 1912. 
évi július hó 6-én kelt egyezmény 
helyett a nemzetközi szikratávíró- 
forgalom szabályozására új egyez
ményt kötnének, ez az új egyezmény 
kötelező lesz Magyarországra még 
abban az esetben is, ha Magyar- 
ország vonakodnék az egyezmény 
kidolgozásábaiv résztveuui, vagy azt 
aláírni.

Ez az új egyezmény egyszersmind 
a hatályba léptetett ideiglenes sza
bályok helyébe fog lépni.

Article 220

La Convention internationale de 
Paris du 20 mars 1883, pour la pro
tection de la propriété industrielle, 
revisée à Washington le 2 juin J911, 
et l’arrangement du 14 avril 1891 
concernant l’enregi str em ent i nternatio - 
nal des marques de fabrique et de 
commerce, seront appliqués à partir 
de la mise en vigueur du présent 
Traité, dans la mesure où iis ne 
seront pas affectés et modifiés par 
les exceptions et restrictions résultant 
dudit Traité.

220. cikk.

Az ipari tulajdon védelme tár
gyában Párisban 1883. évi március 
hó 20-án kötött és Washingtonban
1911. évi június hó 2.-án módosított 
nemzetközi egyezmény és a gyári és 
kereskedelmi védjegyek nemzetközi 
lajstromozása tárgyában 1891. évi 
április hó 14-én kötött megállapodás a 
jelen Szerződés életbelépésétől kezdve 
alkalmazást nyernek annyiban, ameny- 
iiyiben azokat a jelen Szei’zódésből 
folyó kivételek és korlátozások nem 
érintik és nem módosítják.

Ai-ticle 221.

Dès la mise en viguevu: dn présent 
Traité, les Hautes Parties Contrac
tantes appliqueront, en tant qu’elle 
les concerne, la Convention de la 
Haye du 17 juillet 1905 relative à la 
procédure civile. Toutefois, cette dis
position demeure et demeurera sans 
effet vis-à-vis de la France, du Por
tugal et de la Roumanie.

221. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a magas Szerződő Felek a 
maguk részéről alkalmazni fogják a 
polgári eljárás tárgyában Hágában
1905. évi július hó 17-én kötött 
egyezményt. Mindazonáltal ez a ren
delkezés nem vonatkozik és nem fog 
vonatkozni Franciaországra, Poi'tu- 
gáliára és Romániára.

Article 222.

La Hongi'ie s’engage à adhérer 
dans les foi*mes présentés et avajit 
l ’expiration d’un délai de douze mois

222. cikk.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
a megszabott alakszerűségek mellett, 
s a jelen Szerződés életbelépésétől



à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, à la CJonvention inter
nationale de Berne da 9 septembre 
1886 pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques revisée à 
Berlin le 13 novembre 1908, et com
plétée par le Protocole additionnel, 
signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusq’à ce qu’eUe ait adliéré à la 
Convention susvisée, la Hongrie 
s’engage à reconnaître et à protéger 
les oeuvres littéraires et artistiques 
dee ressortissants des Puissances 
alliées ou associées par des disposi
tions eflfectives prises en confonnité 
des principes de ladite Convention 
internationale.

En outre et indépendamment de 
l’adhésion susvisée, la Hongrie s’en
gage à continuer d’assurer la recon
naissance et la protection de toutes 
les oeuvres littéraires et artistiques 
des ressortissants de chacune des Puis
sances alliées ou associées d’nuc 
manière au moins aussi étendue qu’à 
la date du 28 juillet 1914 et dans 
les mêmes conditions.

számított tizenkét hónap eltelte előtt 
csatlakozni fog az irodalmi és mű
vészeti művek védelme tárgyában 
Bemben 1886. évi szeptember hó 
9-én kötött, Berlinben 1908. évi no
vember hó 13'án módosított és a 
Bemben 1914. évi március hó 20-án 
aláírt pótjegyzőkönyvvel kiegészített 
nemzetközi egyezményhez.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
a fentjelzett egyezményhez való csat
lakozásának időpontjáig a Szövetsé
ges és Társult Hatalmak állampolgá
rainak irodalmi és művészeti műveit 
az említett nemzetközi egyezmény 
elveinek megfelelő tényleges rendel
kezésekkel elismeri és megvédi.

Egyébként függetlenül a fentemlí- 
tett csatlakozástól, Magyarország kö
telezi mf gát arra is, hogy minden 
egyes Szövetséges és Társult Hata
lom állampolgárainak minden iro
dalmi és művészeti művét továbbra 
is legalább oly elismerésben és oly vé
delemben részesíti, amely az 1914. évi 
jiilius 28-án fennállott mértéket el
éri és az akkoii feltételeknek megfelel.

Altiele 223.

JLa Hongrie s'engage à adhérer 
aux Conventions suivantes :

1" Convention du 26 septembre 
1906 relative à la suppretssion de 
l’emploi du phosphore blanc dans la 
fabrication des alliunettes ;

2® Convention du 3’ décembre
1913, relative à l ’unification des sta
tistiques commerciales.

Ai-ticle 224.

Chacune des Puissances alliées 
ou associées, s’inspirant des princi
pes généraux ou des stipulations par
ticulières du présent Traité, notifiera 
à la H'ongiie les conventions bilaté-

223. cikk.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
csatlakozni fog a következő egyez
ményekhez ;

1. a fehér foszfor használatának 
a gyufagyártásban való eltiltására 
vonatkozólag 1906. évi szeptembei- 
hó 26-án kötött egyezményhez;

2. a kereskedelmi statisztikák 
egységesítésére vonatkozólag 1913. 
évi december hó 31-én kötött egyez
ményhez.

224. cikk.

A  jelen Szerződés általános elvei
nek vagy különös rendelkezéseinek 
szelleméből kiindulva, minden egyes 
Szövetséges és Társult Hatalom 
hivatalosan közölni fogja Magyar-



raies de toute uature, passées avec 
l ’ancienne monarchieaustro-hongî-oise, 
dont elle exigera l’obserTation.

La. notification pré^^le au présent 
article sera faite, soit directement, 
soit par l ’entremise d’une autre Puis
sance. Il en sera accusé réception 
par écrit par la Hongrie ; la date de 
la remise en vigueur sera celle de 
la notification.

Les Piûssances alliées ou as.so- 
ciées s'engagent entre elles à n'ap
pliquer vis à-vis de la Hongrie que 
les conventions qui sont conformes 
aux fitipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éven- 
tiïêllement celles des dispositions de 
ces conventions qui, n'étaiit pas con
formes aux stipulations du présent 
Traité, ne seront pas considérées 
comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la 
Société des Nations sera appelée à 
se prononcer.

Un délai de six mois, qui coun-a 
depuis la mise en vigueur du pré
sent Traité, est imj^arti aux Puis
sances alliées ou associées pour pro
céder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui 
auront fait l ’objet d’une telle notifi
cation, seront seules mises en vi- 
guem’ entre les Puissances alliées ou 
asisociées et la Hongrie.

Les règles ci-dessus sont appli
cables à toutes conventions bilatéra
les existant entre toutes les Puissan
ces alliées et associées signataires 
du présent Traité et la Hongrie, 
même si lesdites Paissances alliées 
et associées n’ont pas été en état de 
guene avec elle.

országgal a volt Osztrák-Magyar 
Monax’chiáTal kötött mindazokat a 
kétoldalú egyezményeket, amelyek
nek megtartását kívánni fogja.

A  jelen cikkben említett idva- 
talos közlés vagy közvetlenül vagy 
valamely más Hatalom közvetítésével 
fog történni. A  közlés vételét Magyar- 
ország írásban fogja elismerni ; az 
újból való életbelépés időpontja a 
hivatalos közléssel veszi kezdetét.

A  SzöA'etséges és Társult Hatal
mak egymásközt kötelezik magukat 
arra, hogy Magyarországgal szemben 
csak oly egyezményeket fognak 
alkalmazni, amelyek a jelen Szerző
dés rendelkezéseinek megfelelnek.

A  hivatalos közlés esetleg meg
fogja jelölni ezeknek az egyezmé
nyeknek rendelkezései közül azokat, 
amelyek a jelen Szerződés rendel
kezéseinek nem felelnek meg, s így 
újból nem alkalmazhatók.

Véleményeltérés esetében a Nem
zetek Szövetsége lesz hivatva dönteni.

A  hivatalos közlésre a Szövetséges 
és Társult Hatalmaknak a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hathónapi határidő áll rendelkezésre.

Csak azok a kétoldalú egyezmé
nyek lépnek életbe a Szövetséges és 
Társult Hatalmak és Magyarország 
között, amelyek ily közlés tárgyai 
voltak.

A  fentemlített szabályok a jelen 
szerződést aláíró bármely Szövetséges 
és Társult Hatalom és Magyarország 
között fennálló minden kétoldalú 
egyezményre alkalmazást nyernek, 
még abban az esetben is, ba az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom nem 
volt hadiállapotban Magyarországgal.

Article 225.

La Hongrie déclai'e reconnaître 
comme étant sans efíét tons les trai
tés, conventions ou accords conclus

225. cikk.

Magyarország kijelenti és élismeri, 
hogy mindazok a szerződések, egyez
mények vagy megegyezések, amelye-



pai’ eüp ou par l'ancienne monarchie 
austro-hongroise avec l’Allemagne, 
rAutiiche. la Bulgarie ou la Turquie 
depuis le 1“  aoCit 1914 jusqu’à la 
mise en vigueur du présent Traité.

ket Ő, vagy a volt Osztrák-Mag3 âr 
Monarchia Németországgal, Ausz
triával, Bulgáriával vagy Török
országgal 1914. évi augusztus hó 
1. napja óta a jelen Szerződés életbe
lépéséig kötött, érvénytelenek.

Article 226.

La Hongrie s’engage à assurer 
de plein droit aux Puissances alliées 
et associées, ainsi qu’aux fonction
naires et ressortissants desdites Puis
sances, le bénéfice de tous les droits 
et avantages de quelque nature que 
ce soit qu’elle-même, ou l’ancienne 
monarchie austro-hongroise, a pu 
concéder à l ’Allemagne, à TAutriche, 
à la Bulgarie ou à la Turquie, ou 
concéder aux fonctionnaires et res
sortissants de ces États, par traités, 
conventions ou accords, conclus avant 
le 1“  août 1914, aussi longtemps 
que ces traités, conventions on 
accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées 
se réservent le droit d’accepter ou 
non la bénéfice de ces droits et 
avantages.

226, cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy a Szövetséges és Társult Hatal- 
makuak, valamint az említett Hatal
mak tisztviselőinek és állampolgárai
nak javái’a biztosítani fogja mind
azoknak a jogoknak és előnyöknek, 
bárminők is legyenek azok, élvezetét, 
amelj’eket ő, vagy a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia Németország
nak, Ausztriának, Bulgáriának vagy 
Törökországnak, avagy ez Államok 
tisztviselőinek és állampolgárainak 
javára az 1914, évi augusztus hó
1. napjáig kötött szerződések, egyez
mények vagy megegyezések alapján 
biztosíthatott és pedig mindaddig 
amíg ezek a szerződések, egyezmé
nyek vagy megegyezések hatályban 
maradnak,

A  Szövetséges és Társult Hatal 
mák fenntartják maguknak a jeget 
arra nézve, hogy ezeknek a jogok
nak és előnyöknek élvezetét elfogad
ják-e, vagy sem.

Article 227.

La Hongrie déclare reconnaître 
comme étant sans eâet tous les 
traités, conventions ou accords con
clus, par elle ou par l ’ancienne monar
chie austro-hongroise, avec la Russie 
ou avec tout État ou Gouvernement 
dont le territoire constituait antérieu
rement une partie de la Russie, ainsi 
qu’avec la Roumanie, avant le 28 
juillet 1914 ou depuis cette date, 
jusqu’à la mise en vigueur du pré
sent Traité,

227. cikk.

Magyarország kijelenti és elismeri, 
hogy mindazok a szerződések, egyez- 
ménj’ek vagy megegyezések, ame
lyeket ő, vagy a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia 1914. évi július 28.-a előtt, 
vagy ez időpont után a jelen Szer
ződés. életbelépéséig Oroszországgal 
vagy bármely Állammal vagy Kor
mánnyal, amelynek területe azelőtt 
Oroszországhoz tartozott, &va.gy Ro
mániával megkötött, érvénytelenek.



Altiele 228. 228. cikk.

Au cas où, depuis le 28 juillet 
.1914, une Puissance alliée ou as
sociée, la Russie ou un État ou Gou
vernement dont le territoire consti
tuait antérieurement une partie de la 
Russie, aurait été contraint à la 
suite d’une occupation militaire, par 
tout autre moyen ou pour toute autre 
cause, d’accorder ou de laisser accor
der par un acte émanant d’une auto
rité publique quelconque des con
cessions, privilèges et faveurs de 
quelque nature que ce soit à la 
Hongrie, à T ancienne monarchie 
austro-hongroise ou à un ressoitis- 
sant hongrois, ces concessions, pri
vilèges et favem’s sont annulés de 
plein di-oit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités 
pouvant éventuellement résulter de 
cette annulation ne seront en aucun 
cas supportées par les Puissances 
alliées et associées, ni par les Puis
sances, États, Gouvernements ou 
autorités publiques que le présent 
article délie de leurs engagements.

Abban az esetben, ha valamely 
Szövetséges és Társult Hatalom, 
Oroszország, vagy valamely oly Állam 
vagy Kormány, amelynek területe 
azelőtt Oroszországhoz tartozott, 
1914. évi július hó 28.-a óta katonai 
megszállás következtében, avagy bár
mely más módon vagy okból kény
telen lett volna Magyarországnak, a 
volt Osztrák-Magyar Monarchiának 
vagy magyar állampolgárnak vala
mely közhatósági intézkedés folj'tán 
bárminemű engedélyt, kiváltságot 
vagy kedvezményt nyújtani vagy 
nyujtatni, a jelen Szerződés ezeket 
az engedélyeket, kiváltságokat és 
kedvezményeket jogérvényesen meg
semmisíti.

Azok a terhek vagy kártérítési 
igények, amelyek ebből a megsem
misítésből kifolyólag esetleg támad
hatná uak, sem a Szövetséges és Tár
sult Hatalmakkal, sem azokkal a 
Hatalmakkal, Államokkal, Konná- 
nyokkal vagy közhatóságokkal szem
ben, amelyeket a jelen cikk kötele
zettségeik alól felold, nem érvénj'e- 
sithetők.

Article 229.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité, la Hongrie s’engage, en 
ce qui la concerne, à faire bénéficier 
de plein droit les Puissances alliées 
et associées, ainsi que leurs ressor
tissants, des droits et avantages de 
quelque nature que ce soit concédés, 
par elle ou par l ’ancieime monarchie 
austro-hongroise, depuis le 28 juillet 
1914 jusqu’à la mise en vigueur du 
présent Traité, par traités, conven
tions ou accords, à des États non 
belligérants ou à des ressortissants 
de ces États, aussi longtemps que 
ces traités, conventions ou accords

229. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy a maga részéről, a jelen Szer
ződés életbelépésétől kezdve a Szö
vetséges és Társult Hatalmakat, 
valamint ezeknek állampolgárait jog- 
éi'vényesen részesíteni fogja mind
azoknak a jogoknak és előnyöknek, 
bárminők is legyenek azok, élveze
tében, amelyeket ő, vagy a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia az 1914, 
évi július hó 28.-a óta a jelen Szer
ződés életbelépéséig a nem hadviselő 
Államoknak vagy ez Államok állam
polgárainak javái’a szerződések.



seront en vigueur pour la Hon
grie.

egyezmények vagy megegyezések, 
alapján biztosított és pedig mind’ 
addig, amíg ezek a szerződések, 
egyezmények vagy megegyezések 
Magyarországgal szemben batálj’ban 
maradnak.

Article 230.

CeUes des Hautes Parties Con- 
u-actantes qui n’auraient pas encore 
signé ou qui après avoir signé, 
u’aui’aient pas encore ratifié la Con
vention sur rOpium, signée à la Haye 
le 23 janvier 1912, sont d’accord 
pour niettre cette Convention en 
vigueur, et, à cette fin, pour édicter 
la législation nécessaire aussitôt qu’il 
sera possible et, au plus tard, dans 
les douze mois qui suivront la mise 
«Il vigueur du présent Traité.

Les J outes Parties Contractantes 
coDTienrx;-tt, en outre, pour celles 
'i eutre elles qui n’ont pas encore 
Í tifié ladite Convention, que la rati

fication du présent Traité équi vaudra, 
à tons égards, à cette ratification 
et à la signature du Protocole spécial 
ouvert à la Haye conformément aux 
résolutions de la troisième Conférence 
sur l’opium, tenue en 1914 pour la 
mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la Républi
que française communiquera au 
Gouvernement des Pays-Bas une 
copie certifiée conforme du procès- 
verbal de dépôt de ratifications du 
présent Traité et invitera le Gouver
nement des Pays-Bas à accepter et 
recevoir ce document comme dépôt 
des ratifications de la Convention 
du 23 janvier 1912 et comme signa
ture du Protocole additionnel de
1914.

230. cikk.

A  Magas Szerződő Felek közül 
azok, amelyek még nem írták alá, 
vagj^ amelyek már aláírták, de még 
nem erősítették meg az 1912. évi 
januárius 23,-án Hágában megkötött 
ópium-egyezményt, megegyeznek ab
ban, hogy ezt az egyezményt életbe
léptetik és hogy evégből a lehető
séghez képest mielőbb, de legkésőbb 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető tizenkét hónapon belül a szük
séges törvényhozási intézkedéseket 
megteszik.

Egyébként a Magas Szerződő 
Felek megegyeznek abban, hogy 
közülök azokra nézve, aiiielyek az 
említett egyezményt még nem erő
sítették meg, a jelen Szerződés meg
erősítése a jelzett egyezmény meg
erősítésével, valamint a Hágában
1914, évben az említett egyezmény 
életbeléptetése céljából megtartott 
harmadik ópium-konferencia határo- 
zataiüak megfelelően felvett külön 
jegyzőkönyv aláírásával minden te
kintetben egyenlő értékű.

A  Franczia Köztársaság Kor
mánya a jelen Szerződés megerősítő 
okiratainak letételéről szóló jegyző
könyvnek egy hitelesített másolatát 
Németalföld Kormányának meg fogja 
küldeni és Németalföld Kormányát 
fel fogja kérni, hogy ezt az okmányt 
az 1912. évi januárius hó 23-án 
kötött egyezmény megerősítő okii’a- 
tainak letétele és az 1914. évi pót
jegyzőkönyv aláírása gyanánt fo
gadja el és őrizze meg.



SECTION III.

Dettes.

Article 231.

Seront réglées par riiitermédiaire 
d ’Offices de vérification et de çoeq- 
pensation qui seront constitués par 
chacune des Hautes Parties Con
tractantes dans un délai de trois 
mois à dater de la notification pré
vue à l’alinéa e) ci-après, les c&.té- 
gories suivantes d’obligations pécu
niaires :

1* les dettes exigibles avant la 
guerre et dues par les ressortiss-ints 
d’une des Puissances Contractantes, 
résidant sur le territoire de cette 
Puissance, aux ressortissants d’une. 
Puissance adverse résidant sur le 
territoire de cette Puissance ;

2“ les dettes devenues exigibles 
pendant la gnerre, et dues aux res
sortissants d’une des Puissances 
Contractantes résidant sur le terri
toire de cette Puissance et résultant 
de transactions ou des contrats, 
passés avec les ressortissants d’ime 
Puissance adverse résidant sur le 
teiTitoire de cette Puissance, dont 
l'exécution totale ou partielle a été 
suspendue du fait de l’état de 
guerre ;

3® les intérêts échus avant et 
pendant la guerre et dus à un res
sortissant d'une des Puissances con
tractantes, provenant des valeurs 
émises ou reprises par une Puissance 
adverse, pourvu que le payement de 
ces intérêts aux ressortissants de 
cette Puissance ou aux neutres n’ait 
pas été suspendu pendant la guerre ;

4® les capitaux remboursables avant 
et pendant la guerre, payables aux 
ressortissants d’une des Puissances 
Contractantes, représentant des va
leurs émises par une Puissance 
adverse, pourvu que le payement de

III. CÎM.

Tartozások.

231. cikk.

A  pénztartozásoknak azok a fa
jai, amelyeket a Magas Szerződő 
Felek mindegyüké részéről az e) 
alatti pontban megállapított bejelen
téstől számított három hónapon belül 
felállítandó Felüházsgáló és Eliegyen- 
lítő Hivatalok közvetítésével kell 
rendezni, a következők;

1. a háború előtt lejárt azok a 
tartozások, amelyekkel a Szerződő 
Hatalmak valamelyikének saját te
rületén lakó állampolgára valamelyik 
ellenfélként szereplő Hatalom saját 
területén lakó állampolgárának tar
tozik ;

2. valamelyik Szerződő Hatalom
nak saját területén lakó állampol
gára javára a háború folyamán le
járt azok a tartozások, amelyek va
lamely ellenfélként szereplő Hata
lomnak saját területén lakó állam
polgárával kötött olyan ügyletből 
vagy szerződésből erednek, amely
nek teljesítését a háborús állapot 
folytán egészben vagy részben fel
függesztették ;

3. a háború előtt ^agy a háború 
alatt lejárt és valamelyik Szerződő 
Hatalom állampolgárának járó ka
matok olyan értékpapírok után, ame
lyeket valamely ellenfélként szereplő 
Hatalom bocsátott ki, vagy vett át, 
feltéve, hogy ezeknek a kamatoknak 
e Hatalom állampolgárai, vagy a 
semlegesek részére való fizetéeét a 
háború alatt nem függesztették fel;

4. a háború előtt vagy a háború 
alatt esedékessé vált és valamelyik 
Szerződő Hatalom állampolgárának 
járó tőkeösszegek olyan értékpapírok 
után, amelyeket valamely ellenfél
ként szereplő Hatalom bocsátott ki.



< es capitaux, aux reasoiiissants de 
cette Ptdssarice ou aux neiitres n’ait 
pas été auependu pendant la  gueiTe.

Dans le cas d'intérêts ou de 
capitaux payables pour des titres 
('.mis ou repris par le Gouvernement 
(le Tancienne monarchie austro-hon
groise, le montant qui sera crédité 
(it payé par la Hongrie ne sera que 
elui des intérêts et capitaux corres- 

;.ondant à la dette incombant à la 
fTongrie, en conformité des disposi- 
I ious de la Partie IX  (Clauses finan
cières) du présent Traité et des 
[Principes établis par la Commission 
des réparations.

Les produits des liqaidauoiQs des 
biens, droits et intérêts ennemis 
visés dans la Section IV  et son 
.■\nnose, seront pris en charge dans 
la ino.anaie et au change prévus 
oi-ap>;6i. à l ’alinéa cl), par les Offices 
vJii - iv LI rat'on et de compensation 
e' par eux dans Jes condi-

or • p,ïévues pai- lesdites Section et 
:-î:jôxe.

Lés opérations visées dans le 
jnésent article seront effectués selon 
1;'.3 principes suivants et conformé
ment à l ’Annexe de la présente 
Section :

a) Chacune des Hautes Parties 
Contractantes inteidira, dès la mise 
en vigueur du présent Traité, tous 
payements, acceptations de payements 
et généradement toutes communica
tions entre les parties intéressées, 
relativement aü règlement desdites 
dettes, autrement que par Tiat^r- 
médiaire des Offices de réx-ification 
et de compensation susvisés ;

h) Chacune àiis Hautes Parties 
Conti’actanti.'.. sara respectivement 
responsable du payement, desdites 
dettes de ses nationaux, sauf dans 
le cas où le débiteur était, avant la 
guerre, en faillite, en déconfiture ou 
en état d’insolvabilité déclarée ou si 
la dette était due par une société,

feltéve, hogy az üy tőkeösszegnek 
e Hatalom állampolgárai vagy a 
semlegesek részére való kifizetését 
a háború alatt nem függesztették fel.

Azokban az esetekben, amelyek
ben Magyarország a rolt Osztrák- 
Magyar Monarchia Kormánya részé
ről kibocsátott vagy átvett érték
papírok után kamatokat vagy tőke
összegeket köteles fizetni, a részéről 
más javára írandó vagy fizetendő 
összeg csak azoknak a tartozások
nak megfelelő kamatösszeg vagy 
tőkeösszeg lesz, amelyek a j elten 
Szerződés IX . része (Pénzügyi ren
delkezések) és a Jóvátételi Bizott
ság részéről megállapított elvek sze
rint Magyarországot terhelik.

A  IV. címben és anuak Függelé
kében körülírt ellenséges javak, jogok 
és érdekek felszámolásának eredmé
nyét a Felülvizsgáló és kiegyenlítő 
Hivatalok az alábbi d) alatti pontban 
megállapított pénznemben és árfolyam 
szerint fogják elszámolni és azokról 
a fentemlitett címben és Függeléké
ben megállapícott feltételek szennt 
fognak rendelkezni.

A  jelen cikkben megjelölt művele
teket az alább következő alapelvek 
szerint és a jelen címhez tartozó 
Függelék rendelkezéseinek meg 
felelően kell végrehajtani :

a) A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a jelen Szerződés életbél épé- 
sétől kezdve megtiltja a tartozások
nak minden olyan kiegyenlítését, 
olyan fizetések elfogadását, valamint 
az érdekelt feleknek az ilyen tartozá
sok rendezését célzó minden olyan 
érintkezését, amely nem a fentielzett 
Felülvizsgáló ésKiegyenlítő Hivatalok 
útján történik.

l )  A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a maga részéről felelős lesz- 
állampolgárai tartozásainak említett 
kiegyenlítéseért, kivéve, ha az adós 
a háború előtt csődben volt, fizetés- 
képtelen lett, vagy fizetéseinek be
szüntetését bejelentette, vagy ha a 
tartozás olyan társaságot kötelezett,



dont les afiFaires ont été liquidées 
pendant la guerre conformément à la 
législation exceptionnelle de guerre.

c) Les sommes dues aux ressortis
sants d’une des Paissances Contrac
tantes par les ressortissants d’une 
Puissance adverse seront portées au 
débit de l’Office de vérification et de 
compensation du pays du débiteur 
et versées au créancier par TOffice 
du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou 
créditées dans la monnaie de celle 
des Puisscinoes alliées et associées 
(y compris les colonies et protectorats 
des Puissances alliées, les Dominions 
britanniques et l ’Inde), qui sera 
intéressée. Si les dettes doivent être 
réglées dans toute autre monnaie, 
elles seront payées ou créditées dans 
la monnaie de la Puissance alliée 
ou associée intéressée (colonie, pro
tectorat, Dominion britannique ou . 
Inde). La conversion se fera au taux 
du change d^avant-guerre.

Pour l’application de cette dispo
sition, ou considère que le taux du 
change d’avant-guerre est égal à la 
moyenne des taux des transferts 
télégraphiques d.e la Puissance alliée 
ou associée intéressée pendant le 
mois précédant immédiatement l’ou
verture des hostilités entre ladite 
Puissance intéressée et l ’Autiiche- 
Hongiie.

Dans le cas où un contrat stipu
lerait expi'essément un taux fixe de 
change pour la conversion de la 
monnaie, dans laquelle l ’obligation 
est exprimée, en la monnaie de la 
Puissance alliée ou associée intéres
sée, la disposition ci-dessus, relative 
au taux du change ne sera pas 
applicable.

En ce qui concerné la Pologne 
et l’État tchéco-slovaque, Puissances 
nouvellement créées, la monnaie dte 
règlement et le taux du change 
applicables aux dettes à payer ou à 
créditer seront fixés par la Commis-

amelynek ügyeit a háború alatt a 
háborús kivételes jogszabályok alap
ján felszámolták.

c) Azokat az összegeket, amelyek
kel valamelyik Szerződő Hatalom 
állampolgárának ellenfélként szereplő 
Hatalom állampolgára tartozik, az 
adós országa Felülvizsgáló és K i
egyenlítő Hivatalának terhére kell 
írni és a hitelező részére saját országa 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatala 
útján kell kifizetni.

d) A  tartozásokat annak a Szö
vetséges és Társult Hatalomnak (ide
értve a Szövetséges Hatalmak gyar
matait és protektorátusait, a Brit 
Domíniumokat és Indiát) pénznemé
ben kell kifizetni vagy jóváírni, 
amelyik érdekelve van. Ha a tarto
zást más pénznemben kellene kiegyen
líteni, akkor azt az érdekelt Szövet
séges és Társult Hatalom (gyarmat, 
protektorátus, Brit Domínium vagy 
India) pénznemében keU kifizetni 
vagy jóváírni. A z  átszámítás a há
ború előtti áilEolyam szerint történik.

Ennek a rendelkezésnek alkal
mazásánál a háború előtti átszámí
tási árfolyamot egyenlőnek kell venni 
azzal az átlagos távirati átutalási 
árfolyammal, amely áz érdekelt Szö
vetséges és Társult Hatalomnál — a 
közte és Ausztria-Magyarország kö
zött az ellenségeskedések megkezdését 
közvétlenül megelőző hónap folya
mán — érvényben volt.

Ha valamelyik szerződésben annak 
a pénznemnek, amelyben a tartozás 
ki van fejezve, b.% érdekelt Szövetsé
ges és Társult Hatalom pénznemére 
való átszámítására nézve meghatáro
zott árfolyam van kikötve, az át
számítási árfolyamra vonatkozó fenti 
rendelkezés nem nyer alkalmazást.

A  Lengyelországra és a Cseh
szlovák Államra, mint új Hatalmakra, 
a tartozások fizetésénél és jóváírásá
nál irányadó pénznemet és átszámí
tási árfolyamot a V III, részben meg
jelölt Jóvátételt Bizottság állapítja



sión des réparations prévue dans la 
Partie V III, à moias que les États 
intéressés ne soient au préalable par
venus à un accord réglant les ques
tions en suspens;

e) Les prescriptions du présent 
aii-icle et de rAnnexe ci-jointe ne 
s’appliqueront pas entre la Hon
grie d’une part et, d'autre part, 
l ’une quelconque des Puissances al
liées ou associées, leurs colonies et 
payes de protectorat, on l’un quel
conque des Dominions britanniques, 
ou l’Inde, à moins que, dans un délai 
d’un mois, à dater du dépôt de la
l atification du présent Traité par la 
Puissance en question ou de la rati
fication pom' le compte de ce Domi
nion ou de rinde, notification à cet 
eifet ne soit donnée à la Hongrie 
par les Gouvernements de telle Puis
sance alliée ou associée, de tel Do
minion britannique, ou de Tlnde, 
suivant le cas;

f) Les Puissances alliées et asso
ciées qui ont adhéré au présent 
article et à l’Annexe ci-jointe, pour
ront convenir entre elles de les 
appliquer à leurs ressoiiissants res
pectifs établis sur lem* teiïitoii-e, en 
<'e qui concerne les rapports entre 
(;es ressortissants et les ressortissants 
liongrois. Dans ce cas, les payements 
ofiectués par application de la pré
sente disposition feront l’objet de 
règlements entre les Offices de véri
fication et de compensation alliés et 
associés intéressés.

meg, hacsak az érdekelt Államok a 
fíiggő kérdésekre nézve előzetesen 
meg nem egyeznek.

e) A  jelen cikk és a hozzá
tartozó Függelék rendelkezései csak 
abban az esetben nyernek alkalma
zást egyrészt Magyarország, másrészt 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
bármelyike, azok gyarmatai és pro
tektorátusai, vagy valamely Brit Do- 
minium vagy India között, ha a jelen 
Szerződés megerősítő okiratának az 
érdekelt Hatalom részéről foganatosí
tott letételétől, vagy a jelen Szerző
désnek a kérdéses Dominium vagy 
India részére szóló megerősítésétől 
számított egy hónapon belül Magyar- 
ország erre vonatkozólag a kérdéses 
Szövetséges és Társult Hatalom, Brit 
Dominium, vagy India kormányától 
az eset körülményeihez képest meg
felelő bejelentést kap.

/) Azok a Szövetséges és Társult 
Hatalmak, amelyek a jelen cikket és 
annak Függelékét elfogadták, meg
egyezhetnek egymás között arranézve, 
hogy azokat egymásnak a terüle
tükön letelepedett állampolgáraira 
kölcsönösen alkalmazzák annyiban- 
amennyiben az említett állampolgárok 
és a magyar állampolgárok között 
fennálló jogviszonyokról van szó. 
Ebben az esetben a jelen rendelkezés 
alkalmazásával teljesítendő fizetésekre 
nézve az érdekelt Szövetséges és 
Társult Felülvizsgáló és Kiegyenlítő- 
Hivatalok egymás között megfelelő 
szabályokat fognak megállapítani.

Annexe-

§ 1 -

Chacune des Hautes Parties Con
tractantes créera, dans un délai de 
trois mois, à dater de la notification, 
prévue à l’article 231, paragraphe e, 
un «Office de vérification et de com-

FUggelék.

1. §•

A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a 231. cikk e) pontjában em
lített bejelentéstől számított három 
hónapon belül az ellenséges tartozá
sok kifizetése és behajtása céljára



pGii8ation« pour le payement et le 
recouvremeat des defctoa eiminnxes.

Il pourra être, créé des Offices 
locaux pour une partie des teiTitoirea 
dea Hautes Parties Conti’actantes. 
Ces Offices agiront sur cea territoires 
comme les Offices centraux; mais 
tous les rapports avec l’Offîce établi 
dans le paya adverse auront lieu 
par l ’intermédiaire de l'Office ceutral.

^Felülvizsgáló ée Kiegyenlítő Hiva
talt* áUít fel.

Helyi Felülvizsgéló éa Kiegyen
lítő Hivatalok is létesíthetők a Magas 
Szerződő Felek területsinek egyes 
vészeire nézve. Ilyen helyi Felülvizs- 
gáló óa Kiegyenlítő Hií^atalok saját 
területükön ugyanúgy járnak el, mint 
a központi FelQlvizsg^ö és Kiegyen
lítő Hivatalok; azonban as ellenséges 
országok Felülvizsgáló és Kiegyenlltc 
Hivatalával caak a Központi Hivatal 
útján érintkezhetnek.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on 
dé&igne par les mots » dettes enne
mies* les obligations pécuniaires 
visées au premier paragraphe de 
l'article 231 par »débitem's ennemis» 
les peraonnea qui doivent ces sommes, 
par «créanciers ennemis* les per
sonnes à qui elles sont dnes, par 
«Office créancier» l’Office de vérifi
cation et compensation fonctionnant 
dans le pays du créancier et par 
»Office débiteur l ’Office de vérifi
cation et compensation fonctionnant 
dans le pays du débiteur.

2. §.

A  jelen Függelékben «ellenséges 
tartozások* alatt a 231. cikk első 
bekezdésében megjelölt pénztartozá
sokat kell érteni ; » ellenséges adósok* 
azok a személyek, akik ezekkel az 
Összegekkel tartoznak ; «ellenséges 
hitelezők* pedig azok, akiket ezek az 
összegek megületinek ; »Hiteíe2 Ő Hi- 
vatalc alatt a bitolfező országában 
működő Felülvizsgáló és Kiegyenllt/ő 
Hivatalt, » Adós Hivatal* alatt pedig 
az adós országában működő Felül
vizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalt kell 
éiiieni.

§ 3.

Les Hautes Parties Gontractantea 
sanctionneront les infi'actions amr 
dispositions du paragraphe a) de 
l ’article 231 par les peines prévues 
actuellement, dans leur législation, 
pour le coïnmerce avec l’eiuiemi. 
Celles qui n’auraient par interdit le 
commerce avec l ’ennemi, promul
gueront des lois punissant les infrac
tions susmentionnées par des peines 
rigoureuses. Les Hautes Parties Con
tractantes interdiront également sur 
leur territoire toute action en justice 
relative au payement des dettes enne
mies, en dehors des cas prévus par 
la présente Annexe.

3. §.

A  Magas Szerződő Felek a 281. 
cikk a) pontjában meghatározott tila
lom megszegését azok kai a bííntetések- 
kel fogják sújtani, amelyeket jelenlegi 
törvényeink az ellen&éggel folytatott 
kereskedésre nézve megállapítanak, 
Aeok a Szerződő Felek, amelyek az 
ellenséggel való kereskedést nem til* 
tották el, törvényt fognak hozni a 
fentebb említett tilalom megszegésé
nek szigorú büntetéséről. Hasonlóké- 
pen meg fognak tiltani a Magas Szer- 
ződő Felek területükön az ellenséges 
tartozások kifizetőére vonatkozó min
den olyan bírói eljárást, amely a jelen 
Függelékben tárgyalt esetek tőleltérne.



4. §.

La  garantie gouvernementale pré
vue au pai'agraphe 6̂  de l’article 231 
s'applique, lorsqxie le recouvrement 
ne peut être effectué, poui’ quelque 
cause que ce soit, sauf dans le cas 
où, selon, la législation du pays du 
débiteur, la dette était prescrite au 
moment de la déclaration de guerre 
oü si, à ce moment, le débiteur était 
ou faillite, en déconfiture ou en état 
d insolvabilité déclarée ou si la dette 
était due par une société dont les 
affaires ont été liquidées conformé
ment à la législation exceptionnelle 
1.1 e guerre. Dans ce cas, la procédure 
prévue par la présente Annexe 
3 a.ppliquera au payement des répar
titions.

Les termes »en faillite, en décon- 
iUure« visent l ’applioatiou des légis
lations qui prévoient cea situations 
juridiques. L ’expression »en état d’in
solvabilité déolarée«' a la même 
signification qu'en droit anglais.

A  Kormányoknak a 231. cikk b) 
poótiában megállapított szavatos
sága olyankor nyer alkalmazást, 
amikor a tartozáiít bármely okból 
■nem lehet behajtam, kivéve, ha a 
tartozás az adós országának tör\ é- 
nyei szerint a hadüzenet időpontjá
ban elévült, vagy az adós ekkor már 
csődben volt, fizetésképtelen lett, vagy 
fizetéseinek beszüntetését bejelentette, 
vagy ha a tartozás olyan társaságot 
terhelt, amelynek ügyeit a laáború 
alatt a háborús ktvétolea jogszabá
lyok értelmében felszámolták. Ezek
ben az ebetekben a jelen Függelék
ben körülírt eljárás nyer alkalma
zást a szétosztásra kerülő összeg 
kifizetésénél.

Ezek a kifejezések ; » csődben volt-=t, 
» fizetésképtelen lett«, azoknak a tör
vényhozásoknak kifejezéseire utalnak, 
amelyek ezeket a jogi állapotokat 
ismerik. Ez a kiíejezés ; lefizetésének 
beszüntetését bejelentettem, ugyanazt 
jelenti, mint az angol jogban.

§ 5.

Los créanciers notifieront, à l’Of- 
)ic8 créancier, dacs le délai de six 
tnoia à dater de sa création, les 
'lettes qui leur sont dues et fourni- 
1 ont à cpt office tons les documents 
' L renseignements qui leur seront 
li^macdés.

Les Hautea Parties Contiactantes 
prendront toutes mesmea utiles pour 
poursuivre et punir les collusions qui 
|H»urraient ee produire entre créan
ciers et débiteurs ennemis. Les Offi- 
■i B sé communiqueront toutes les 
indications et renaeignementa pou- 
iint aider à découvrir et à punir 

semblables collusions.
Lea Hautes Parties Contractantes 

ijiciliteront autant que possible la 
.'imnunication postale et télegrapbi- 

aus frais des parties et par

5 S-

A  hitelezők a Hitelező Hivatal' 
náil, ennek a Hivatalnak felállításá
tól számítandó hat hónapon belül kö
veteléseiket bejelentik és a Hivatal 
részéről kívánt okmányokat és ada
tokat beterjesztik.

A  Magas Szerződő Felek mind«iu 
alkalmas eszközt fel fogUv^k hasz 
nálni arra, Hogy az ellenaégos hite 
lezők éa adósok összejátazását ki
derítsék és megbüntessék. A  Hii^a- 
talok mindazokat a bizonyítókokat 
és adatokat kö7.filni fogják egymással, 
amelyek il̂ ên összejátszások kiderí
tését és megtorlását előmozdítják.

A  Magas Szerződő Felek az ér
dekelt felek költségére éa a Hivata
lok. útján a lehetőség szerint meg
könnyítik a postai és távirati érint-



Vintemódiaire des Offices, entre dé- 
biteors et créanciers déaireus d’arri
ver à un accord sur lé montant de 
leur dette,

L ’Office ci'éancier notifiera à. TOf- 
fico débitetu' toutes les dettea qui 
lui auront été déclarées. L ’Office 
débiteur fera, en tompa utile, con
naître à rOffice créancior les dettes 
reconnues et lea dettes contestées. 
Dans ce dernier cas, l’Office débiteur 
raontionnera les motifs do la non- 
reconnaissance do la dette.

kezést oly adósok és hitelezők közt, 
akik a tartozás összegére né^ve 
megegyezést kívánnak létesíteni.

A Hitelező Hivatal közli az Adós 
Hivatallal a nála bejelentett tarto
zásokat. A z Adós Hivatal viszont, 
mihelyt módjában áll., értesíti a 
Hitelező Hivalált arról, bog-y melyek 
azok a tartozások, amelyeket el- 
israevtek éa laelj'ek azok, amelyeket 
nem ismertek el. A z utóbbi esetben 
az Adós Hivatal köü<li a tax-tozús el 
nem ismerésének okait is.

§ 6.

Lorsqu’une dette aura été re
connue) en tout ou partie, l'Office 
débiteui' créditera aussitôt du mon
tant reconnu l ’Offico créancier qui 
sora, en môme temps, avisé de ce 
crédit.

6- § .

Ha valamely tartozást egészben 
vagy részben elismertek, az Adós 
Hivatal az elismert összeget azonnaű 
a Hitelező Hivatal javára iija és 
erről a Hitelező Hivatalt egyidejűleg 
értesíti.

F ja dette sera considérée comme 
reconnue pour sa totalité et le mon
tant en sera immédiatement porte 
au crédit de l’Office créancier, à 
moins que, dans un délai de trois 
mois à partir de la réception de la 
notification qui lui aura été faite 
(sauf prolongation de ce délai accep
tée par rOffíce créancier), l’Office 
débiteur ne fasse connaître que la 
dette n’est pas reconnue.

7. §•

Ha ae Adós Hivatal a hozzá in
tézett értesítés vételétől számított 
három hónapon belül (vagy a Hito- 
iező Hivatal hozzájáralásával a meg
állapított hosszabb időn belül), a tar
tozás el nem ismerését a Hitulező 
Hivatal tudomására nem hozza, a 
tartozást teljes összegében elismert
nek kell tekinteni éa aa ííaszoget 
azonnal a Hitelező Hivatal javára 
kell írni.

§ 8.

Dans le cas où la dette no serait 
pas reconnue, en tout ou partie, les 
deux Offices examinei'ont l'affaire 
d’un commun accord en tenteront 
de concilier les parties.

8 . §.

Ha a tartozási egészben vagy 
részben el nem ismerték, a két érde
kelt Hivatal áss ügyet együttesen 
megvizsgálja és a felek közOtt egyez
séget igyekszik létrehozni.

§ 9-
I/Office créancier payera aux 

particuliers créanciers les sommes

9. §.

A  Hitelező Hivatal a saját orezá- 
gának Kormánya részéről rendelke-



portées à.âon crédit eu atilisant & 
cet effet îos fonds mis à sa disposi- 
tiott pai* le Gouvernement de aon 
pays et dans les conditions fixées 
par 0 6 ) Gkraveraement, en opérant 
notamment toute retenue jugée né
cessaire poui' risques, frais ou droits 
de consmission.

aséséro bocsátott alapokból ég e Kor
mány által megállapított feltételeket 
szem. előtt tartva, Így nevezetGaen 
a kockázat, költségek vagy megbí
zási jutalék címén szükségeseknek 
mutatkozó összegek visszatartásával, 
az egyes hiteleaöknok a javukra iii 
öss'/segeket kifizeti.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé 
le payement d’une dette ennemie 
doat le montÆint n’aura pas été 
l eûonnu en tout ou en partie devra 
[>ayer à l’Office, à, titre d’amende, 
liQ intérêt do 6*̂ /0 sar la partie non 
reconnue de la dette. De même, 
(,oute peraonne qui aura iaidtiment 
l efusé de reconnaîti'e tout ou partie 
(i'une dettii à elle réclamée devi'a 
l>ayeï-, à titre d’amende, un intérêt 
ilo r/y*) i>nr le montant au sujet 
diiou's’ 8on refus n’aura pas été re-
I on ni,.

i.i érêt sera dû à partir du 
I •!. inspiration du délai pré-\na 
paragraphe 7 jusqu’au jour où 
réclamation aura été reconnue 

Niuetifiée ou la dette payée.
Lee Offices, chacun en ce qui le

• (.Ticfjrne, poursuivront le recouvre- 
inünt. des amendes oi-dessus visées
■ I Boront responsables dans le cas 
' u oea amendes ne pourront pas 
ni.re recouvrées.

Lôs amendes seront portées au 
I lédit de rOifice adveree, qui les 
' 'Misei’vera à titre de contribution 
«IX frais d’exécntion des présentes 

iliiHpoeitions.

10. §.

Aki olyan olleuaéges tartozás 
fizetését igényelte, a.melyet egészben 
vagy részben nem ismertek el, bír
ság fejében a tartozás el nem ismert 
részének o%-os kamatát fizeti a 
Hivatalnak. Hasonlóképen az, aki 
jogtalanul megtagadta valamely tőle 
követelt tartozás egész összegének 
vagy valamely részének elismerését, 
bíi*ság fejében 5®/o-os kamatot fizet 
az után az összeg -után, amelyre 
üézve a megtagadást nom ismerte 
el jogosultnak.

Ezek a kamatok a 7. §-bau em
lítet'! időtartam lejártának kezdetétől 
addig a napig ikâteudôk, amelyen 
az igényt jogosulatlannak iamerik el, 
vagy a tartozást kifizetik.

Mindegyik Hivatal intézkedik a 
maga részéről a íentemlített bírsá
gok behajtása iránt és felelős, ha a 
behajtást nem lehet foganatosítani.

A  bírságokat a,z ellenfélként sze
replő Hivatal javára kell írni, amely 
azokat, mint a jelen rendelkezések 
végiehajtásának költségeihez való 
hozzájárulásokat kezeli.

§ 11-

La balance deo opéiutions entre 
I ' I Offices sera établie tous les trois
■ I lîH et le solde réglé par l ’État
i iliiLeur dans un délai d’un mois et 
l'.ii versement effectif de numéraire.

IL §.

A  Hivatalok egymással három- 
havonkint leszámolnak és a kűlön- 
bOzetet az adós Állam egy hónapon 
belül készpénzben köteles kifizetni.



Toutefois, lea soldes pouvant être 
dus pax une on plasienrs Puissances 
alliées ou associées seront retenus 
jusqu’au payement mtôgral des som
mes daes aux Paissances alüées ou 
associées ou à leurs ressortissants 
du chef de la guerre.

A z  egy vagy több Szövetséges 
és Társait Hatalom terhére esetleg 
mutatkozó különbözeteket azonban 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
nak vagy azok polgárainak a háború
ból kifolyólag járó összegek teljes 
kifizetéséig vissza kell tartani.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion 
entre les Offices, chacun d’eux aura 
un représentant dans la ville ou fonc
tionnera l’autre.

12. §.

A  Hivatalok közötti tárgyalások 
megkönnyítése céljából mindegyik 
Hivatal a másik Hivatal székhelyén 
képviselőt tart.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires 
seront discutées autant que possible 
dans les bureaux de l ’Office débiteur.

13. §.

Indokolt ki vételektől eltekintve, 
az ügyek tárgyalását, amennyire csak 
lehetséges, az Adós Hivatal helyi
ségeiben kell lefolytatni.

§ 14.

Par application de l’ article 231, 
paragraphe 6), les Hautes Parties 
Contractantes sont responsables du 
payement des dettes ennemies de 
leurs ressortissants débiteurs,

L ’Office débiteur devra donc cré
diter l ’Ofâce créancier de toutes les 
dettes reconnues, alors même que le 
i*ecouvrement sur le particulier débi
teur aurait été impossible. Les Gouver
nements devront néanmoins donner 
à leur Office tout pouvoir nécessaire 
pour poursuivre le reoouvieraent des 
créances recoiuiues.

14. §.

A  231. cikk b) pontja értelmében 
a Magas Szerződő Felek felelősek 
adós állampolgáraik ellenséges tarto
zásainak kifizetéséért.

Ennélfogva az Adós Hivatal a 
Hitelező Hivatal javára ír minden 
oUsmert tartozást még abban az 
esetben is, ha azoknak behajtása az 
egyes adósoktól lehetetlennek mutat
kozik. Mindaisonáltal az érdekelt 
Kormányok kötelesek az elismert 
követelések behajtásához szükséges 
minden felhatalmazást Hivataluknak 
megadni.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira 
les &ais de l ’Offîce installé sur son 
tenitoii-e, y  compris les appointe
ments du personel.

15. §.

Mindegyik Kormány viselt a terü
letén működő Hivatal költségeit, ide
értve a személyzet fizetését is.



En cas de désaccord entre deirs 
Offices sur la réalité de la dette, ou 
en cas de conflit ertre le débiteui' 
et le créancier ennemis ou entre lea 
Otficôs, la contestation aer̂ a soumise 
à tin arbitrage (si les parties y con
sentent et dans les conditions fixées 
par elles d’un commun accord), ou 
portée devant le Tribunal arbitral 
mixte pi-évu dans la Section V I ci- 
fiprès.

La  contestation peut toutefois, à 
la demande de l'Offioe créancier, être 
soumise à la juridiction des tribu
naux de droit commun du domicile 
du débiteur.

§1 7 .

Los sommes allouées par le Tri- 
Ijiiuaî rtrhit.ral mixte, par les tribu- 
as,us droit commuu ou par le 
bibui ! d^irbitrage seront recouvrées 
p;.,’ T:. =' TCiédiaire des Offices comme 
MÍ o;' lûGaeg avaient été recomiues 
' par ^Office débiteur.

Abban az caetben, ha két Hiva
tal nem tud megegyezésre jutni arra 
nézve, hogy valamely tartozás fenn- 
áll-i3 vagy sem, úgysziutón ha az 
ellenséges adós éa az ellenséges hite
lező vagy a Hiíratalok között merül 
fel vitáé eset, a vitás kérdést (ha a 
felek en-e nézve megegyeznek és a 
feltételek tekintetében is mogálíapo- 
dásra jutnak) vagy rálagziott bíró
ság elé vagy pedig az alábbi VI. 
címben említett Vegyes Döntőbiró- 
ság elé keli teijeszteni.

Mindazonáltal a Hitelező Hivatal 
kérelmére a vitás esetet az adós 
lakóhelye szerinti rendes bíróság 
ítélkezése alá lehet bocsátani.

17. §.

A  Vegyes Döntőbíróság éa a ren
des vagy a választott bíróság részé
ről megítélt összegek a Hivatalok 
útján oly módon hajtatnak be, mlutha 
azoknak jogosságát az Adós Hivatal 
ismerte volna el.

§ 18.

Ltítí Gouvernements intéressés 
tléaigneront un agent chargé d'intro- 
iluire les instances devant le Tribunal 
iiibitral mixte pour le compte de son
< >ffice. Cet agent exercera un con- 
i.rûle général sur les mandataires ou 
avocats des ressortissants de son 
paya.

Le Tribunal juge sm- pièces. I l 
l>eut toutefois entendi' i-a parties 
'•ouiparaissant en pr-îr^^atie ou re
présentées, à leur eoit par des 
mMudataires ajTiiiés par les deux
< iouvern etasri'r.nifc par l'agent visé
■ i-dessus qui a pouvoir d’intervenir 
ILIIK côtés de la partie conmie de 
Méprendre et soutenir la demande 
iil;andonnée pax elle.

18- §■

Miudegyik érdekelt Kormány meg
bízottat jelöl ki, aki országának Hi
vatala nevében a vitás eseteknek a 
Vegyes Döntőbíróság elé terjesztésé- 
i’ől gondoskodik. Ez a megbízott 
általános felügyeletet gyakorol a 
saját országának állampolgárai részé
ről alkalmazott ügyvivők és íigyvé- 
dek fölött.

A  Bíróság az iratok alapján. ítél. 
Meghallgathatja azonban a szemé- 
lye&3n megjelenő fölöket is vagy a 
két Kormány részéről elismert ügy
vivőket, illetőleg a fentemlltett meg
bízottat, amennyiben a felek ezekkel 
képviseltetik magukat. Ennek a meg
bízottnak joga van a féllel együttiisen 
fellépni, s joga van ahhoz is, hogy 
a fél által elejtett ügyet fehi^egye és 
folytassa.



Les Offices intéressés fourniront 
au Tiibunal arbitral mixte tous ren
seignements et documents qu’ils 
auront en leur prossession, afin de 
pennettre au Tribunal de statuer 
rapidement sur les affaires qui lui 
sont soumises.

A z érdekelt Hivatalok a birtokuk
ban levő össKes adatokat és okmányo
kat a Vegyes Döntőbíróság elé köte
lesek teijeszteni avégből, bogy a 
Bíi’óság az elébe terjesztett ügyek
ben gyors döntést hozbasson.

§ 20.

Les appels de l ’une des parties 
contre la décision conjointe des deux 
Offices entraînent, à la charge de 
l'appelant, une consignation qui n’est 
restituée que lorsque la première 
décision est réformée en fa vem' de 
l ’appelant et dans la mesure do 
succès de ce dernier, son adversaire 
devant en ce cas, être, dans une 
égale proportion, condamné aux dom
mages et dépens. La  consignation 
peut être remplacée par une caution- 
acceptée par le Tribunal.

Un droit de B̂ /o sur le montant 
de là somme en litige sera prélevé 
pour toutes les affaires soumises au 
Tribunal. Sauf décision contraire du 
Tribunal, le droit sera supporté par 
la partie perdante. Ce droit se cumu
lera avec la consignation visée ci- 
dessus. H est également indépendant 
de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l ’une 
des parties des dommages et intérêts 
k concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application 
du présent paragraphe sera portée 
au crédit de l ’Office de la partie 
gagnante et fera Tobjet d’un compte 
séparé.

20. §.

Ha a felek egyike a két Hivatal 
egybehangzó határozata ellen felleb
bezéssel él, óvadékot kell letétbe 
helyeznie; az óvadékot csak abban 
az esetben kell visszatéríteni és pedig 
csakis az eléx’t siker arányában, ha 
az első határozatot a fellebbező 
javára módosították; ebben az eset
ben az ellenfelet az okozott károk 
és költségek ugyanolyan arányban 
való viselésében marasztalják el. A  
Bíi-óság óvadék helyett kezességet 
is elfogadhat.

A  Bíróság elé vitt minden ügy
ben illeték címén a vitás összeg 
5 7.1-a fizetendő. Az illetéket, hacsak 
a Bíróság másképen nem határoz, a 
vesztes íél. fizeti. Ezt az illetékössze
get a íentemHtett óvadékhoz hozzá 
keU adni. Az illeték az esetleges 
kezességtől független.

A  Bíróság a felek egyikének a 
perköltségek magasságát meg nem 
haladó kártalanítási összeget ítélhet 
meg.

A  jelen szakasz értelmében fize
tendő minden összeget a nyertes fél 
Hivatalának javára kell írni és külön 
el kell számolni.

§ 21.

En vue de l’expédition rapide des 
affaires, il sera tenu compte, pour la 
désignation du personnel des Offices

21. §.

A z ügyek gyors lebonyolítása 
érdekében a Hivatalok és a Vegyes 
Döntőbíróságok személyzetének ki-



iih du Tribunal arbitral mixte, de la 
i-onnaissance de la langue dn pays 
adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre 
librement entre eux et se transmettre 
lies documenta dans leur langue.

jelölésénél gondot kell fordítani az 
ellenfélként szereplő érdekelt ország 
nyelvének ismeretére.

A Hivatalok egymásközt szaba
don levelezhetnek és az iratokat sa
ját nyelvükön küldhetik meg egy
másnak.

§ 22 .

Sauf accord contraire entre les
< fou vernements intéressés, les dettes 
|H)rteront intérêt dans les conditions 
miivantes :

Aucun intérêt n’est dû sur les 
nommes dues à titre de dividendes, 
int(irêta ou autres payements périodi- 
<|ue3 représentant l’intôrêt du capital.

Le taux de l’intérêt sera de 6 ^ /0  

I»nr an sauf si, en vertu d’un conti-at, 
(iti la loi ou de la coutume locale, 
l(‘ créa-ncier devait recevoû* un inté-
l ôL d’un taux différent, Das ce cas, 
('.'ost ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de 
l’ouverture des hostilités ou du jour 
lin l’échéance si la dette à recouvrer
• •hI échue au com's de la guerre, et 
jusqu’au jour où le montant de la 
iltitte aui-a été porté au crédit de 
l'Office créancier.

IjBS intérêts, en tant qu’ils sont
• liifl, seront considérés comme des 
dettes reconnues par les Offices et 
portés, dans les mêmes conditions, au 
n ôdit de l’Office créancier.

22. §.

Feltéve, hogy az érdekelt Kormá
nyok egymás között másként nem 
állapodtak meg, a tartozások a 
következő módozatok szerint kama
toznak :

Osztalék, kamat vagy más idő- 
szakonkint visszatérő és valamely 
tőke kamatjaként fizetendő összegek 
utá.n nem jár kamat.

A  kamatláb évi 57o, kivéve, ha 
a hitelezőnek szerződés, törvény 
vagy helyi szokás alapján ettől el
térő kamatláb járna. Ebben az eset
ben ez az eltérő kamatláb az irány
adó.

A  kamatok az ellenségeskedések 
megkezdésének napjától vagy ha a 
fizetendő tartozás a háború ideje 
alatt járt le, a lejárat napjától jár
nak addig a napig, amelyen a tar
tozás összegét a Hitelező Hivatal 
javára írják.

A  kamat címén járó összegeket 
úgy kell tekinteni, mint a Hivatalok 
részéről elismert tartozásokat és azo
kat azonos módozatok szerint kell a 
Hitelező Hivatal javára írni.

§ 23.

Si, à la suite d’une décision des
< X üois ou du Tribunal arbitral mixte, 
une réclamation n’est pas considérée 
r.orame renti’ant dans les cas prévus 
ilaiis l’article 231, le créancier am'a 
la faculté de poursuivre le recouvre
ment de sa créance devant les tribu
naux de droit commun ou par toute 
a utre voie de droit.

La demande adressée à l’Office 
est intérruptive de prescription.

23. §.

Ha a Hivatalo’inak vagy a Vegyes 
Döntőbíróságnak határozata szerint 
valamely követelés nem tartozik a
231. cikkben megjelölt követelések 
közé, a hitelezőnek szabadságában 
áll követelését a rendes bíróság út
ján vagy bármely más jogi úton 
érvényesíteni.

A. Hivatalhoz intézett igénybeje
lentés felfüggeszti az elévülést.



Les Hautes Paxtiee Contractantea 
cîonvienneot de oonaidérei* les déci
sions du Tribunal arbitral mixte 
coiume définitives et. de les rendre 
obligatoires pour leui-s reseortiseants.

A  Magas Szerződő Felek meg
egyeznek abban, hogy a Yegyea 
Döntőbíróság határozatait végérvé
nyesnek tekintik éa állampolgáraikra 
nézve kötelüzőkké teszik.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à 
notifier à l’Oföce débiteur une récla
mation ou à ac(jomplir uu acte de 
procédure prévu à la pi'ésente Annexe 
pour faire raloii', povu* tout ou partie, 
une demande qui lui aura été dûment 
notifiée, il sera tenu de délivrer au 
créancier un certificat indiquant la 
somme réclamée et ledit créancier 
aura la faculté de poursuivre le recou
vrement de la créance devant les 
tribunaux de droit commun ou par 
toute autre voie de droit.

25. g.

Ha valamely Hitelező Hivatal 
vonakodnék az Adós Hivatalnál vala
mely követelést bejelenteni vagy a 
jelon Függelékben meghatározott 
bármely intézkedést valamely nála 
szabályszerűen bejelentett követelés
nek egészben vagy részben -;'aló érvé
nyesítése céljából megtenni, úgy a 
Hitelező Hivatal kötelea a hitelező 
részére olyan bizonyítványt kiállítani^ 
amely a követeié.^ összegét megjelöli 
és ilyenkor az illető hitölezőnek szíi,- 
badságában áll követelését a rendes 
bíróság útján vagy báimely más jogi 
úton érvényesíteni.

SECTION IV.

Biens, droits et intérêts.

Article 232.

I. La question des biens, droits 
et intérêts privés en pays ennemi 
recevra sa solution conformément 
aus principes posés dans la pré
sente Section ot aux dispositions de 
l ’Anuexe ci-jointe.

a) Les mesures oxceptiomieUes de 
guene et les mesures de disposition, 
telles qu’elles sont définies dans 
rAnnexe ci-jointe, paragraphe 3, 
prises dana lo territoire de l’ancien 
royaume de Hongrie, coucemant les 
biens, droits et intérêts des ressortis
sants des Puissances alliées ou asso
ciées, y compris les sociétés et 
associations dans lesquelles ces res- 
soriisants étaient intéressés, seront

IV. CÍM.

Javak, jogok éa érdekek.

232. cikk.

1. A z  ellenséges országokban levŐ 
magánjavak, jogok és érdekek kér
dése a jelen címben foglalt elvek és 
a csatx)lt Függelék rendelke^iései sze- 
lint nyer megoldást.

a) A  csatolt Függelók 3. szaka
szában közelebbről megbaíározott há
borús Idvételes intézkedések és elide
genítést rendelő intézkedések közül 
asiokat, amelyeket a volt Magyar 
Királyság területén a Szövetséges 
és Társult Hatalmak állampolgárai
nak javaira, jogaira és érdekeire 
vonatkozóan hoztak, ideértve azokat 
a társaságokat és társulatokat is, 
amelyekben ezek az állampolgárok



imnuédiatement levées ou aiTêtées 
lorsque la liqnidation n'en aura pas 
été terminée, et les biens, droits et 
intérêts dont il s’agit seront restitués 
aux ayants droit.

h) Sous réserve des dispositions 
conia-aires qui pourraient résulter du 
présent Ti-aité, les Puissances alliées 
ou associées sc réservent le droit de 
retenir et de liquider tous ies biens, 
droits pt intéi'êts qui appartiennent, 
à la date de la mise on vigueur du 
présent Traité, à d0s ressortissants 
(le l ’ancien royaume de Hongrie ou 
à, des sociétés contrôlées par eux; et 
(|ui se trouvent sur leur territoire, 
(lans leurs Qolonies, possessions et 
pays de protectorat, y compris les 
(.orritoires qui leur ont été cédés en 
\ ertu du présent Traité, ou qui sont 
Hons le contrôle desditea Puissances.

La liquidation aura lieu Confor
mément aux lois do l’État allié ou 
Msaocié intéressé et le propriétaire 
iiB pourra disposer de ces biens, droits 
rr, intérêts, ni- les grever d'aucune 
Í harge, sans le consentement de cet 
Î'itat.

Ne seront pas considérés, au 
u>ns du présent paragraphe, comme
i.'flsortissants hongrois, les person- 
iu'8 qui, dans les six mois de la mise 
•n vigueur du présent Ti*aité, établi- 
iMut qu’elles ont acquis de plein
I l  oit, conformément aux dispositions
■ lu présent Traité la nationalité d’une 
I‘u.i93ance alliée ou associée, y oom- 
pi iî  celles qui, en vertu de Tarti- 
‘ II! 62 obtiennent cette nationalité 
ii' uc le consentement des autorités 
' Hijipétentes en raison d'im iudigé- 
iiiil. (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résul- 
iimt de l ’exercice du droit visé au 
|iiiragraphe b seront fixés d’après les 
111' «des d’évaluation et de liquidation
• ioicrminés par la législation du pays

érdekelve voltak, azonnal rueg kell 
szüntetni, vagy fel kell függeszteni, 
feltéve, hogy a felszámoláB még nem 
nyert befejezést ; a szóbanforgó ja 
vakat, jogokat és érdekeket a jogo
sultak részére vissza kell adni.

b) A  jelen szeiződésben esetleg 
foglalt ellentétes rendelkezések sé
relme nélkül a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak fenntartják maguknak 
azt a jogot, hogy visszatartsák és 
felszámolják a teioileteiken, gyar
mataikban, birtokaikon és a protek
torátusuk alatt álló országokban — 
ideértve a jelen Szerződés értelmében 
nekik átengedett vagy a nevezett 
Hatalmak ellenőrzése alatt álló terü
leteket is — levő és a jelen Szerző
dés életbelépésének időpontjában a 
volt Magyar Királyság állampolgá
rainak vagy az ellenőrzésük alatt 
álló társaságoknak tulajdonában áJlö 
javakat, jogokat és érdekeket.

A  felszámolás az érdekelt Szö
vetséges és Társult Állam törvé
nyeinek megfelelően történik és a 
tulajjdonos az érdekelt Állam bele
egyezése nélkül e javak, jogok és 
érdekek tekintetében nem rendelkez
hetik, sem azokat semmiképen meg 
nem terhelheti.

A  jelen pontban foglaltak szem
pontjából nem tekintetnek magyar 
állampolgároknak azok a személyek, 
akik a jelen Szerződés életbelépé
sének időpontjától számított hat hó
napon belül igazolják, hogy a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek megfele
lően valamelyik Szövetséges éa Tár
sult Hatalom állampolgflraágát jog
ér vényssen megszere'/ték ; ide kell 
érteni azokat is, akik eat az állam- 
polgárságot a 62. cikk élteimében 
az illetékes hatóságok beleegyezésé
vel, előző időből szái-mazó illetőség 
(pertinenza) alapján azerezték meg.

c) A  b) pontban említett jog  gya
korlásából eredő árakat vagy kárté
rítéseket annak az országnak tör
vényhozásában meghatározott becs
lési és felszámolási módozatok szerint



(îau3 lequel les biens ont ftté retenus 
ou liquidés.

i )  Dans les rappoi*ts entre les 
Paissanûos alliées ou associées ou 
leurs ressortissants d’uno part, et les 
res3 orbÎ8saüts de l’ancien royaume de 
Hongrie d’autre part, ainsi qu’entre 
la Hongrie d’aue part et les Puis
sances alliées et associées et leurs 
ressortissants d’autre part, seront con
sidérées comme définitives et oppo* 
sables à toute personne, sous les 
réserves prévues au présent Traité, 
toutes mesures eiceptionelles de guerre 
on de diapopition, ou actes accom
plis ou à accomplir en vertu fie ces 
mesures, telles qu’elles eoiit définies 
daos les paragraphes 1 et 3 de l ’An- 
nexe ci-jointc.

( )  Les ressoiiiesants des Puissan
ces alliées ou associées auront droit 
à. une indemnité pour les dommages 
on préjudices ca.usôs à leurs biens, 
droits ou intérêts, y  compris les so
ciétés ou associations dans lesquelles 
iis étaient intéressés sur le territoire 
de l'ancien royaume de Hongrie par 
l'application tant des mesures excep
tionnelles de gueiTe que des mesures 
de disposition qui font l’objet des 
paragraphes 1 et 3 de l ’Annexe ci- 
jointe. Les réclamations formulées à 
ce sujet par ces ressortissants aei-ont 
examinées et le montant des indem
nités sera fixé par le Tribunal ar
bitral mixte prévu par la Section V I 
ou par ledit Tribunal; les iodem- 
nités seront à la ohaige de la Hon- 
gi'ie et pourront être prélevées sur 
les biens des ressortissants de l’ar- 
(lien royaume de Hongrie ou des 
sociétés contrôlées par eux, comme 
il est défini au paragraphe h), exi
stant sur le territoire ou ae trouvant 
sons le contrôle de VÉtat du récla
mant. Ces biens poun-ont être con
stitués en gage des obligations en
nemies, dans les conditions fixées 
par le paragraphe 4 de l’Annexe ci-

keU megállapítani, arnelyberi a java
kat visszatartották vagy felszámolták.

d) A  Szövetséges és Társait Ha
talmak vagy azok állampolgárai kö
zött egyrészről és a volt Ma,gyár 
Királyság állampolgárai köüOtt más
részről, valamint egyrészről Ma.gyar- 
ország, másrészről a Szövetség aa és 
Társult Hatalmak és azok állam
polgárai között fennálló viszonyban 
a jelen Szerződésben megállapított 
megszorítások mellett véglegeseknek 
és mindenkire nézve kötelezőknek 
kell tekinteni mindea háborús kivé- 
tseles intézkedést vagy elidegenítést 
rendelő intézkedést vagy ez intézke
dések értelmében végrehajtott vagy 
végrehajtandó cselekményeket úgy, 
amint azok a csatolt Függelék 1. 
és 3. szakaszaiban közelebbről meg 
vannak határozva.

e) A. Szövetséges és Társult Ha
talmak állampolgárainak joguk van 
kártérítésre mindazokért a károkért 
vagy liátrányokért, amelyek a csatolt 
Függelék 1. és 8. szakaszaiban meg
határozott háborús kivételes intéz
kedések éa elidegenítést rendelő in
tézkedések alkalmazása folytán ja 
vaikat, jogaikat vagy érdekeiket 
érték, ideértve a volt Magyar Blirály- 
ság tevületén levő társaságokat vagy 
társulatokat is, amelyekben ok érde
kelve voltak. A z  említett állampol
gárok részéről ebben a tárgyban be
adott felszólalásokat a VI. címben 
meghatározott Vegyes Döntőbíróság 
vagy az e Bíróság által kijelölendő 
döntőbíró vizsgálja meg és állapítja 
meg a kártérítés összegét ; a kár
térítések Magyarországot terhelik és 
a volt Magyar Királyság állampol
gárai vagy a volt Magyar Királyság 
állampolgárainak ellenőrzése alatt 
álló társaságok olyan javainak ter
hére, amelyek a felszólaló Államá
nak te rü le t i vannak vagy a felszólaló 
Államának ellenőrzése alatt állanak, 
előre akként fedezhetők, amint az a 
pontban meg van határozva. Ezek 
a javak az elíenséges kötelezettségek



iüiute. Le payement de ces indem
nités poTirra être effectué par la Puis- 
'̂̂ luce alliée ou associée et Je mon- 

r,ant porté au débit de la Hongrie.

f )  Toutes les fois que le rossor- 
f.issant d’une Puissance alliée ou as- 
suciée, propriétaire d’un bien, droit 
>n. intérêt qui a fait l'objet d’une 
nestue de disposition aui' le terri- 
loire de l’ancien royaume de lïon- 
;;rie en exprimera le désir, il sera 
vîîÂafait à la réclamation prévue au 
paragraphe e) lorsque le bien exiute 
‘iücore en nature, par la restitution 
ilüdit bien.

Dans ce cas, la Hongrie devra 
l-rendre toutes les mesures néces
saires pour remettre le propriétaire 
rincé 8u possession de sou bien, libre 

'lo vouteîi charges ou servitudes dont 
il él;ô grevé après la liquida*
l.i<'n. '■'j:»nÍ3er tout tiers lésé par

Si la restitution visée au présent 
paragraphe ne peut être effectuée, 
(tos accords particuliers, négociés par 
l’intermédiaire des Puissances intéres- 
.;6es ou des Offices de vérification et 
(le norapensation visés à l ’Annexe 
jointe à la Section III, poaixont in- 
(orvenir pour assurer que le ressor- 
lissant d’une Puissance alliée ou as
sociée soit indemnisé du préjudice visé 
iMj paragraphe e) par l’attribubiou 
1 l'avantages ou d’équivalents, qu'il 
' imsent à accepter eu représentation 
'lu bien, des di’oits ou des intérêts 
(l.onr, il a été évincé.

En raison des restitutions effec-
l.nées conformément aii présent article, 
l'!9 prix ou indemnités fixés par app
lication du paragraphe e) seront di
ni inués de la valeui' actuelle du bien 
restitué, compte tenu des indemnités

záloga gyanánt a csatolt Függelék 
4. szakaszában meghatározott felté
telek betartása mellett lefoglalhatók- 
Ezeket a kártérítéseket a Szövet
séges és Társult Hatalom is kificot- 
heti és az összeget Ma,gyarürszá.g 
terhére írhatja.

f) Ha valamelyik Szövetséges é.s 
Társult Hatalomnak olyan állam
polgára, aki tulajdonosa olyan jószág
nak, jognak vagy érdeknek, amely 
a voit Magyar Királyság teiTiletén 
elidegenítést rendelő intézkedés alá 
esett, úgy kívánja, az c) pontban 
említett felszólalásnak, amennyiben 
a kérdéses jószág termésactbeu még 
megvan, az illető jószág visszaadá
sával kell helyt adui.

Ebben az esetben Magyarország
nak meg kell tennie minden szük
séges intézkedést abból a célból, 
hogy a tulajdonától megfosztott tulaj
donos ismét jószágának birtokába 
kerüljön, még pedig mindennemű 
olyan tehertől vagy szolgalomtól 
mentesen, amellyel a tulajdont a fel- 
nzámolás után esetleg megterhelték 
volna és Magyarországnak kárta
lanítania kell a visszaadás folytán 
károsult minden harmadik személyt.

Ha a jelen pontban körülírt \dsz- 
szahelyezés nem volna lehetséges, 
az érdekelt Hatalmak vagy a ITT. 
címhez csat^dt Függelékben említett 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő H iva
talok közvetítésével killön megálla
podások jöhetnok létre annak biz
tosítása végett, hogy az illető Szö
vetséges és Társult Hatalom állam
polgára az e) pontban érintett kárért 
olyan előnyök vagy ellenértékek 
nyújtásával kártalaníttassék, ame
lyeket a tőle megvont javak, jogok 
vagy érdekek fejében hajlandó el
fogadni.

A  jelen cikkuek megfelelően fo
ganatosított visszahelyezéseknél az 
e) pontban foglaltak alkalmazásával 
megállapítandó becsárakat vagy kár
talanítási összegeket csökkentem kell 
a visszaadott jószág jelenlegi értéké-



pour pri-yatioa de jouissEince ou dé- 
téiîoratioEi.

g) La faculté prévue au para
graphe f ) est réservée aux proprié
taires reBSortisgants des Puissances 
alliées ou associées sur le terriLoirtf 
desquels des mesures législatives, 
ordoauanfc la liquidatâoa générale des 
biens, droits ou intérêts euuemis, 
n’étaient pas en application avant la 
signature de l ’armistice.

h) Sauf 1© cas où par applicatiou 
du paragraphe f), des resütutiona en 
nature ont été effectuées, le produit 
net des liquidations de biens, droits 
et intérêts ennemis où qu’ils aient 
été situés, faites soit en vertu de la 
législation exceptionnelle de guerre, 
soit par application du présent article 
et généralement tous les avoirs en 
numéraire des ennemis, autres que 
le produit des liquidations des biens 
ou les aToirs en numéraire appar
tenant, dans les Pays alliés ou as
sociés, aux personnes visées dans le 
dernier alinéa du paragraphe h) re
cevront l ’afiectation suivante:

En ce qui concerae les Puis
sances adoptant la Section I I I  et 
1*Annexe jointe, lesdits prodmts et 
avoirs seront poités au crédit de la 
Puissance dont le propriétaire est 
ressortissant, par l’intermédiaire de 
rOfûce de vérification et de compen
sation institué par lesdites Section 
et Annexe; tout solde créditeur en 
résultant en faveur de la Hongrie 
sera traité conformément à l ’article 
173, Partie V II I  (Réparations) du pré
sent Traité.

2“ En ce qui concerne les Puis
sances n’adoptant pas la Section I I I  
et rAnnexe jointe, le produit des 
biens, droits et intérêts et les avoirs 
eu numéraire des ressortissants des 
Puissances alliées ou associées, dé
tenus par la Hongrie seront immô-

vel, azonban figyelembe kell venni 
a használattól való megfosztás fejé
ben vagy a megrongálásért j^ ó  
kártalanítást.

g) A z f ) pontban említett jog 
olyan Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgári kötelékébe tartozó 
tiüajdonosokat illeti meg, amely 
Hatalmak területén az ellenséges 
javak, jogok vagy érdekek általános 
felszámolását elrendelő törvényho
zási rendelkezések a fegyverszünet 
aláírása előtt nem voltak alkalma' 
zásban.

h) Kivéve azt az esetet, ha az
0  pont alkalmazásával természetben 
való visszahelyezés történt, a bárhol 
levő ellenséges javaknak, jogoknak, 
és érdekeknek akár a háborús .kivé
teles törvényhozás alapján, akár a 
jelen cikk alkalmazásával történt 
felszámolásból származó tiszta jö 
vedelemre, valamint általában az 
összes ellenséges készpénzkövetclé- 
seki'e nézve, ide nem véve olyan 
javak felszámolásának jövedelmét 
vagy olyan készpénzköveteléseket, 
amelyek a Szövetséges és Társult 
Országokban a h) pont utolsó bekez
désében megjelölt személyeket illet
nek, a következőképen kell eljárni;

1. Ami a TII- címet ennek Füg
gelékét elfogadó Hatalmakat illeti, 
az említett jövedelmeket és követe
léseket az említett óim és Függelék 
alapján létesített Felülvizsgáló ée 
Kiegyenlítő Hivatal közvetítésével 
annak a Hatalomnak javára kell 
írni, amelynek a tulajdonos állam
polgára] minden^ Magyarország ja
vára mutatkozó aktív egyönleg a 
jelen Szerződés VHI. részének (Jóvá
tétel) 173. cikkében körülírt elbánás
ban fog részesülni.

2. Ami a H L címet és ennek 
Függelékét el nem fogadó Hatal
makat illeti, a Szövetséges és Társult 
Hatalmak állampolgárainak Magyar- 
ország által lefoglalt javainak, jogai* 
nak és érdekeinek jövedelmét, vala- 
noint készpénzköveteléseit az arra



diateutent payés à l ’ayant droit on 
à son Gouveraemeat. Gtaqne Puis
sance alliée on aescoiéo pom*ra dis
poser, conformément à ses lois et 
règlements, du produit des biens, 
droits et intérêts et d ^  aToirs en 
numéraire, qui appartenaient à des 
ressoitissanta de l’ancien royaume de 
Hongrie ou à. des sociétés contrôlées 
par eux, ainsi qu’il est dit au paj-a- 
graplîQ h) et qu’elle a saisis et poun-a 
les affecter au payement des récla
mations et cj-éancea définies par le 
présent article ou pai' lo paragraphe
4 de rAnnexe ci-jointe. Tout bien, 
di'oit ou intérêt ou produit de la 
liquidation de ce bien ou tout avoir 
eu numéraire dont il n’aura pas été 
disposé conformémont a ce qui est 
dit ci-dessus, peut être retenu paa- 
ladite Puissance alliée ou associée, 
et, dans ce cas, sa valenr en numé
raire sera tiaitée coufovmément à 
i’ar'dole 173, Partie V IH  (Répa- 
lationfi'i du présent Traite.

i) Sous réserve des dispositious 
de l ’aiticle 250, dans 1e cas des 
liquidations effectuées soit dans les 
nouveaux États, signataires du présent 
Traité comme Puissances alliées et 
associées, soit dans les États qui ne 
paiücipent pas aux réparations à, 
payer par la Hongrie, le produit des 
liquidations effectuées par lêsdits 
Etats devra être versé directement 
aux propriétaires, sous réserve des 
droits de la Commission des répara
tions en vertu du présent Traité, 
notamment de l ’article 165, Partie 
V m  (Réparations) et de l'article 
194, Partie IX  (Clauses financières). 
Si le propriétaire établit devant le 
Tribunal arbitral mixte prévu, par la 
Section V I de la présente Pai-tie, ou 
devant un, arbitre désigné par ce 
Tribunal, que les conditions de la 
vente ou que des mesures prises par 
!e Gouvernement de l ’État dont il

jogosultaknak vagy e jogosultak 
Kormányának részére azonnal ki kell 
fizetni. Minden egyes Szövetséges és 
Társult Hatalom saját törvényei és 
rendeletei szerint rendelkezhetik a 
részéről lefoglalt oly javak, jogok és 
érdekek jövedelme, valamint oly 
készpéazkövetelések felett, amelyek 
a volt Magyar Királyság állampol
gárának vagy a felügyeletük alatt 
álló társaságoknak tulajdonában vol
tak, úgy, amint azt a b) pont ki
mondja és ezeket a jövedelmeket a 
jelen cikkben vagy a csatolt Függe
lék 4. szakaszában nieghatáiozott 
felszólalások és követelések fsde- 
zéséi-e fordíthatja. Miaden jószág, 
jo g  vagy érdek, vagy a jószág fel
számolásából eredő jövedelem, to
vábbá minden olyau kéazpénzköve- 
telés, amelyi-ől a fentiek értelraóbeu 
rendelkezés nem történik, az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom ré
széről visszatartható és ebbon az 
esetben annak készpéuzértéke a jelen 
Szerződés V il i .  részének (Jóvátétel) 
173, cikkében meghatározott elbánás 
alá esik.

i) A  250. cikk rendelkezéseinek 
fenntartásával oly felszámolások ese
tében, amelyeket akár a jelen Szer
ződést Szövetséges és Társult Hatal
makként aláíró üj Államokban, akár 
a Msigyarország részéről Ozetondő 
jóvátételekben nem részesülő Áila- 
mokban foganatosítottak, az ezeknek 
az Államoknak részéről foganatosí
tott felszámolások jövedelmét köz
vetlenöl a tulajdonosoknak kell kifi
zetni, úgy azonban, hogy a Jóváté- 
teli Bizottságnak a jelen Szerződés
ben meghatározott jogai, különösen 
pedig a V IU . rész (Jóvátétel) 166. 
cikkében és a IX . rész (Pénzügyi 
rendelkezések) 194. cikkében meg
állapított jogok érintetlenül mai’ad- 
janak. Ha a tulajdonos a jelen rész 
VI. címében említett Vegyea Döntő
bíróság vagy az e Bíróság részéről 
kijelölt döntőbíró előtt igazolja, hogy 
az eladás feltételei vagy az Ulető



s’agit en delioi's de sa législation 
générale, ont été injustement préjo- 
diciabies au prix, le Tribunal ot> 
l ’arbitre auront la faculté d’accorder 
à l'ayant droit une indemnité équi
table qni devra être payée par ledit 
État.

j )  ïja Hongrie s’engage à indetn- 
nigev ses ressortissants en raison de 
la liquidation ou de la rctentiou de 
leurs biens, droits ou intérêts en Pays 
alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et im
pôts sur le capital, qui ont été ou 
devraient être levés par la Hongrie 
am- les biens, droits et intérêts des 
Puissances alliées ou associées, depnis 
le 3 novembre 1918 jusqu’à l ’expi
ration de trois mois après la mise 
eu vigueur du présent Ti-aité, ou, 
s’il e’agit de bious, droits ou intérêts 
qui ont été soumis à dtis mesures 
exceptionnelles de guerre, jusqu’à la 
restitution conforme aux dispositions 
du présent Traité, sera reversé aux 
ayants droit.

II. Sous réserve des dispositions 
qui précèdent, sont déclarées nulles 
et non avenues tontes les mesures, 
autres que celles ci-dessus visées, qui 
auraient été prises par les autoiités 
de droit ou de fait sur le territoire 
de l’ancien royaume de Hongrie, de
puis le 3 novembre 1918 jusqu’à la 
mise en vigueur du présent Traité, 
et qui porteraient atteinte aux biens, 
droits et intérêts deia Puissances 
alliées et associées ou de leui-s res
sortissants, y compris les sociétés et 
associations dans lesquelles ils étaient 
intéressés.

Les dispositions des paragraphes 
e)y f), h) et k) ci-dessus sont appli

cables aux biens, droits et intérêts 
qui appartiennent à des ressortissants 
des Puissances alliées et associées, y 
compris les sociétés ou associations 
dans lesquelles ils étaient intéressés, 
et qui ont été l’objet do meam-es

Állam Kormányának reudes törvény
hozásán kívül tett intézkedései az 
árra nézve igazságtalanul hátrányo
sak voltak, a Bíróság vagy a döntő
bíró az aiTa jogosultnak méltányos 
kártérítést ítélhet meg, amelyet aa 
az illető Állam köteles megfizetni.

j )  Magyarország kötelezi magát, 
hogy állampolgárait a Szövetséges 
ó6 Társult Oi’szágokban levő javaik, 
jogaik vagy érdekeik felszámolásáért 
vagy visszatartásáért kártalanítja.

k) A  tőkevagyonra kivetett 
illetékeknek és adóknak azt az 
összegét, amelyet Magyarország a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
állam.polgárainak javaira, jogaii’a és 
érdekeire 1918. évi november hó 
3.-tól kezdve a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított három hónap el
teltéig, vagy ha olyan javakról, 
jogokról vagy érdekekről van szó, 
amelyek háborús kivételes intézke
dések alá estek, a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő vissza
térítésükig behajtott vagy be kellett 
volna hajtania, a jogosultak részére 
vissza kell téríteni.

II. Az előző rendelkezések fenn
tartásával, semmiseknek és meg nem 
történteknek uyÜváníttatuak a fent- 
emlltettek kivételével mindazok az 
intézkedések, amelyeket a törvényes 
vagy tényleg működött hatóságok a 
volt Magyar Királyság területén 
1918. évi november hó 3,-a óta a 
jelen Szerződés életbelépéséig tettek 
és amelyek a SzöTetséges és Társult 
Hatalmaknak vagy állampolgáraik
nak, ideértve azokat a táisaságokat. 
és társulatokat is, amelyeknél azok 
érdekelve voltak, javait, jogait és 
érdekeit sértik,

A  fenti a), e), fj, h) és h) pontok 
rendelkezései alkalmazandók a Szö  ̂
vetséges és Társult Hatalmak állam
polgárainak, ideértve azokat a tár
saságokat vagy társulatokat is, 
amelyekben azok érdekelve voltak, 
tulajdonában levő javakra, jogokra 
és érdekekre, amelyek tárgyai voltak



dommageables,, telles qu'expropria^ 
tions, confiscations, saisies, réquisi
tions, destructions ou détériorations, 
ayant eu lieu par l’efFet soit de lois 
ou de i’èglements, soit d’actes de vio
lence des autovitéa de droit ou de 
tiaife qui ont existé en Hongrie, ou de 
la population hongroise.

III. Dans les sociétés ou associa
tions, sont comprises notamment les 
comniunautéa orthodoxes grecques 
établies à Budapest et dans les autres 
villes do la Hongrie, ainsi que les 
fondations pieuses ou autres, lorsque 
des reasortissants des Puissances alliées 
et associées sont intéressées dans ces 
communautés ou fondations.

IV. Aucune déchéance ne pouira 
titre ou avoir été valablement oppo
sée aux ressortissants dos Puissances 
alliées et associées, y compris les 
sociétés ou associations dans lesquel
les ils étaient intéressés, pour man- 
(|uement à accomplir des iormalités 
ou déclarations imposées par une loi 
üu une ordonnance hongroise posté
rieures à l ’armistice et autérieui'es 
:i l’entrée en vigueur du présent 
'i’raité.

kàrtolio/.A i n U \ r h  i»;, |iin,t 
játitá)SMa.U, I< i
nak, rĉ ll vit iVliViinitl) ■ I in -> >i |i
vagy r()ii//;iVlAiini*li, ttli.n i i- ........
vagy roialnli-ioli, i»l> n t« M .| , 
országon t<\rv('uiyitMixi . .tj., , ,
működött liiitAiiiVfî.nli, itinu I» .....   ̂ M
lakosság erüs/.ii.)vi>ti Ii'>n̂  lu .1.-....... I.
ték elő azokat.

n i. A  tàrsasiV̂ .i.li 
tok közé kâU. Sx.áiiid./I.m IImLipi iw
és Magyarország v,h>r»«il...
levő göi'ögkeleti egylni/lifi. Mi*)-! l . i 
úgyszintén a kegyes íihipli \ :»ii\ni ,ii
vagy egyéb alapitványol;jil. i;i, ....... . v
nj'ibeu a Szüvetsé,íeH i';i 'r.kituU 
Hatalmak állampolgánu' o/.i'kiml ,i.- 
egyházközségeknél vagy .iJ/ii-ii \ ,i 
nyolcnál érdekelve vaunak.

IV. Semmiféle jogliátniiiy iirm 
érheti és jogérvéuyeseu nem 
a Szövetséges éa Társult Hatahn;i,k 
állampolgárait, ideértve a/.okat ü 
társaságokat vagy tái’sulatokat, 
amelyekben ezek érdekelve voltak, 
oly alaks7xerüi3égek vagy nyilatkozatók 
elmulasztása miatt, amelyeket reájuk 
nézve a fegyverszünet után és a jelen 
Szerződés életbelépésének időpontja 
előtt keletkezett valamely magyai- 
törvény vagy rendelet' szabott meg.

Article 23ii.

La Hongrie s’engage, en ce qui 
•jncerne les biens, droits et intérêts 

I l‘.9tituées, par application de l ’article 
-’;s2, aux ressortissants des Puissan- 
. es alliées ou associées, y  compris 
les sociétés ou associationii dans les-
■ liielles ces ressortissante étaient in-
I.'' ressés ;

a) á placer et maintenir, sant les 
i Kceptions expressément prévues dans 
lu présent Traité, les biens, droits et 
intérêts des ressortissants des Puisaan-
• ' S alliées ou associées dans la situa- 
lutu de droit où se trouvaient, du 
iiiiL des lois en vigueur avant la

233. cikk.

A  Szôvotftéges és Társult Hatal
mak állampolgárainak, valamintazok- 
nak a társaságoknak vagy társulatok
nak, amelyekben ezek az állampot- 
gárok érdekelve voltak, a 232, cikk 
alkalmazásával visszatéríteít javak, 
jogok és érdekek tekintetóben Magyar- 
ország kötelezi magát, hogy

a) a Szövetséges és Trírsult Hatal
mak áila.rapolgáraának javait, jogait 
és érdekeit, a jelex\ Szerződésben 
kifejezetten megállapított kivételektől 
eltekintve, abba a jog: állapotba 
helyezi éa hagyja meg, amelyben a 
háború előtt érvényben volt törvé-



guerre, les biens, droits et irit-érêts 
des ressortissants de l’ancien royaume 
de Hongrie;

h) à ne soumettre les biens, droits 
ou intérêts des ressortissants des 
Puissances alliées ou associées à 
aucunes mesures portant atteinte à 
la propriété, qui ne soient pas ap
pliquées également aux biens, droits 
ou intérêts de ressortissants hongrois 
et à payer des indemnités convena
bles dans le cas où ces mesures 
seraient prises.

nyek iazerint a volt Magyar Király
ság állampolgárainak javai, jogai és 
érdekéi voltak ;

h) a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampblgárainak javait, jogait 
vagy érdekeit, a túlai'donjogot sértő 
semmiféle oly intézkedésnek alá nem 
veti, amely nem nyerne alkalmazást 
ugyanúgy a magyar állampolgárok 
javaira, jogaira vagy érdekeire, ha 
pedig ilyen intézkedést tenne, meg
felelő kártalanításokat fog fizetni.

Annexe.

§ 1.

Aux termes de l ’article 232, pa
ragraphe cÇ), est confirmée la validité 
de toutes mesures attributives de 
pi’opriété, de toutes ordonnances pour 
la liquidation d’entreprises ou de. 
sociétés ou de toutes autres ordoi\- 
nauces, règlements, décisions ou ins
tructions rendues ou données par 
tout tribmial ou administi’atiun d’une 
des Hautes Parties Contractantes ou 
réputées avoir été rendues ou don
nées par application de la législation 
de guen-e concernant les biens, droits 
ou intérêts ennemis. Les intérêts de 
toutes personnes devront être con
sidérés comme ayant valablement 
fait l’objet de tous règlements, ordon
nances, décisions ou instnictions con
cernant les biens dans lesquels sont 
compris les intérêts dont il s’agit, 
que ces intérêts aient été ou non 
expressément visés dans lesdita or
donnances, règlements, décisions ou 
instnictions. I l ne sera soulevé aucune 
contestation relativement à la régu
larité d’un transfert debiens, droits ou 
intérêts oflFectué en vertu des régle
menta, ordonnances, décisions ou in
structions susvisés.Est également con
firmée la validité de toutes mesures pri
ses à l’égard d'une propriété d’mie en
treprise, ou société, qu’il s’agisse d’en-

FUggelék.

1. §.

A  232. cikk <l) pontja értelmében 
megerősítést nyer a tulajdont érintő 
minden olyan intézkedésnek, a válla
latok vagy társaságok felszámolása 
tárgyában hozott vag}»̂  kibocsátott 
minden olyan rendeletnek, szabály
zatnak, határozatnak A âgy utasítás
nak érvényessége, amelyet a Magas 
Szerződő Felek egyikének valamely 
bírósága vagj' közigazgatási ható
sága a háborús törvényhozás alkal
mazásával az ellenséges javak, jogok 
vagy érdekekre vonatkozóan hozott 
vagy kibocsátott, vagy amelyekről 
vélelmezhető, hogy ilyenek gyanánt 
hozattak vagy bocsáttattak ki. Bár
kinek érdekei úgy tekintendők, 
mintha érvényesen tárgyai lettek 
volna a javakat — ideértve a szó- 
banforgó érdekeket is — érintő min
dén rendeletaiek, szabályzatnak, hatá- 
i-ozatnak vagy utasításnak, tekintet 
nélkül arra, hogy az említett rende
letek, szabályzatok, határozatok vagy 
utasítások ezeket az érdekeket kifeje
zetten tekintetbe vették-e, vagy sem. 
A  fentemhtett szabályzatok, rende
letek, hatái-ozatok vagy utasítások 
alapján foganatosított jószág-, jo g 
vagy érdékátru házás szabályszerű - 
sége tekintetében semmiféle felszólalás 
nem emelhető. Hasonlóképen meg-



|iiôte, de séquestre, d’administiration 
Idicée, d’utilisation, de réquisition, 

aurveillEmce ou de liquidation, de 
lu vente, ou de l’admimstKition des 
liii-na, di’oita et intérêts, du recou- 
VI ornent ou du payement des dettes, 
ilii payement des frais, charges, dé- 
jiniiHca ou de toutes auti-es mesures 
«luclronques efíectuées en exécution 
il oi donnances, de règlements, de dé- 
I,s ion,s ou d’instructions rendues,

• lonnées ou exécutées par tous tri- 
l)imaux ou administration d’une de?»
Il.'i.iites Parties Contractantes ou vé- 
IMitées avoir été rendues, données ou 
t(\é<-.utées par application de la lé- 
>/iHÍation exceptionnelle de guerre 
.M>i\cernant les biens, droits ou inté- 
riM.s ennemis, à condition que les 
<linpositious de ce paragraphe ne 
Itortont pas préjudice aux droits de 
piopriété précédemment acquis de 
l>niiiie foi et à un juste titre, confor- 
iiH'ment à la loi de la situation des 
lnous, par les ressortissants des Puis-
ii.uices alliées et associées.

Les stipulations du présent para- 
><raphe ne s’appliquent pas à celles 
ilti.'i mesures éiîumérées ci-desâis qui 
unt été prises par l’ancien gouver- 
iiotaent austro hongrois en territoires 
Mtwahis ou occupés, ni anx mesm’es 
•'uuimérées ci-dessus qui ont été prises 
|)iLi' la Hongrie ou les autorités hon- 
/̂ roises depuis le 3 novembre 1918; 
(oiites ces mesmes seront nulles.

erősítést nyer mindazoknak az intéz- 
kedéseknek az érvényessége, amelyek 
valamely tulajdom’a, valamely válla
latra vagy társaságra vonatkozóan 
történtek, akár vizsgálatról, zárlat- 
i’ól, kényszerigazgatásról, használat
ról, rekvirálásról, felügyeletről vagy 
felszámolásról, javak, jogok és érdekek 
eladásáról vsLgy igazgatásáról, tar
tozások behajtásáról vagy megfizeté
séről, költségek, terhek, kiadások 
megfizetéséről vagy bárminemű egyéb 
oly intézkedésekről van szó, amelyeket
i-endeletek, szabályzatok, határozatok 
vagy utasítások végrehajtásaként 
a Magas Szerződő Felek egyikének 
valamely bírósága vagy közigazga
tási hatósága hozott, kiadott vagy 
végrehajtott, avagy amelyekről vélel
mezhető, hogy azokat az említett 
bíróság vagy hatóság a háborús 
kivételes törvényhozás alkalmazási
val ellenséges javakra, jogokra vagy 
érdekekie vonatkozólag hozta, kiadta 
vagy végrehajtotta, mégis azzal a 
megszorítással, hogy ennek a szakasz
nak rendelkezései nem lehetnek 
hátrányosak a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak állampolgárai részéről 
szerzett oly tulajdonjogokra nézve, 
amelyeket ezek az állampolgárok 
már megelőzően jóhiszeműen, jogosan  
és a ja.vak helye szerint érvén3 'ea 
törvényeknek megfelelően szereztek.

A  jelen szakasz rendelkezései nem 
alkalmazhatók a fent felsorolt in
tézkedések közül azokra, amelyeket 
a volt Osztrák-Magyar Kormány a 
megszállott vagy elfoglalt területeken 
tett, sem pedig azokra a fent fel
sorolt intézkedésekre, amelyeket Ma
gyarország vagy a magyar hatósá
gok 1918. évi november hó 3.-a után 
tettek ; mindezek az intézkedések 
semmisek.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action 
Hoit de la Hongrie ou de ses res- 
doi-tissants, soit des ressortissants

2. §.

Nincs helye sem Magyarország,, 
sera állampolgárai részéről, sem pedig 
a volt Mag3 'ar Királyság állampol-



de i’auüien royaume de Hougrio 
Ott 6 11 leur nom, en quelque lieu 
qu’ils aient leur résidence, n’est 
recevable contre une PuisEiance alliée 
et associée ou contre une peiBonne 
<]uelconque agisîsant au nom ou sous 
le» ordres de toute juiidiction. ou 
adutiniairation de ladite PuÎBsance 
alliée et associiée, relativement à tout 
acte ou toute omission couceruaut 
lea biens, droits ou intérêts des les- 
eortissants hongroiis et effectués pen
dant la gueri'e ou en vue de la prépa
ration de la guerre. Ën>t également 
irrecevable toute réclamation ou ac
tion contre toute personne à l’égaid 
de tout acte ou omission résulta.nt 
des mesures exceptiomiéllefl de guerre, 
lois et règlements do toute Puissanco 
alliée ou aasociée.

gài’ai résaérol vagy az ô nevükben 
más valaki részéral, bárhol legyen i« 
lakóhelyük, semraiféle felssólaláenak 
vagy keresetnek sem vaüamaly Sztt- 
vetöéges és Társult Hatalom elJén, 
sem az illető Szövetséges és Társult 
Hatalom bármely bíróságának vagy 
közigazgatási Iiatóságának nevében 
vagy utasítására eljáró bármely sze
mély ellen olyan ténykedés vagy 
mulasztás miatt, amelyet a háború 
ideje alatt vagy a háboní elokészí- 
téséve való tekintettel magyar állam
polgárok javaiia, jogaira vagy érde- 
keii'e vonatkozólag foganatosítottak 
vagy elkövettek. Hasonlókepen nincs 
helye semmiféle felszólalásnak vagy 
keresetnek bármely szemóly ellen oly 
ténykedés vagy raulasstás miatt, 
amely bármelyik Szövetséges és Tár- 
sixlt Hatalomnak háborús kivételes 
jogszabályaiból, továbbá törvényeiből 
és rendeleteibŐl ered.

§ 3.

Daus l’article 232 et la présente 
Annexe, l ’expresBÎon.» mesures excep- 
üoonelles de guerre^ comprond les 
mesuros de tonte natm'e, législatives, 
administi'ativea, judiciaires ou autres 
prises ou qui seiont prises ulténeure- 
ment à l’égard de biens ennemis et 
qui ont eu ou auront pour eflfet, sans 
affecter la propriété, d’enlever aux 
propiiétaires la disposition de leurs 
biens, notamment les mesures de 
surveillance, d’administration forcée, 
de séquestre, ou les mesures qui ont 
eu ou auront pour objet de saisir, 
d’utiliser ou de bloquer les avoirs 
ennemis, et cela pour quelque motif, 
sous quelque forme et en quelque lieu 
que ce soit. Les actes accomplis en 
exécution de ces mesures sont tous 
les arrêtés, instructions, ordres ou 
ordonnanoos des administrations ou 
tribunaux appliquant ces mesures aux 
biens ennemis^ comme tous les actes 
accomplis par tonte personne commise

3. §.

A  232. cikkben es a jolen Füg
gelékben ez a kifejezés; * háborús 
kivételes intézkodésok<í magában fog
lalja azokat a bármiféle termcsaetű 
törvényhozási, közigazgatási, bíi*ósági 
vagy egyéb intézkedéseket, amelye
ket ellenséges javakra vonatkozóan 
hoztak vagy hozni fognak és ame
lyeknek anélkül, hogy a tulajdon
jogot érintenék, az a hatásuk, hogy 
a tulajdonostól megvonják a javaik 
felett való reDdelkezósfc ; idetArtoanak 
nevezetesen a felügyeleti, kényszer- 
igazgatási, zárlati intézkedések, to
vábbá aaok az intézkedések, ame
lyeknek tárgya az elIenBéges köve
telések lefoglalása, hasznoaífcáaa vagy 
elzái'ása volt vagy lesz, történjék oz 
bármely okból, bármely alakban és 
bármely helyen. A z ilyen intézkedé
sek végrehajtásaként teljesített cse
lekményeknek tekintendők a közigaz
gatási hatóságoknak vagy bíróságok
nak mindazok a határozatai, utasí-



à l’administratioa ou à la sor- 
voillânce des biene ennomÜB tels que 
paycmoats de dettes, oncaissonaeuis 
do oréancos, payements do fraie, 
charges ou dépenses, enoaiBsementR 
d’honoraires.

JLiea smeaures de dispoaition* sont 
:3lles qui ont aüecté ou ülibcteiont 
Ui propriété des biens eunerais eu 
en transférant tout ou partie à uue 
autiG personuo <jue le propriétaire 
ennemi et sa-ns aon consentement, 
notamment Ica .‘Jiosures ordonnant la 
vente, la liquidatioii, îa dévolution 
de propriété des bieuf BiuieiniB, 
raiinuia.ti' n des titres oü valeurs 
tnobiliôioî>.

fcàsai., rendoletei vagy rendelkezései, 
amelyek ezeket az intézkedéseket as 
ellenséges javakra alkalmazzák, vaia- 
mint a bátmoly ellenséges javak igaz
gatásával vagy ffilügyeletével meg 
bízott személy rés’/éi'öl teljesített 
összes cselükmóiiyek, íViint tartozá
sok kiűzetése, követelések behajtása, 
költségek, terhek vagy kiadások ki
fizetése, biszteletdijak beszedése.

Az ,,elidegenítést rendelő intéz- 
kodéaok" azok, amelyok az ellenséges 
javak tulaidoajogát érintették vagy 
érinteni fogják, anaak egészbon vagy 
részben más személyre, mint az 
ellenséges tulajdonosra és pedig áz 
utóbbi beleegyezése nélkül történő 
áti-uházásával, kiváltképen pedig 
azok aa intézkedések, amelyek az 
ellenséges javak eladását, felszánio- 
lását, átruházását, c.imlül.ek vagy 
értékpapírok megsemmisítését ren
delik el.

§ 4.

íin, droits et intérêts des
- do raueien rô '̂ aume do

.'jgriâ clans les territoires d'une 
alliée on associée ainsi q̂ ue 

. > produit net de leur vente, liquida- 
î-ion ou autres mesures de disposition, 
pouiTOûfc être grevés par cette Puis
sance alliée ou associée: en premier 
lieu, du payement des indemnités 
dues à l'occasion des réolaniatious 
des ressortissants de cette Puissance 
concei-nant leur» biens, ihoita et 
intérêts y compris les sociétés ou 
aBsooiations dans iBsqnwlIci ressor 
tissants étaient intéi .̂r: c;, dans le 
tenitoii’e de l’ancier'  ̂ •vaume de 
Hongiio ou des qn’üa ont
sm- les ressortÎF? 'jts hongrois ainsi 
i(ue du p=> 7 - c . at des réclamaiions 
introduites des actes commis
par l ’imcien Gouvernement austi’o- 
hongrois ou par toute autorité bou' 
groise postérieui-ement au 28 juillet 
1914 et avant que cette Puissance 
iilliée ou associée ne participât à la

i l  -S-

A  volt Magyar Királyság állam
polgárainak valamely Szövetiícges <:s 
Társult Hatalom területén levő javait, 
iogait és érdekeit, valamint az a/.ok 
eladásából, telazámolásából vagy 
ogyéb kisajátító intézkedésekből erfidő 
tiszta jövedelműt az illető Szövetaéges 
és Társult Hatalom megLerlxelheti és 
pedig eVsőfiorban : saját állampolgá-^ 
ralnak, ideértve azokat a társaságokat 
vagy társulatokat, amelyeknél fizek 
az állampolgárok a volt liíagycu 
Kiiályaág területén érdekelve voltak, 
felszólalásai fol^-tán azok javaii-a, 
jogaiia és érdekeire vonatkozólag 
mogállapitott kái talanítáaok vagy a 
javukra magyar állampolgárokkfil 
szemben tennálló követelések meg- 
lizetéeéve!, úgyszintén a volt Osztiák- 
Magyar Kormány vagy bármely 
magyar hatóság által 1914. évi júlins 
hó 23.-a után és az illető Szövetséges 
és Társult Hatalomnak a háborúban 
való részvétele előtt elkövetett tény
kedések miatt követelt kAitérítíisbk



guerre. Le tnontaufc de oee sortêfl de 
l'éclamations pouiTa êtm fixé par au 
arbitre désigné par M. Gustave Ador, 
ai celui-ci y conseut, ou, à défeufc, 
par le Trîbnual arbitral mixte prévu 
à la Section VI. Ils pourront être 
grevés, eu second lieu, du payement 
des indemnités dues à l ’ocriasion des 
réclamations dca ressortissants de la 
Paissance alliée ou associée concer
nant leurs biens, droits et iutéi'ôts 
sur le territoire des autres Puissances 
ennemie?, en tant que ces indemnités 
n’ont pas été acquittés d’wne autre 
manière.

§ 5,

Nonobstant les dispositions de 
l'article 232 lorsque, immériiatement 
avant le début de la guerre, une 
société autorisée dans un État allié 
ou associé avait, en commun avec 
une société contrôlée par elle et 
autorisée en Hongrie, dea droits à 
l’utilisation dans d’aubres pays, de 
marques de fabrique ou commerciales, 
ou lorsqu’elle avait la jouisRanco avec 
cette société de procédés exclusifs de 
fabrication de marchandises ou d’ar
ticles pour la vente dans d’autres 
pays, la première société aura seule 
le droit d'utiliser ces marques de 
fabrique dans d'auti-cs pays, à Vex- 
clusion de la société hongroise ; et 
les procédés de fabrication communs 
Horont remis à la première société 
nonobstant toute mesure prise en 
application de la législation de guerre 
en vigueur dans la monarchie austro- 
hongroise à l'égai’d de la seconde 
société ou de ses intérêts, propriétés 
commerciales ou actions. Néanmoins, 
la première aociété, si demande loi 
on est faite, remettra à la seconde 
société des modèles permettant de

megfizetésével. A z  ilyen természetű 
igények összegét, amennyiben Adov 
Gusztáv ür ebbo beleegyezik, az 6 
részéről kijelölt döntőbíró állapíthatja 
meg, ellenkező esetben jiedig a VI. 
címben megjelölt Vegyes Döntö- 
blrösáig. Másodsorban a fentemlítctt 
javak, jogok és érdekek, valamint a 
fentemlített módon keletkező tiszta 
jövedelem a Szövetséges és TáJ-sult 
Hatalom állampolgárainak olyan fel
szólalásai folytán megáUapitott kár
talanítási összegek megfizetésé vol 
terhelhetők meg, amelyek az említett 
állampolgái-oknak a t̂ öbbi eUenséges 
Hatalmak teraletén levő javaira, 
jogaira és érdekeire vonatkoznak, 
amennyiben ezeket a kártalanítási 
Összegeket más módon ki nem egyen- 
litették.

B. §.

Ha közA'etleuül a háború kitörése 
előtt valamely Szövetséges és Társult 
Államban engedélyezett társaságinak 
a felügyelete alatt álló és Magyar- 
országon engedélyezett valamely 
társasággal gyári vagy kereskedelrnl 
védjegyeknek más orasiágokbaa való 
értékesítésére közös joga volt, vagy 
ha neki ezzel a társasággal más 
országokban való eladás céljából 
árúknak vagy iparcibkekjiok ktzáió- 
lagos gyávtásitra közös joga volt, 
ilyen esetben a 232. cikk rendelke
zéseinek figyelmen kívül hagyásával, 
a magyar táraaság kizárásával először 
csakis as! első helyen emUtett tár
saságnak lesz joga ezeket a gyári 
védjegyeket más oi^szágokban érté
kesíteni; ebben az esetben a közü» 
gyártási eszközöket az első helyen 
omlliett társaság részére kell átszol
gáltatni minden olyan intézkedésre 
való tekintet nélkül, amely az Oszti'ák- 
Magyar Monarchiában a háborús 
törvényhozás alkalmazásával a má* 
Hodik helyen említett tái-saságra, 
annak éi*dekeire, xizleti javaira vagy 
részvényeii'e vonatkozóan történt.



eontÍDuer la fabrication de marchau- 
dises qui devront être couBommâes 
es Hongrie.

§ e.

Jusqa'au moiueut où la restitu
tion poiiiTa être effectuée conformé
ment à l'article 232, la Hongrie est 
responsable de la conBervation des 
biens, droite et intérêts des ressor
tissants des Paissances alliées ou 
associées y compiia les sociétés et 
associations dans lesquelles ces res- 
soitîssants ôtaient iubérr>s>:ês, qui ont 
été soumit» pai- elle à une mesure 
osceptiounoité de gneire.

Minda/i()li(lllM,l «r. nlwo ln>h»'ii « imIIIi I I  
tál'sauáf ,̂ liii iMin niuj;!
keresik, tv uhUimIiI» Imlyi'ii
említett làvHunrtK""** iiliiiliii uk'.nLui 
a mintákat, iiinnlyi«lt o niti^v"* 
országi fogynjv/,l,il,ni)i n'/.r<n(. lUnK (O'II 
tásának folytiUVH/iliui'. tt/.dK'ii f/oKi I»

tí- ^

Addig az idupun^K. •uni  ̂ .i 
vlsszatéritée a 232. cikk •'i'liv|iii«'ilinn 
tbganatosithatô Icsz, 
felelős a Szövetséges éa 'l'ilrmili. 
Hatalmak állampolgárai olyuu javai 
nak, jogainak és érdekeíuok mog 
őrzéiseért, amelyeket valamely báboi im 
kivételes intézkedésnek vetett ikIíí., 
ideértve azokat a Uirsaságokat és 
társulatokat, amelyekben az eniUtolt 
úllampolgárok érdekelve voltak.

íí 7.

I.ca I  -uÍBBancea alliées ou associées 
devi out faire connaître, daus lo. délai 

nr- UJJ, à la date de la mise eu 
'.leur du préseut Traite, les biens, 

i'PîtB et intérêts sur lesquels ils 
comptent exercer le droit prévu à 
1 article 232, pamgiupbe 0-

§ 8.

Les restitutions jii '̂éviios par l’ar- 
l iclc 232 sei-ont effectuées sm- l'ordre 
du GouTerDement hongrois ou des 
iiutorités qui lui auront été euhsti- 
luées. Des renseigueme»ts àétaillés 
Hiir la gestion des adir:;n?stiateurs 
Hiiront fournis aux iri'áiiíöeés par les 
.lutorîtéa boDgit>iso5, sur demande 
'|ui peut être adiessée dès la iiiiso 
«•n vigueur dv. présent Tj-aité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des 
pei-sonnes visées à rariicle 232,

7. §.

A  Szövetséges és Társult Hatal
maknak a jelen Szerződés életbe
lépésének időpontjától számított egy 
éven belül meg kelljelölniök azokat 
a javakat, jogokat és érdekeket, 
amelyekre nézve u 2S2. cikk /') pont- 
jábao megáliapliott joggal élni kíván
nak.

8. g.

A  232. cikkben nic^gjelölt vigaza- 
tóritések a Magyar Kormány vagy

azt helyettesítő hatóságok rende
letére fognak foganatosittatui. A  ma
gyar hatóságok a hozzájuk a jeleu 
Szerződés életbelépése után bármikor 
iatéahető megkeresésekre az éi-dekel- 
toknek a vagjoukezelők ügyvitelére 
ronalkozóan részletet; föl világositá- 
sokat kötelesek adni.

9. §.
A  282. cikk h) pontjában említett 

személyek javai, jogai ős érdekei az



paragraphe b), continueront, jusqu’à 
raohèvemejit; de la liquidation prévue 
audit paragraphe, à être aouaaia aux 
mesures exceptionneUes de guerre 
prises ou à prendre à leur égard.

ebben a pontban körülírt felszámoláö 
befej eztéig változatlanul alÓTetve 
maradnak a reájuk nézve tett vagy 
teendő háborús kivételes intózkedé- 
seknek.

8 10.

La Hongrie remeLtra. dans un 
dálai de six mai» à dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, à 
chaque Puissance alliée ou associée, 
toTis les coütrats, certificats, actes et 
auti’es titres de propriété, ae trouvant 
entre les mains de scs lesaortissanta 
fit se rappoi-tant à des biens, droits 
et, intérêts situés sur le territoire de 
ladite Puissance alliée o h  associée, 
y cotnpiia les actions, obligations ou 
antres valeurs mobilières do toutes 
sociétés autoriséos par la législation 
de c.ette Puissance,

La Iloiigrie fournira à tous mo
ments, sur la demande de la Puis
sance alliée on associée intéressée, 
tous renseignements concernant le» 
biens, droits et intéi-êta des nationaux 
hongrois dans ladite Puissance alliée 
ou associée ainsi que snr les traus- 
actiiins qui ont pu être effectuées, 
depuis le 1" juillet 1914 en ce qui con
cerne lesdita biens, droits ou intérêts.

10. §,

Magyarország a jelen .Sztírződés 
élotbelépésénok időpontjától számított 
hathónapi határidóiii beliíl köteles 
minden egyes Szövetséges és Társult 
Hatalomoak azokat a szerződésteket, 
bizonyítványokat, ügyiratokat és a 
tulajdonjogra vonatkozó egyéb okira
tokat átadni, amelyek állam polgárai 
birtokában vannak és az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom terít- 
letén levő javakra, Jogokra és érde
kekre vonatkoznak, ideértve az illető 
Hatalom törvényeinek megfelelően 
alakult bármely társaság részvéaj^eit, 
kötelezvényeit vagy egyéb ingó 
értékeit.

Magyarország az érdekelt Szö
vetséges és Társult Hatalom kíván
ságára bármikor megadja mindazo
kat a felvilágosításokat, amelyok 
magyar állampolgároknak az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom terü
letén levő javaira, jogaira és érde
keire, valamint azofci'a aK ügyletekre 
vonatkoznak, amelyek 19Í4. évi jú 
lius hó 1. napja után az emhtett 
javak, jogok vagy éi'dekek tekinte
tében esetleg létrejöttek.

§ 11.

Dana le terme »avoír en numé
raire*, il faut comprendre tous les 
dépôts ou provisions constitués avant 
ou aprôa l ’état de guerre, ainsi que 
tous les avoirs provenant d.e dépôts, 
de j-evenus ou de bénéfices encala sés 
par lea administrateurs, séquestres ou 
auti’es, de provisions constituées eu 
banque ou de toute autre source, à 
l’excliifiion de toute somme d’argent

11. §.

A  »kéazpénRkí)Vetelés* kifejezés 
alatt a hábords állapot előtt vagy 
után elhelyezeti összes letéteket vagy 
fedezeteket, valamint vagyonkezelők, 
zárgondnokok vagy mások részéről 
beszedett letétekből, jövedelmekből 
vagy nyereségekből, bankokban letett 
fedezetekből vagy bármelj' egyéb for
rásból eredő követeléseket kell éí’teni ; 
mégis azoknak a pénzösszegeknek



appaxtenanfc auz Puissances alliées 
ou asdOûiéea, ou à. leurs Ëtate parti
culiers, provinces ou municipalités.

kivételével, amely ok a Szövetséges éa 
Tátsiil't Hatalmak vagy egyes Álla- 
maik, tartományaik vagy közaégoik 
tulajdonábai) vannak.

S ]g.

Seront annulés 1<?9 placomenta 
öflectués, où que ca soit, avec las 
avoirs en numéraii*e des ressortiBsauts 
des Hantes Parties Conti'aotantes; y 
compris les sociétés et associations 
<laos lesquelles ces ressortissants 
étaient intéressés, par les personnes 
responsables de l'administratiou des 
biens ennemis ou couti-ôlant cette 
administration, ou par l ’ordre de ces 
personnes ou d'nne autorité (jnel- 
conque, le règlement de ces avoirs 
se feiui sans» tenir compte de ces 
placements.

L2. S.

Aa ellenséges javale igazgatásáért 
felelős vagy az igazgatás ellenői-zó- 
sével megbízott személyek vészéről 
vagy ezeknek a Ezoméljelinek, avagy 
bármely hatóság par^^ncsára a Magas 
Szerződő Felek állampolgárai, vala
mint olyan társaságok és társulatok, 
amelyekben ezek az állampolgárok 
érdekelve voltak, készpénzköveteié' 
seinek felhasználásával bárhol es:--.- 
közölt befektetések semmiseknek fog- 
imk nyilváníttatni; ezeket a követté* 
léseket a szóban forgó befektetéseknek 
tekintetbevétele nélkül kell rendezni.

§ 13.

La Hongrie remettra respecüvti- 
ment aux Poissances alliées on asso
ciées, dans le délai d’an mois à dater 
de la mise en vigueur du présent 
Traité, ou sur demande, à n’importe 
(juol moment par la suite, tous les 
comptes ou pièces comptables, arclii- 
ves, docmnenta et reoseignemènts de 
Loutci nature qui peuvent se trouver 
nnr sou teiTÎtoire et qui concerneuti 
lea biens, droits et intérêts des res
sortissants de ces Puissances, y  com
pris les sociétés ou associations dans 
lesquelles ces rossortiasaut^ étaient 
intéreaës,s qui ont fait l'objet d'une 
mesure exoeptionnelle de gaerre ou 
d’une mesure de disposition, soit sur 
le territoire de l’ancien Royaume de 
Hongrie, soit dans les territoires qui 
ont été occupés par lui on ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gé- 
rant.s, administrafcenrs, séquestres, 
tiquidatenrB et curateurs seront, sous

13.

Mag3'arü!'3zàg kôteleâ a Jeloîi 
Szerződés életből épésétôl azáiuitott, 
egy hónapon belül, avagy kívánatra 
bármikor később is, az illftő 3kö>/iv,í. 
séges és Társult Hatalomnak átaji:i 
az összes számadásokat vagy bizou;, 
latokat, levéltárakat, okmányokat éa 
felvilágosításokat tartalmazó bármei\- 
fcermészetíi iratokat, amelyek az u 
területén találhatók és amelyek c. 
Hatalmak állampolgárainak, ideértve 
azokat a társaságokat vagy tái’sul.'i- 
tokat is, nmelyekben ezek az állam 
polgárok érdekelve voltak, olyanja 
vaira, jogaira és érdekeire vonatkoz
nak, amelyek akár a volt Magyar 
Királyság területén, akár a részéről 
vagy szÖTefcségesei részéiől meg
szállva tartott terű leteken ’valamely 
háborús kivételes intézkedés; vagy 
valamely elidegenítést rendelő iiité?,* 
kedés tárgyául szolgáltak.

Az ellenőrök, felügyelők, ügy
vivők, vagyonkezelők, zárgondnokok, 
felszámolók és gondnokok — a



la garantie da Gouvernemôxit hongrois, 
personDellemenfc responsables de la 
remisé immédiate au complet et de 
l'exactitude de ces comptes et docu- 
meuts.

Magyar Kormány jótállása mellett 
azemélyeseâ felelősek ezeknek a 

számadásoknak és okmányoknak lia- 
ladóktalan és hiánytalan átadásáért 
és aaok pontosságáért.

§ 14.

Les dispositions de l’aitichí 232 
et de la présente Annexe, relatives 
aux biens, droits et intéiêts en pays 
ennemis et an produit de leur liqui
dation, s’appliqueront aux dettes, 
cîrédits et comptes, la Section TII ne 
réglant que les méthodes de paye
ment.

Pour le règlement des questions 
visées par l’articlc 232 entre la 
Hongrie et les Puissances alliées et 
associées, leura colonies ou protecto
rats ou l’un des Dominions britanni
ques ou rinde, par rapport auxquels 
la déclai'ation n’am-a pas été faite 
qu'elles adoptent la Section HT et 
entre leurs nationaux respectifs, les 
dispositions de la Section I I I  rela
tives à la monnaie dans laquelle le 
payement doit être fait et au taux du 
change et des intérêts seront appli
cables, à moins que le Gouvei'nement 
de la Puissance alliée ou associée 
intéressée ne notifie à la Hongrie, 
dans les six mois à dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, qu’une 
ou plusieurs desdites clauses ne seront 
pas applicables.

14. §.

A  232. cikknek és a jelen Füg
geléknek az ellenséges oi’szágokban 
levő javakra, jogokra és érdekekre 
és azok felszámolásából eredő jöve
delemre vonatlíozó rendelkezései al
kalmazást nyernek a taito7.ásokra, 
követelésekre és leBzáxaulásokra is, 
mert a Dl. cím csak a fizetés mcjd- 
já t szabályozza.

Amennyiben a Szövetséges é.s 
Társult Hatalmak, ezek gyai-matai, 
protektorátusai, a Brit Dominiumok 
közül valamelyik vagy India nem 
tesznek olyan nyilatkozatot, hogy a 
n i. cím rendelkezéseit elfogadják, 
közöttük és Magyarország között, 
valamint állampolgáraik között a 
232. cikkben említett kérdésekiiok 
szabályozása tekintetében a ÎTI. cím
nek a fizetés pénzneniéro, az átszá
mítási árfolyamra és a kamatokra 
vonatkozó rendelkezései nyernek al- 
kalnMWiá.st, hacsak az érdekelt Szövet
séges és Társult Hatalom- Kormáuya 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított hat hónapon belül Magyar- 
országnak tudomására nem juttatja 
azt az elbatái'ozását, hogy az einli- 
tett rendelkezések közül egy vagy 
több nem fog alkalmazást nyerni.

§ 16-

Les dispositions de l’article 232 
et de la présente Annexe s'appliquent 
aux droits de propriété industrielle, 
Uttéraii-e ou artistique qui sont 
seront compris dans la liquidation 
de biens, droits, intéi-êts, sociétés ou 
entreprises, eiïectnée par application 
de la législation exceptionnelle de

15. %.

A  232. cikknek és a jelen Függe
léknek rendolkezései alkalmazást 
nyernek azokra az ipari, irodalmi és 
művészeti tulajdonjogokra., amelyek 
a javak, jogok, érdekek, társaságok 
vagy vállalatok tekintetében a Szö
vetséges és Tái-sult Hatalmak részé
ről akár liáborús kivételes jogszabá-



guerre par lea Paissances alliées ou 
associées ou par application des stî- 
pulations de l’article 232, para
graphe b)

Ijpk alkalmazásával, akár a 2S2. 
dkk hj pontja rendelkezéseinek la- 
kalmazásávál foganatosított felsaá- 
utolás alá estek vagy esni fognak.

SECTION V.

Cüntrats, prescriptions,

Article 234.

a) Les. contrats coiiclns entre en- 
neiüis seront considéi-és comme ayant 
été annoléfl à partir dn moment où 
deux quelconques des parties sont 
devennea eunemies, sauf eii ce qui 
concerne les dettes et autres ob’iga- 
tioua pécuinairea résultaat de l'exé
cution d'uu acte ou payement prévu 
par ces contrats et sous réserve des 
exceptions ot des règles ppécialoa à 
cevtiiius contrais ou catégoviea de 
contrats prévues ci-api-cs ou dans 
l'Annexe ci-jointe.

hj Seront exceptés de l’annulation, 
aux termes du présent ai'ticle, les 
contrats dont, dans un iatérêt général, 
les Gouveroemonts des Puissances 
alliées ou associées, dout l’une des 
partie.  ̂ est un ressortissant, réclarae- 
lout rexécution, dans un délai de 
Í51X mois à dater de la mise eii vigueur 
ilu présent Traité.

Ijorsque rexécution des contrats 
ainsi ïnaiuteiius entraîne, pour um 
d,33 parties, par suite du changement 
dans ies conditions du commerce, 
Lju préjudice considérable ; le Tribunal 
arbitral mixte prévu par la Section 
VI pourra attribuer à la partie lésée 
n n e  idemnité équitable.

e) En raison des dispositions de 
la Constitution et du droit des ïïtats-
l.Tnis d'Amérique et du Japon  ̂ le 
présent article ainsi que l ’article 235 

l’Annexe ci-jointe ne s’appliquent 
pas aux contrats conclus par des 
fCissoi'tissants de ces États avec des

V. GÍM,

Sz«i'%rt(lésck, elévülések, (téletek.

234. cikk.

a) A z ellenségek között kötj&tt 
szerződéseket attól az időponttól 
kezdve, amelyben a főlek kössül bár
melyik kettő ellenséggé vált, a tar- 
tozíísok és az illető 3zerzóc]é.9ekbei! 
kikötött cselekmény cagy üzetés tel
jesítéséből előálló eg}^éb pénzbeli 
kötelezettségek kivételével hatály
talanná váltaknak kell tekinteni, az 
alábbiakban, vagy a csatolt Függe
lékben megbatározott bizonyos szer
ződésekre vagy szerződésnemekre 
vonatkozó kivételek és különleges 
szabályok fenutartásával.

b) A  hatálytalanná válás alól ki 
vannak véve a jelen (iikk Vondelkç- 
zSsei szerint azok a szerződések, 
amelyeknek teljesítését a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított hat
hónapi határidőn belül közérdekből, 
valamely olyan Szövetséges és Tái- 
ault Hatalom Kormánya követeli, 
amelynek az egyik szerződő fél állam
polgára.

Ha az ekké^eii hatályban maradt 
szerződések teljesítése valamelyik 
szerződő félre nézve a kereskedelmi 
viszonyok m.eg\'áltozása köv^ptkezté- 
ben jelentékeny hátránnyal járna, a 
VI. címben meghatározott Vegyes 
Döntőbíróság a károsult félnek mél
tányos kártérítést ítélhet meg.

c) Az Északamerikai Egj^esiilt- 
Államok és Japán alkotmányának 
és jogának rendelkezései értelmében 
ez a cikk, valamint a 235. cikk és 
a csatolt Függelék az említett Á lla
mok polgárainak a volt Magyar 
Királyság állampolgáraival kötött



rôBsprtissants do l ’ancien royaume de 
Hongrie, et de même, raiiicla 240 
ue s’applique pa» aux ÉtaU-Uuia 
d’Atnériqae ou à leurs ressortiasanfe.

<i) Le  présout article ainsi que 
rAnnexe^ ci-iointe oe s’appliquent pa« 
anx contrats dont les parties sont 
devenncs Kniiemios du fait que Tune 
d’elle était nn habitant d'un territoire 
qt’i change de ftnuvoraineté, on tant 
qoe cette partie aura acquis, par 
application dii présent Traité, la 
nationalité d'une Puissance alliée on 
asBOciéo, niaû.x contrats conclus entre 
ressortissants dûs i^iissances alliées 
ou associées ontrc IcsquelloB lo coin- 
aicrco s’ost trouvé interdit du fait 
que l ’uric des pallies se trouvait dans 
un territoire d'uue Pnisaance alliée 
ou apaociée occnpé par reuncmi.

e} Autiuue disposition du présent 
article et de TAnnexe ci jointe ne 
peut être regai-dée comme invalidant 
une opération Qui a été effectuée léga
lement en vertu d’un contrat passé 
entre ennemis avec l ’autorisation d’uno 
<̂Gs Puissances belligérantes.

szerződéseii-e nem alkalmazíiatók ; 
hasonióképen nem alkalmazható a 
240, cikk kz Északamerikai Egyesitlt- 
Allamokra s azoknak állampolgáraira.

d) A  jelen cikk, valamint a csa- 
colt Függelék nem alkalmazhatók 
azokra a szeiződésekro, amelyeknél 
a szerződő felek annak következté
ben váltak ellenségekké, hogy egyikük 
valamely más. Állam azuvoréaitása 
alá kerülő területen lakott, feltéve^ 
hogy ez a fél a jelen Szerwdés alap
ján vala.mely Szövetséges éa Tárexüt 
Hatalom, állampolgárságát mégsze- 
rezt-o; nem aíkalmazhatók továbbá a 
.Szövetséges és Társult Hatalmak oly 
állampolgárai között kötött szorzó- 
désokre siem, amely állarúpolgávok 
között a kereskedés azért volt rneg- 
tiltva, mert az egyik fél valamelyik 
Szövetséges és Társult Hatalomnak 
az ellenség által megszállott terüle
tén türtózkodott.

e) A  jelen cikknek és a csatolt 
Függeléknek egyik rendelkezése alap
ján som tokinthetíik érvénytelenek
nek az ellenségek között a hadviselő 
Hatalmak bármelyikének ongedélyó- 
vel létrejött 8zerződé«ek alapján jog- 
szeraen teljesített ténykedések.

Article 285. 235. cikk.

a) Sur le territoire des Hantíis Par
ties Contractantes, dans les rapports 
entre ennemis, tous délais quelconques 
do prescription, péremption ou ior- 
clusion de procédure seront suspen
dus pendant la dm'ée de la gn̂ iûrre, 
qu'ils aient commencé à courir avant 
ledébutdelaguerre ou après; ils re
commenceront à courir au plus tôt 
trois mois après la mise en vigueur 
dù présent Traité. Cette disposition 
s’appliquera aux délais de préseii- 
tataon de coupons d’intérêts on de 
dividendes, et do présentation, c>u. 
V0 6  du remboui-sement de» valeurs 
sorties au tirage ou remboni'SEibles à 
tout autre titre.

a) A  ïiagas Szerződő Felek terü
letén, az ellenségek közötti viszony
latokban, a háború ti;irtamára minden 
elévülési, záros és püiindítási határ
idő félbeszakad, akár a háború kez
dete előtt, akár ez után volt ezek
nek a határidőknek kezdőpontjai ezek 
a határidők legkorábban hái’om hó
nappal a jelen Szerződés clotbclópéso 
után tovább folynak. Ez a rendel
kezés alkalmazandó a kamat- és 
osztalékszelvények, valamint olyan 
értékpajpirok bemutatásának hatái'- 
időire is, amelyek kisoreolás folytán 
vagy más okból visszaváltandók.



b) Dans le caa ou, en faisou du 
non-accompliesoment d’im acte ou 
d’uue foi'xaalité pendant la guerre, 
des mesures d*exécaÜon ont été prises 
sai‘ le territoire do rancieo royaume 
do H onnie portant préjudice à vn 
l’G S so iiissaa fc  de Poissanc-es alliées 
ou associées, la réclamation formulée 
par le reséortissant d’une Puiseance 
alliée ou associée sera poitéc devant 
Ut Tribunal arbitral mixte prévu par 
i'4. Section VI, à moins que l'a-ilairL' 
ae soit de la compétence d'un Tri- 
bûiial d'une Puissance alliée ou asso
ciée.

c) Sur la demande du i tóHOi tissant 
intéressé d’uu© Puisaaùoii .tiiiée ou 
assooiée, le Tribunal arbilial mi>cto 
prononcera la restauration des di’oits 
légés par lys' mesures d'exécution 
riieiif ioAíí jí'itís au paiagraphe b), toutes 
Itia f qu .̂ n raison des cii-constances 
sri. (li: i’ailaire cela sera équi
té 1;: v;:;..iiible.

'ojis iti (;as où cotte reatauiation
- -vit injuste ou imposaible, le Tri- 
.v-ial ai'bitral mixte ponira accorder 
.U\ partie léséo une inclcmultc <jui

a la charge du Gouvuruemout 
hoDgîüis.

d) LiOsqu'un contrat entre enne
mis a été invalidé, soit en raison du 
îp.it qu'une des parties ü’gu »  pas 
exécuté une danse, soit en r.vifiou 
de rexetóce d'uu droit stipulé au 
contrat, la partie lésée pourra s’adres
ser au IMbunal arbitral m iitc pour 
obtenir réparation. Le tnbunal aura, 
<:ians ce cas les pouvoirs prévus au 
paragraphe c).

e) Les d-Î5T̂ -"i’-îonsdes paragraphoB 
précédents v'ù iirésent article s’appH- 
queront aux ressortissants des Puis
sances alliées ou associées qui ont 
subi un préjudice en raison de me
sures ci-dessus prévues, prises par 
1ê3 autontés de l ’ancien Gouverne
ment hongrois en territoire envahi

i )  Abban az esetben, ha valamely 
cselekménynek vagy alakiságnak a 
háború folyamán történt elmulasztása 
következtében a volt Magyar Király
ság területén a Szövelscgefl és Tár
sult Hatalmak valamely lülampolgá- 
rára hátránnyal járó végreliajtási 
cselekményt foganatosítottak, a Szö
vetséges és Társult Hatalom illető 
állampolgára részéről bejelentett fel
szólalás a VI. cúnbeji meghatároKott 
Vegyes Döntőbíróság oJé lesz terjesz
tendő, féltővé, hogy az ügy nem 
tai’tozik valamely Szövetséges és 
Társait Hatalom bíróságának illeté
kessége alá-

cj Valamely Szövetséges és Tár
sult Hatalom érdekelt állampolgárá
nak kívánságára a Vegyes Döntő
bíróság mindazokban az esetekben, 
amelyekben az ügy küIönlegGs körül
ményeinél fogva méltányos és lehet
séges lesz, a h) pontban említett 
végrehajtási cselekmények által séi- 
tett jogok helyreállítását fogja ki
mondani.

Ha a helyruáüitáe igsussti t̂aLau 
loliototlon v>olna, a Vegyes 

Döntőbívdaáfí a sértett fél javára a 
Magyar Kormányt'tetUölö kkibéiít4ÍBt 
állspitliat moc.

d) Ha ellenségek között kötött 
valamely szerződés hatályát^vesziette, 
akár ama tényköiiilmény folytan, 
ho?y az egyik fél annak valamely 
kikötését nem teljesítette, akár azért, 
mert a szerződésben kikötött joggal 
éltek, a károsult fél a Ve^'es Döntő
bírósághoz fordulhat jóvátételért. A  
Bíróság ebben az esetben a c) pont
ban meghatározott jogkönel já t el.

e) A  jelen cikk megelőző pont
jainak rendelkezései alkalmazandók 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
nak azokra az áUampolgáradra, akik 
a volt M agyar Kormány hatóságai
nak elfoglalt vagy megszállott terü
letén foganatosított fentemlített m- 
tésikedésci következtében szenvedtek



ou occupé, s’ils n’ea ont été iudem- 
nisés autrement.

f‘)  La Hongrití' indemnisera U>ut 
tiers léaô par los reetitiitiong ou. re
stau rations de droit pjoiiouçées par I0  
Tribunal arbitral mixto confonaié- 
menti aux diepositioiis des paragraphes 
précédents du prcaout article.

f/) En ce qui cpnconie les eirets 
de comuierco, le délai do trois muis, 
prévu au paragraphe a), partira du 
jour où auront pria lin déiiuitivement 
les mesures exceptionnelles appliquées 
daua les tori-itoires de la Puiasauce 
intéreasce relativement aux effets de 
cominerce.

kárt, feltÓTB, hog j mág módon kár* 
balanltást nem kaptak.

P  MagyarortíKág a Vegjes Döntő- 
bíróságtól a jelen cikk megelőző pont
jainak értelmében eliendelt vissza
szolgáltatások vagy joghelyreállitá- 
«;ok (olytán sértett minden harmadik 
személyt kártalanítani köteles.

<j) Kereíjkedelmi papírokra rouat- 
kozélag az a) pontban meghatái'ozott 
háromhónapi határidőt attól a nap
tól kell számitaaii, amelytől fogva 
az érdekelt Hatalom területén a 
kereskedelmi papírokra fennálló ki
vételes jogszabályok véglegesen Ua- 
táiyou kívül helyeztettek.

Article 230.

Dans les rapporU entre ennemis, 
aucun effet de commerce passé avaut 
la guerre no Bcra considéré comme, 
invalidé par le seul fait de n'avoir 
pas été présenté poiu- acceptation ou 
pour payement dana les délais voulus, 
ni pour défaut d’avis aux tireurs ou 
aux endosseurs de non-acceptation 
ou de non-payemcut, ui on raison 
du défaut de protêt, ni pour défaut 
d’accomplissement d’une formalité 
quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laqïielle un 
effet de commerce aurait, du être pré
senté il l’acceptation ou au paye
ment ou pendant laquelle ra\ is de 
non-acccptatîon ou do non-payement 
aurait dû êti’e domié au tireur ou 
aux cndoBaeurs ou pendant laquelle 
l'efiFet aurait dù être protesté, est 
échue pendant la guerre, et si la 
partie qui aurait dû présenter ou 
protester Teffet ou donner avis de la 
non-acceptation ou du uon-payement 
ne l ’a pas fait pendant la guerre, il 
lui sera accordé au moins trois mois 
après la mise en vigueur du présent 
Traité pour présenter l ’efifet, donner 
avis de non-acceptation ou de nou- 
payement ou dresser protêt.

236. cikk.

Ellenaégek közötti viszonylatok
ban a háború előtt kiállított keres
kedelmi papírok pusztán ama körül
mény folytán, hogy azokat megsza
bott határidőkön belöl élfogadás vagy 
fizetés végett nem mutatták be, vagy, 
hogy a kibocsátót vagy forgatót az 
el nem fogadásról vagy nemfizetés
ről nem értesítették, érvényteleuuó 
váltaknak nem tekinthetők, éppúgy 
ae óvatolás elmulasztása vagy vala
mely alakiságnak a háború folyamán 
történt nemteliesitése miatt sem.

Ha valamely kereskedelmi papír 
elfogadás vagy fizetés végett történt 
bemutatására vagy az el nem foga
dásról vagy nemfizetésről a kibocsátó
hoz vagy a forgatóhoz intézendő 
értesítés megtételére, vagy végíü az 
óvat/olásra megszabott határidő á 
bfiború alatt lejárt éa ha az a fél, 
akinek az értékpapírt bemutatnia, 
óvatoltafcnia, illetve az el uem foga 
dásról vagy nemfizetésről értesítést 
adnia kellett volna, ezt a háború 
alatt nem tette meg, a jelen Szerző
dés életbelépésétől számítandó leg
kevesebb három hónapi határidő áll 
rendelkozéséi'c abból a célból, hogy 
az értékpapírt bemutassa, az el nem 
fogadásról vagy nemfizetésről értesí
tést adjon, vagy azt megóvatolja.


