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Előszó 

 

 

 

A disszertáció eredeti témája a magyar-német gazdasági kapcsolatok háború utáni 

újraindulása lett volna. A kutatás előrehaladtával azonban kiderült, hogy a 

külkereskedelem szinte minden időpontban és minden kereskedelmi ágazatban közvetlenül 

függött össze a háborút követő időszak egyik legnagyobb jelentőségű eseményével, a 

Magyarország által fizetendő jóvátétellel. Ezért – mivel ugyancsak kevéssé feldolgozott, és 

mert térben és időben is szorosan kapcsolódik az előbbihez – ennek a kérdésének 

részletesebb vizsgálatát is célul tűztem ki.  

Tekintettel arra, hogy korábban a német-magyar külkereskedelmi relációt 

egyáltalán nem, a jóvátételt pedig elsősorban főleg szovjet vonalon vizsgálták, a 

disszertáció célja, hogy elsődleges levéltári forrásokon keresztül képet adjon az 1945 utáni 

néhány esztendő számunkra sorsdöntő gazdaságpolitikai eseményeiről, a résztvevő felek 

stratégiáiról, valamint a magyar gazdaság korabeli állapotáról és valódi 

teljesítőképességéről. Munkám során törekedtem egyrészt a jóvátétel, másrészt pedig a 

Németországgal folytatott áruforgalom minél részletesebb bemutatására, illetve a két 

kérdéskör közötti összefüggések megvilágítására. 

A magyar-német kereskedelmi kapcsolatok második világháború utáni 

újraindulását 2002 őszén kezdtem kutatni a Magyar Országos Levéltár (MOL) Bécsi úti 

részlegében található iratanyagában. A rákövetkező évben kezdődtek meg a jóvátétellel 

kapcsolatos kutatások, ezután a két témakör forrásai fokozatosan, egymással 

párhuzamosan kerültek rögzítésre. A meglehetősen szétszórt anyag magyarországi 

feltárása 2009 tavaszán fejeződött be. Feldolgozni addig csak a még 2005-ben leadott, a 

Németország nyugati és keleti megszállási zónáival foglalkozó, kizárólag a MOL irataira 

támaszkodó fejezetrészt sikerült (1947-1950 közötti jóvátételi és magyar-német 

áruforgalmi adatok). Ebben még nem szerepeltek a nem sokkal korábban, 2004 őszén, a 

koblenzi Bundesarchivban felkutatott, terjedelmes anyagban szereplő információk (1948-

1951 közötti magyar-nyugatnémet áruforgalmi adatok), melynek feldolgozása – csakúgy, 

mint a jóvátétel teljes összegyűjtött adatmennyiségének végleges formába öntése – 2012 

elején történt meg. Ennek köszönhetően az addig meglévő, német-magyar áruforgalommal 

foglalkozó fejezet terjedelme több mint kétszeresére bővült, benne a korábbi adatokhoz 

képest teljes újdonságnak számítottak az 1950-51-es évekre vonatkozó információk, 

melyek a magyarországi forrásokból teljességgel hiányoznak. 
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Az első fejezet általános áttekintést nyújt a magyar gazdaság háború utáni 

helyzetéről és a jóvátételi terhek teljesítésének különböző megoldási kísérleteiről. Ezek 

forrásai döntően a korabeli állami szervek, minisztériumok, vállalatok levéltárban őrzött 

dokumentumai voltak. Ezt követően külön fejezetek ismertetik a szovjet, csehszlovák és 

jugoszláv jóvátétel, valamint a magyar-német áruforgalom alakulását, melyeket ugyancsak 

az elsődleges levéltári források segítségével állítottam össze. Mivel 1949-től a KGST 

megalakulásával, illetve Magyarországon (is) az ötéves tervidőszak bevezetésével 

alapvetően más gazdasági (és politikai) struktúrák jöttek létre, a jóvátétel kérdését csak 

1949/50-ig vizsgáltam. Igaz, a későbbiekben nem is igen bukkant már fel ezzel kapcsolatos 

dokumentum, Csehszlovákiával pedig 1949-ben le is zárult a kérdés. A Jugoszláviával 

1953-tól folytatott tárgyalásokat és az 1956-ban (ismét) megkötött jóvátételi megállapodást 

a dolgozat keretein belül már nem részleteztem. Részben azért, mert már egy másik 

korszakba tartoznak, másrészt utóbbiakat a közelmúltban Honvári János munkájában 

részletesen ismertette.
1
 

Bár jóvátétel kérdésében született már dokumentumgyűjtemény és elemző leírás is, 

ezek terjedelme nem különösebben nagy, és azok is elsősorban a szovjetek felé irányuló 

kötelezettségekkel foglalkoztak. A dolgozat mindhárom ország esetében igyekszik az 

eddigieknél nagyobb mélységben feltárni a jóvátétel teljesítésének folyamatát, azok 

körülményeit, illetve hiányt pótolva kicsit részletesebben bemutatja az eddig kevésbé 

vizsgált csehszlovák és jugoszláv vonalat. A Magyar Országos Levéltár (MOL) hatalmas 

iratanyaga mellett az Országgyűlési Könyvtárban megtalálható költségvetési és 

zárszámadási kiadványok is a munka alapjául szolgáltak, elsősorban az első fejezet 

összefoglaló adatainak gyűjtése során. A szovjet megszállási övezet, a későbbi NDK és az 

1945 előtti Reich hasonló dokumentumai viszont Berlinben találhatóak, ahová azonban 

többszöri próbálkozásra sem sikerült kutatói ösztöndíjat szereznem. Így az erre vonatkozó 

alfejezeteknek csak a MOL-ban fellelt iratok szolgálnak forrásul, ezért sokkal kisebb 

terjedelműek, mint a nyugati zónákkal foglalkozó rész. Éppen a kérdéskör 

feldolgozottságának hiányában szakirodalomból történő kiegészítésükre nem volt mód. 

1990 előtt – elsősorban politikai okokból – többnyire nem, vagy csak korlátozott 

mértékben volt lehetőség a jóvátételi kérdés tanulmányozására. Az 1970-es évek végétől 

Pécsi Kálmán, majd Pető Iván és Szakács Sándor a korábbiakhoz képest jóval 

részletesebben vették górcső alá a jóvátétel témakörét, ugyanakkor a téma érzékenysége 

                                                 
1
 Honvári János: Magyar jóvátétel a II. világháború után. In: www.rubicon.hu, 2012. évfolyam. Hozzáférés: 

2012. március 21. Lásd a részletes hivatkozást a Historiográfiai bevezetés című részben. 

http://www.rubicon.hu/
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miatt „az egyéb terhekkel való összefüggéseket és a következményeket csak visszafogottan 

tárgyalhatták.”
2
 A rendszerváltást követően azután több munka is napvilágot látott, főleg 

Földesi Margit, Borhi László, Szűcs László, Feitl István, Baráth Magdolna, Honvári János 

és G. Vass István munkásságát kell kiemelnünk. G. Vass külön is felhívta a figyelmet arra, 

hogy a kérdés vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges „sine ira et studio” vizsgálni a 

Szovjetunió jóvátétellel kapcsolatos céljait és törekvéseit, továbbá a magatartását 

meghatározó szubjektív tényezőket is.  

Ezt az elvet az eddig megjelent munkákban – különösen a szovjet kötelezettségek 

vizsgálata, illetve puszta említése során – nem minden esetben sikerült érvényesíteni. A 

szubjektív szemlélet persze sok esetben érthető, hiszen számos sérelmet nem lehet elvitatni 

az érintettektől, ugyanakkor véleményem szerint a tárgyszerű, érzelmektől mentes 

megközelítés elengedhetetlen. E nélkül ugyanis lehetetlen pontosabban megérteni az 

összefüggéseket, s rajtuk keresztül a kérdés egészét, beleértve a sérelmeket elszenvedők 

helyzetének jobb megértését is. Személy szerint Honvári János és G. Vass István 

megközelítésével értek egyet, akik a jóvátétel kérdéskörének alaposabb, annak egyidejűleg 

több szempont szerint történő vizsgálata alapján javasolják a téma kutatását és a 

következtetések levonását. Igaz, ezek nem feltétlenül adnak könnyen feldolgozható, vagy 

éppen általánosításra, netán csúsztatásra alkalmas válaszokat. Mindkét szerző komoly 

kritikával illeti a korábban megjelent munkákat, rámutatva azok hiányosságaira, illetőleg 

téves következtetéseire, nemkülönben az időközben napvilágra került új ismeretekre, 

amelyek bizonyos felvetéseket immár más megvilágításba helyeznek. (A részleteket lásd a 

Historiográfiai bevezető című részben.) 

A német-magyar gazdasági kapcsolatok 1947-1951 közötti újraindulásáról eddig 

sem német, sem magyar oldalról nem született nagyobb lélegzetű munka. A német 

történelemmel, vagy akár a kétoldali kapcsolatokkal foglalkozó művek legfeljebb 

politikatörténeti vonatkozásban tárgyalják hazánk és a hidegháború következményeként 

kettészakadó Németország viszonyát.
3
 A két (illetve a megszállási övezetek elkülönülése 

miatt voltaképpen három) állam közötti gazdasági kérdésekről az említett időszakban 

gyakorlatilag nem esik szó, leszámítva a Magyarországon a jóvátétel részeként szovjet 

                                                 
2
 G. Vass István: Dokumentumok a magyar-szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez. www.archivnet.hu, 11. 

évfolyam (2011) 2. szám, 1. o. Hozzáférés: 2012. január 29. 
3
 Gondolok itt az elsősorban a háború utáni időszakkal, illetve átfogóan a német történelemmel foglalkozó 

művekre. Az irodalomjegyzékben is megtalálható főbb szerzők: Badia Gilbert, Mann Miklós, Németh István, 

Niederhauser Emil, Ormos Mária, Tokody Gyula, Vonyó Tamás, Heinrich August Winkler. Az idegen nyelvű 

művek esetében pedig többek között W. Abelshauser, G. Ambrosius, W. Benz, B. Bonwetsch, P. Bucher, Ch. 

Buchheim, W. Feldenkirchen, M. Görtemacher, M. Kitchen, A. Kramer, R. Neebe, R. Spree és R. Steininger 

átfogó művei mérvadóak. 
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kézbe került korábbi német tulajdonrészt. A háború alatti (többnyire sohasem 

ellentételezett) magyar szállításokról is igen kevés szó esik, ezek részletes feltárása még 

ugyancsak várat magára. Ezt követően már csak az NSZK Willy Brandt nevével fémjelzett 

1970-es évekbeli „új keleti politikája" (Ostpolitik) jegyében megindult kölcsönös 

áruforgalom néhol felületes, máskor részletesebb ismertetésével találkozhatunk mind a 

hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalomban. A közelmúltban több olyan mű is 

napvilágot látott, amelyekben ez utóbbi kérdés legalább említés szintjén felmerül.
4
 A 

háborút követően újjáinduló magyar-német kapcsolatokról azonban nem tesznek említést, a 

dolgozat ezzel foglalkozó fejezete tehát ennyiben újdonsággal szolgálhat. 

Az 1951 végéig keletkezett nyugatnémet dokumentumok azért is különösen 

érdekesek, mert a hidegháború legkritikusabb időszakából tudósítanak olyasmikről, 

amikről a szocialista országok közvéleménye sokáig semmit nem tudhatott – hogy 

tudniillik az annyit becsmérelt kapitalista államok ekkor is jelentős mértékben szállítottak 

fontos nyersanyagokat és árucikkeket a keleti tömb országaiba. Az ötvenes évek első 

felében a magyar árubehozatal mintegy harmada még mindig Nyugat-Európából és a 

semleges államokból származott, vagyis az áhított teljes függetlenség a tőkés importtól 

sohasem valósult meg. 

A disszertációban tárgyalt két témakör nemcsak térben és időben fedi le egymást, 

de fontossági sorrendben is következnek egymás után. A jóvátétel gazdasági és politikai 

elsődlegességéhez nem férhet kétség, hiszen a magyar gazdaság számára évekig ez volt a 

legfontosabb kötelezettség, egyszersmind súlyos tehertétel. A külgazdasági kapcsolatok is 

ennek függvényében alakulhattak, főleg 1947-től, amikor is az ország visszanyerte 

szuverenitását. Felmerül ezek után, hogy a jóvátétel teljesítésén és a belső (fogyasztási, 

újjáépítési) igényeken túlmenően mi maradt a külkereskedelemre? A vizsgált anyagok azt 

mutatják, hogy 1947-ben már meglehetősen széles termékskálát felölelt a magyarországi 

termelési felesleg, ezáltal a magyar-német kereskedelmi vonalon is élénk áruforgalom 

alakulhatott ki, melyet legtöbbször nem gazdasági, hanem politikai megfontolásokból 

korlátoztak a hatóságok, mindkét oldalon. A hidegháború kiteljesedésével a nyugatnémet 

piac fokozatosan bezárult a keleti tömb országai előtt, és bár az iratok tanúsága szerint nem 

nullázódott le teljesen, 1949-et követően már csak töredéke volt a korábbiaknak. 

Ugyancsak a hidegháborúhoz kapcsolható a jugoszláv jóvátételi szállítások leállítása, majd 

mindenfajta együttműködés megszakítása déli szomszédunkkal. Másfajta politikai 

                                                 
4
 Többek között: Ahonen 2003, Ambrosius 1990, Eckart – Roesler 1999, Fulbrook 1993, Mihályi 1989, Neuborg 

1989, North 2000, Ormos 2008, Vonyó 2008, Weimer 1998. 
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ellentétek feszélyezték a csehszlovák-magyar viszonyt, ezt viszont éppen a bezárkózást 

követően sikerült rendezni, még 1949-ben. A szovjet kötelezettségeket 1953 elejéig 

teljesítette a magyar kormány, míg a jugoszlávokkal 1953-ban ismét elindított egyeztetések 

meglehetősen elhúzódtak, és az 1956 tavaszán megkötött új megállapodást végül is 1964-

ben nyilvánították a felek kölcsönösen teljesítettnek. 

A műhelyvita során joggal merült fel a kérdés, hogy a Jóvátételi Hivatal 

dokumentációja alig lelhető fel a hivatkozások között. Ennek fő oka az, hogy egyrészt a 

korábban feldolgozásra kerülő vállalati, minisztériumi és jegybanki dokumentumok 

pontosan dokumentálták az eseményeket, másrészt a JH anyagait utólag átnézve leginkább 

a belső működéshez kapcsolódó, a téma szempontjából irreleváns információkat lehetett 

csak fellelni. A JH ide kapcsolódó rendelkezései, dokumentumainak példányai fellelhetőek 

a fenti intézmények iratai között. 

 

 

*** 

 

 A dolgozat elkészítése során számos nehézséggel kellett szembesülnöm, 

adminisztratív akadályokkal éppúgy, mint időközben felmerülő és addig megválaszolatlan, 

illetve eldöntendő szakmai kérdésekkel is. Ezen akadályok leküzdésében nyújtott 

segítségükért ezúton is szeretnék köszönetet mondani elsősorban is témavezetőmnek, 

Gyarmati Györgynek és a Doktori Iskola programvezetőjének, Ormos Máriának, akik 

tapasztalataikkal és szervezőkészségükkel, nem utolsósorban türelmükkel mindvégig 

hathatósan támogatták munkámat. Köszönet illeti továbbá a csaknem évtizedes 

hosszúságúra nyúlt kutatói időszakomban aktív, illetve közvetett módon segítséget nyújtó 

személyeket, legfőképpen a Magyar Országos Levéltár budapesti és a német Bundesarchiv 

koblenzi munkatársait. A disszertáció utómunkálataihoz és kiegészítéseihez adott 

közvetlen támogatásukért ezúton is szeretnék külön köszönetet mondani Hornyák 

Árpádnak és Vitári Zsoltnak (Pécs), Heinermann Péternek (Újvidék) és Mészáros 

Zoltánnak (Szabadka), valamint a bíráló bizottság valamennyi tagjának, elsősorban is 

Germuska Pálnak, aki rendszerbe foglalt írásos észrevételeivel nagyban segítette a 

szerkezeti és tartalmi hibák, hiányosságok utólagos kiküszöbölését. 
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Historiográfiai bevezetés 
 

 

 

 A dolgozat témáinak szakirodalmi hátteréről összességében elmondható, hogy 

mostanáig egyik kérdéskör sem számított a kutatók szemében különösebben népszerűnek. Az 

1947-1950/51 közötti német-magyar áruforgalomról eddig sem idehaza, sem pedig 

Németországban nem látott napvilágot semmilyen elemző munka, csak a jóvátétel kérdésében 

születtek kisebb írások, illetve dokumentumgyűjteményeken alapuló elemzések. Utóbbiakat 

veszi számba ez az írás is. 

 Az 1970-es évek végéig a jóvátétel kérdése – természetesen politikai okok miatt – 

tabutémának számított a történészek körében, még az 1964-ig húzódó jugoszláviai 

szállításokról is csak nagyon szűkszavúan adott hírt a korabeli sajtó, ezt követően pedig az 

egész kérdéskört agyonhallgatták, hivatalos fórumokon még csak említésre sem került. 1979-

ben Pécsi Kálmán munkája jelentette az első kisebb áttörést, aki a magyar-szovjet gazdasági 

kapcsolatok elmúlt harminc évét vette górcső alá, és ebben – ha nem is a középpontban – de 

már szerepel a jóvátétel kérdése is, átfogó elemzést azonban nem közölt róla, igaz, a mű 

témaválasztása sem ezt a célt szolgálta, sokkal inkább a jóvátételen kívüli gazdasági 

kapcsolatok bemutatásán volt a hangsúly (és lehetőség). 

 Pető Iván 1982-es munkájában (A jóvátétel irányítása), illetve Szakács Sándorral 

közösen írt és 1985-ben megjelent könyvében (A hazai gazdaság négy évtizedének története 

1945-1985) politikai vonatkozásban még nem, de gazdasági kérdések terén igen részletesen és 

sokatmondóan foglalkozik az adott időszakkal, ez a munka ennyiben kivételnek számít, mivel 

a megszokott történelmi kereteken kívülről ad számos, a kérdés megértéséhez 

elengedhetetlenül szükséges információt. Gazdasági jellege ellenére adataival 

nélkülözhetetlen alapmű lehet minden kutató számára, főleg olyan, gazdasági témájú, de 

egyéb területeken forrásszegénynek számító kérdéskör feltérképezésében, mint a jóvátétel. 

Mivel még a rendszerváltás előtti időszakban keletkezett, a gazdasági kérdések politikai 

következményeit is csak korlátozott mértékben, inkább általánosságban jeleníthette meg, ez a 

kérdés még a késő kádári rendszerben is kényes területnek számított. 

 1990 után azonban már nem volt többé politikai természetű akadálya a jóvátétel 

kutatásának sem, s bár azóta több, kifejezetten e kérdéskört boncolgató munka is megjelent, a 

téma mégsem örvendett akkora népszerűségnek, hogy mélyebb és átfogó elemzést készüljön 

róla. Földesi Margit és Balogh Sándor 1998-as munkája (A magyar jóvátétel és ami mögötte 

van) a maga nemében egyedülálló dokumentumgyűjtemény, mert közvetlen, elsődleges 
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forrásokat (korabeli iratokat) addig senki sem tett közzé a jóvátétellel kapcsolatban. Ezek 

révén a korábbiaknál lényegesen alaposabban megismerhetőek a résztvevő felek szándékai, 

tárgyalási stratégiái és kommunikációja, melyekről ezt megelőzően szinte semmit nem 

lehetett tudni. Magát a jóvátételt azonban erősen leegyszerűsítve, egyfajta politikai okokból 

kirótt sarcnak állítja be, melyben a magyar államnak pusztán az áldozat szerepe jut. Ez a 

beállítás akár igaz is lehetne akkor, ha elvonatkoztatnánk a nagyon is jelentős előzményektől, 

legfőképpen Magyarország második világháborús szerepvállalásától. Abban az esetben 

azonban, ha a történettudomány valóban objektíven szeretné megközelíteni a kérdést, ettől 

semmi esetre sem tekinthet el. Bár a dokumentumok elemzésében erősen jelen van a 

szubjektív szemlélet, az elsődleges fontosságú források közzététele révén a munka mégiscsak 

történelmi jelentőségű. Előnye ugyancsak, hogy mindhárom érintett állam megjelenik benne, 

ami a későbbi írásokban sem mindig fordul elő. Sokkal inkább jellemző volt a kérdés 

„fejnehéz” mivolta, azaz hogy a különféle munkák elsősorban is a szovjetek felé történő 

kötelezettségek ismertetésére törekedtek. 

 1995-ben Földesi Margit, 2002-ben Kovács Éva, 2003-ban pedig Feitl István 

szerkesztésében a jóvátételt felügyelő egyik legfontosabb szerv, a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság (SZEB) tevékenysége, illetve üléseinek jegyzőkönyvei váltak szélesebb körben 

publikussá. A SZEB-nek közvetlen befolyása volt többek között minden, magyar-szovjet 

vonatkozású politikai és gazdasági természetű folyamatra, és bár ezek között – számukra – 

nem a jóvátétel volt az elsődleges fontosságú, a kutatók e tárgyban is találhatnak benne 

megjegyzéseket, utalásokat, vagy éppen a magyar félre vonatkozó véleményformáló 

megállapításokat. (Mivel a jóvátételi teljesítéssel kapcsolatban a kezdeti időszakban a súlyos 

gazdasági nehézségek miatt is meglehetősen feszült volt a felek közti viszony, ez utóbbi 

megnyilvánulások a magyar félre nézve nem feltétlenül pozitívak.) Földesi elemzése a SZEB-

ről az első ilyen részletes analízis, Feitl műve pedig a háborút követő átmeneti időszak és a 

fokozatos szovjetizálódás első éveinek igen lényeges forrásmunkája. 

 Borhi László és Baráth Magdolna írásai, bár nem közvetlenül kapcsolódnak a jóvátétel 

témájához, mégis jelentős segítséget adnak a szovjet-magyar viszony alaposabb 

megértéséhez. Ez a jóvátétel témájának bonyolult és kusza rendszerében még inkább fontos 

tényező. Különösen érdekes a két ország kapcsolatának nemzetközi szemszögből, kívülről 

történő bemutatása Borhi művében (A vasfüggöny mögött: Magyarország nagyhatalmi 

erőtérben, 1945-1968). 

 Szűcs László írását 1996-ban a Külpolitika c. folyóirat közölte a magyar-szovjet 

jóvátételről. Szűcs emellett a Dálnoki, Tildy, Nagy Ferenc és Dinnyés Lajos vezette 



8 

 

kormányok üléseinek jegyzőkönyveit is publikálta, részben G. Vass Istvánnal közösen. 

Ezekben ugyancsak találhatók a jóvátételre vonatkozó utalások, így politikatörténeti 

jelentőségük mellett a gazdaság korabeli állapotának megismerésében is hasznos segítséget 

nyújtanak. 

 Mint fentebb említettük, a jóvátétellel kapcsolatos munkák jelentős részére jellemző, 

hogy elsősorban a (kétségtelenül legnagyobb jelentőségű) szovjet kötelezettségekre 

összpontosítanak. A közelmúltban elhunyt G. Vass István munkája (Dokumentumok a 

magyar-szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez) is így tesz, azonban e kérdésben sokkal 

részletesebb analízist nyújt, mint az eddigi művek. A www.archivnet.hu oldalon publikált 

elemzés a Balogh-Földesi-féle könyvhöz hasonlóan elsődleges levéltári forrásokat is bemutat, 

melyek révén az olvasó alaposabb, részletekbe menő kifejtést kap, ráadásul zömében olyan 

iratokról van szó, melyeket ezt megelőzően sehol nem publikáltak Mindezek mellett a 

korábban e témában megjelent írásokra vonatkozóan komoly kritikai észrevételeket is tesz, 

ami addig ugyancsak nem volt jellemző. A szerzők adott esetben leginkább a korszak 

viszonyait és a nagyhatalmi politika ránk nézve káros következményeit kárhoztatták, 

Magyarország felelőssége és háborús szerepe csak elvétve jelent meg. A forráskritikát illetően 

a szerzők addig egymás munkáit nemigen minősítették, a később keletkezettek legfeljebb 

említés szintjén hozták szóba a korábban megjelenteket. 

 G. Vass ezt a „hagyományt” megtörve, bevezetőjében határozottan leszögezte, hogy 

az objektív kutatás elengedhetetlen feltétele a fentebb is vázolt objektív szemlélet, melyet 

számos korábbi munkából hiányolt. Kritikával illette a történettudomány mostoha 

hozzáállását is, mert noha a téma jó ideje szabadon kutatható, lényegében senki sem vette a 

fáradtságot, hogy részletesen és kellő mélységben feldolgozza. A jóvátétel témaköréről úgy 

vélekedett, hogy „…a kérdés szisztematikus feltárása még szinte meg sem kezdődött, aminek 

következtében a koalíciós időszak és a szocialista korszak történetével foglalkozó munkákban 

messze nem kapja meg azt a figyelmet, amely megilletné. Ez annál is inkább érthetetlen, mert 

a jóvátételre vonatkozó magyar levéltári források egy évtizede már lényegében korlátozás 

nélkül hozzáférhetők.”
5
 Az 1945 tavaszán zajló jóvátételi tárgyalásokról így az addigi 

legrészletesebb elemzést produkálta – az általam írt disszertáció ennél is alaposabban kívánja 

feltárni a kérdést, az elérhető levéltári dokumentumok alapján valamennyi (fellelhető) 

tárgyalási fordulót megörökítve. (G. Vass elemzésében csak egy-két lényegesebb döntést 

eredményező megbeszélésre tér ki.) 

                                                 
5
 G. Vass István: Dokumentumok a magyar–szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez. In: www.archivnet.hu, 

11.évfolyam (2011) 2. sz. Hozzáférés: 2012. augusztus 10. 

http://www.archivnet.hu/
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 Honvári János a korábbiakhoz képest ugyancsak sokkal részletesebben vette górcső 

alá a jóvátétel kérdését, éspedig az addig jószerivel érintetlenül hagyott jugoszláv vonalon. 

2012-ben megjelent munkájában az 1948-ban politikai okokból félbemaradt, majd 1955-56 

során újratárgyalt jugoszláv jóvátétel „második felvonását” (1956-64) ismertette. 

Dolgozatomban a jugoszláv jóvátétel nyomon követése 1948/49-ig történt, mert az ezt követő 

események már egy másik történelmi korszakba tartoznak, ezért ezek levéltári forrásainak 

felkutatását már nem végeztem el. Honvári munkája pedig olyan hiánypótló mű, amely az 

általam készített, az eddigieknél ugyancsak részletesebb íráshoz térben és időben is jól 

illeszthető. 

 Ami a kritikai megjegyzéseket illeti, Honvári ugyancsak rámutatott a korábban 

publikált művek hiányosságaira. Megjegyezte, hogy a jugoszláv jóvátétel esetében az effektív 

készpénzben kifizetett törlesztésről Földesi Margit nem tett említést, de az 1985-ös Pető –

Szakács-féle gazdaságtörténeti munka téves következtetéseire is felhívta a figyelmet. 

Elsősorban a német vállalatok szovjet kézbe kerülésének, illetve annak a jóvátételre is kiható, 

pénzügyi következményei körül tapasztalt pontatlanságaira mutatott rá.  

 Honvári „A magyar jóvátétel a II. világháború után” című munkájában részletes 

adatsorok segítségével érzékelteti a jóvátétel összegét, és a korábbi publikációkkal szemben 

összességében arra a következtetésre jut, hogy a jóvátétel révén ugyan a magyar gazdaságot 

ért teher kétségkívül súlyos volt, mértékét azonban a valósághoz képest jelentősen 

felnagyították, többek között a téves számítások, esetleg korábban még nem ismert adatok 

mellőzése vagy a szubjektív vélemények túlhangsúlyozása révén. A szovjet szállítások 

végösszegét 132 millió dollár körüli összegben állapította meg, ellentétben a Balogh-Földesi-

féle több százmilliósra becsült értékkel, de a Pető és Szakács által megadott, ennél kisebb 

nagyságrendű (bár a körülmények miatt mindenképpen óvatos) kalkulációkat is túlzónak 

tartotta. 

 Összességében elmondható, hogy bár a jóvátétel kutatása immár több mint 30 éve 

zajlik, igazán részletes és átfogó művek csak az utóbbi években születtek, az általam írt 

disszertáció ezekhez kíván csatlakozni. Annyiban újdonságként, hogy mindhárom ország 

esetében terjedelmében és mélységében is az eddigi talán legrészletesebb vizsgálatot folytatta, 

illetve jugoszláv és csehszlovák vonalon az 1945-48 közötti időszakban talán több tényleges 

új adattal is szolgál. Szovjet viszonylatban pedig a már meglévő információk hátterét 

igyekszik alaposabban felderíteni, illetve bizonyos adatsorok közlésével az eddigi ismereteket 

gyarapítani. Az érintett országok levéltáraiban bizonyára rejtőznek még feltáratlan források a 

témával kapcsolatban, ezek feldolgozása nagy valószínűséggel tovább bővítené a most 
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feldolgozott információkat. Szovjet, csehszlovák vagy jugoszláv viszonylatban is minden 

bizonnyal érdekes lehet új, eddig fel nem dolgozott dokumentumok magyar jóvátétellel 

kapcsolatos tüzetesebb vizsgálata. 
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1. A gazdasági helyzet és a jóvátétel összefüggései 

 

 

1.1. A jóvátétel teljesítésének általános problémái 

 

Az 1945. január 20-án aláírt Fegyverszüneti Egyezmény értelmében Magyarország 

összesen 300 millió amerikai dollár jóvátételt volt köteles fizetni, ebből 200 milliót a 

Szovjetuniónak, 70 milliót Jugoszláviának és 30 milliót Csehszlovákiának. Az szinte azonnal 

nyilvánvalóvá vált, hogy ezt az adott körülmények között (a háború még tartott, sőt a front 

sem hagyta még el az országot) képtelenség teljesíteni. A jóvátétel kérdésében a harci 

cselekmények elmúltával kezdődtek tárgyalások először a Szovjetunióval, majd 

Csehszlovákiával és Jugoszláviával is. A disszertáció ezeket részletesen, országonként külön 

taglalja, ebben a fejezetben most csak a jóvátételi, s azon keresztül az egész gazdasági 

helyzetet általában jellemző körülményekről, azoknak a háttérből irányított (sokszor csak 

megkísérelt) orvoslásáról, a jóvátételi termelés összefogásáról és irányítási módszereiről, 

valamint az azt végző szervek munkájának összehasonlításáról esik szó. A mindhárom érintett 

államra vonatkozó elemzések, adatsorok, a jóvátételi terhek összesített adatai, valamint az 

árfolyamszámítás (végső soron mindhárom országra érvényes) részletei ugyancsak ebben a 

fejezetben kaptak helyet. 

1945 áprilisában az érintett minisztériumok és az Magyar Nemzeti Bank képviselőiből 

akkor megalakult Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság megkezdte a jóvátételi tárgyalásokat, 

elsőként a szovjetekkel, majd Csehszlovákiával és Jugoszláviával is. Azt követően, hogy a 

magyar kormány előtt ismertté váltak a kötelezettségek számszerűsített adatai, számos 

intézmény és szakértői csoport végzett számításokat, miként tudna megfelelni a magyar 

gazdaság a rárótt kötelezettségeknek. Az akkori állapotok és a szovjetek leszerelései 

következtében tovább szűkülő kapacitás előrevetítették, hogy megszállói és újjáépítési 

igényekkel együtt az ország teljesítőképessége nem fog elbírni ekkora terhelést. Tervezet is 

született a jóvátételi teljesítés új felosztására, melyben a teljesítési időszak nyolc évre történő 

meghosszabbítása is szerepelt (az adatok millió dollárban értendők):
6
 

 

 

 

                                                 
6
 Tervezet a jóvátétel új felosztására. Budapest, 1945. okt. 17. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 48-

50. lap.  
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Ország 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Összesen 

Szovjetunió  

- eredeti 33,3 33,3 33,3 33,3 33,4 33,4 - - 200,0 

- javasolt 10 15 20 31 31 31 31 31 200,0 

Jugoszlávia  

- eredeti - 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - 70,0 

- javasolt 1 5 10 12 14 14 14 - 70,0 

Csehszlovákia  

- eredeti - 4,1 5,9 7,0 6,0 7,0 - - 30,0 

- javasolt - 2 4 6 6 6 6 - 30,0 

Összesen  

- eredeti 33,3 51,4 53,2 54,3 53,4 54,4 - - 300,0 

- javasolt 11 19 34 49 51 51 51 31 300,0 

 

1. táblázat: Tervezet a jóvátételi teljesítés új felosztására 

 

Az eredeti kötelezettség csak a Szovjetunió részére évente egyformán 33,34 millió 

dollárnyi áru leszállítását írta elő, amit az adott körülmények között sem ipari, sem pedig 

agrárvonalon nem lehetett még megközelítőleg sem teljesíteni. 1945-ben ugyanis teljesen 

kiestek a mezőgazdasági szállítmányok. Az elemzés kitért arra, hogy a leszerelendő 

objektumok, a már korábban elszállított értékek, valamint a nyersanyagfedezettel rendelkező, 

biztonsággal leszállítható tételek kiadnák a tervezetben szereplő 10 millió dollár körüli 

összeget, előbbieket azonban a szovjetek nem voltak hajlandóak beszámítani. Az ipari 

szektorban a fémek és hengerelt áruk kontingensének csökkentésével gyorsítható lett volna az 

újjáépítés, és a további termelésre is több alapanyag jutott volna. Az agrártermékek körül még 

nagyobb volt a bizonytalanság. Mivel az új termés még nem állt rendelkezésre, megbecsülni 

sem lehetett pontosan, mekkora mennyiségből kell (lehet) majd az élelmezési, megszállási és 

jóvátételi igényeket kielégíteni (külkereskedelemről szó sem esett). Rámutattak arra is, hogy 

amennyiben viszont 1946-ra megkapnánk a fent leírt engedményeket, 1947-re teljesíthető 

volna a szovjetek irányába az eredetileg csaknem 34 millió dolláros éves kötelezettség 

leszállítása is. 1948-ra már visszaállhat a békebeli kapacitás, így a hátralévő éveket gond 

nélkül teljesíthetné a gazdaság, 1950 utánra egyszersmind a termelési válságot is maga 

mögött tudva.
7
 

Az 1946-os nyersanyagszükséglet döntő hányadát az ipar tette ki, a hozzávetőleg 19 

millió dollárnyi összegből mintegy 16 milliót igényelt. Ez a legkülönfélébb nyersanyagokból 

(vasérc, koksz, elektróda, golyóscsapágy, gumi, stb.), valamint különleges szerszámgépekből, 

                                                 
7
 Ugyanott. 
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műszerekből, precíziós árucikkekből állt (mintegy 2 millió dollár értékben), utóbbiakat 

technológia hiányában Magyarországon nem is lehetett előállítani. A fontosabb 

nyersanyagokból 1946-ra az alábbi mennyiségeket igényelte az ipar: 

 

Vasérc: 230.000 t Tüzelőanyagok: 20.000 t 

Koksz: 130.000 t Grafitelektróda: 700 t 

Ócskavas: 70.000 t Vörösréz: 150 t 

Ferromangán: 2000 t Golyóscsapágy 60 t 

Ferroszilícium: 1000 t Gumi és hasonlók: 10 t 

Ferromolibdén: 20 t Elektromos szerelési anyagok: 100 t 

 

2. táblázat: A magyar ipar 1946. évi igénye a fontosabb nyersanyagokból 

 

A kötelezettségekből adódó terhek súlyosságára több jel mutatott. Így például: 

 

(1.)  A leszerelések következtében csökkent az érintett iparágak kapacitása.  

(2.)  Az újonnan gyártott cikkeket teljes egészében a nehéziparnak kellett előállítania. 

(3.)  A mezőgazdaság 1945-ben, mint később kiderült, rossz termést adott, emellett a 

háborús károk és a megszállók eltartása miatt már alig tudott jóvátételre szállítani. 

(4.)  1945-ben csak 6 hónapnyi gyártási idő állt rendelkezésre, hiszen a végrehajtási 

egyezményt csak júniusban kötötték meg. A félgyártmányok esetében például a 

kötelezettség 14 százalékkal múlta felül az erre az időszakra rendelkezésre álló 

kapacitást (nem számítva az esetleges további leszerelések következményeit). A vas-

és acélipar teljes egészében jóvátételre termelt. Emiatt a vasiparhoz kötődő gép-, 

villamos- és egyéb iparágak sem tudták fokozni termelésüket, ezért is volt alacsony az 

újjáépítés üteme. Az iparra nehezedő nyomás 1946-tól várhatóan tovább nő majd, 

mivel ekkortól már Csehszlovákiának és Jugoszláviának is szállítanunk kell. 

(5.)  A Szovjetuniónak az első jóvátételi évben (1946. január 20-áig) 28,5 millió dollár 

ipari és 4,8 millió dollár mezőgazdasági cikket kellett volna leszállítani. Ehelyett 

mindössze 12,1, illetve 0,2 millió dollárt sikerült teljesíteni. (Átlagosan 37 százalékot.) 
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Árucsoport 
Kötelezettség Teljesítés Hátralék Teljesítés 

százaléka Millió jóvátételi dollár 

Leszerelési cikkek 9,9 5,6 4,3 56 

Újonnan gyártandó iparcikkek 17,4 5,1 12,3 29 

Kőolaj 1,2 1,4 -0,2 120 

Mezőgazdasági termékek 4,8 0,2 4,6 5 

Összesen 33,3 12,3 21,0 37 (átlag) 

  
3. táblázat: A Szovjetunió felé irányuló jóvátételi kötelezettségek alakulása az első jóvátételi évben. 

 

 

A jegybank számítása szerint az ötven, jóvátételi áruk gyártásában érdekelt nehézipari 

vállalat 1945 júliusában átlagosan kb. 60 %-os kapacitással dolgozott, termelésük 90 

százalékát vitte el a jóvátétel. Dollárértékben (az 1946. márciusi adatok szerint) ez annyit 

jelentett, hogy az egész jóvátételi év összes termelési értéke 21 millió dollár volt, amiből 19 

milliót tett ki a jóvátételi cikkek előállítása. Az ipari termelés üteme nagyban függött a 

nyersanyag-ellátástól, ami viszont akadozott, ezért nem lehetett szó komolyabb mértékű 

teljesítmény-emelkedésről. Még akkor sem, ha addigra számos nagyüzemben megszűnt a 

közvetlen szovjet katonai ellenőrzés. 

1946-ban Magyarországnak először sikerült kialkudnia a teljesítési időszak hatról 

nyolc évre történő meghosszabbítását, majd ezt követően elérte, hogy a szállítások 

mennyiségével kapcsolatban az úgynevezett progresszív teljesítés elvét alkalmazzák vele 

szemben. Ezek számottevő könnyítést jelentettek ugyan, de alapjában véve nem oldották meg 

a termelési és szállítási nehézségeket. Az egyes államokkal folytatott tárgyalások során 

különböző időpontokban sikerült kialkudni a nyolc évre szóló és időarányosan emelkedő 

szállításokhoz való hozzájárulást. Összességében Magyarország (mindhárom országgal 

szembeni) progresszív alapon számolt jóvátételi kötelezettségei az alábbiak szerint oszlottak 

meg:
8

 

                                                 
8
 Magyarország jóvátételi terhei. Budapest, 1947. március 3. Aláírás: Dr. Borbás. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 

22. lap. 
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Év Ipar Mezőgazdaság Petrozsényi 

részvények 

Összesen 

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves 

1945 28,5 10,0 4,8 0,2 - - 33,3 10,2 

1946 43,7 23,1 7,7 4,4 - 3,5 51,4 31,0 

1947 45,2 25,3 8,0 4,0 - 6,0 53,2 35,3 

1948 47,9 31,8 6,4 5,2 - 2,5 54,3 39,5 

1949 47,1 39,8 6,3 6,2 - - 53,4 46,0 

1950 48,0 39,6 6,4 6,4 - - 54,4 46,0 

1951 - 39,2 - 6,8 - - - 46,0 

1952 - 39,5 - 6,5 - - - 46,0 

Összesen 260,4 248,3 39,6 39,7 - 12,0 300,0 300,0 

Százalék 86,8 82,8 15,6 15,6 - 4,0 100,0 100,0 

 
4. táblázat: Magyarország progresszív alapon számolt jóvátételi kötelezettségei 1945-1952 
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1.2. A jóvátétel adminisztrációja 

 

A jóvátételi tárgyalásokat 1945 áprilisában a Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság 

kezdte meg, amely hamarosan Jóvátételi Kormánybizottsággá alakult és ezen a néven 

működött egészen 1946 elejéig. (Több dokumentum ugyanakkor Jóvátételi 

Kormánybiztosságként említi a testületet, vezetője, Pokorny Hermann altábornagy, később 

vezérezredes valóban betöltötte a jóvátételi kormánybiztosi címet, de az iratok döntő többsége 

a bizottság szót használta, ezért a dolgozatban is ez szerepel).  

1946 elejétől új formában működött tovább a jóvátételi ügyintézés: megalakult a 

Jóvátételi Hivatal (JH). Ebbe nemcsak a korábbi Jóvátételi Kormánybizottság, de a SZEB 

Gazdasági Hivatala is beolvadt, felettes szerve egyúttal a Gazdasági Főtanács (GF), 

segédszervezete pedig az Iparművek Képviselete Államérdekű Részvénytársaság (IKART) 

lett, amellyel megállapodtak a kijelölt üzemek leszerelésének és elszállításának szervezésén 

túlmenően az adminisztrációs feladatok elvégzéséről is, mivel az IKART már korábban is 

végzett ilyen munkát. A JH feladatává vált a jóvátétellel és a Fegyverszüneti Egyezménnyel 

kapcsolatos ügyek, problémák kezelése, vezetője pedig utalványozási jogkörrel bírt, aki 

ellenőrizte a fedezet felhasználását és a végelszámolásokat is ő hajtotta végre.
9
 A Jóvátételi 

Hivatal – havonta megállapított hitelkerete terhére – a jóvátételi termelés valamennyi 

költségét is finanszírozta. Első vezetője dr. Erőss János miniszterelnökségi államtitkár lett, őt 

később Pesta László váltotta fel. „Főosztályai: az iparügyi, mezőgazdasági, pénzügyi, 

külkereskedelmi és elnöki főosztályok, valamint a Szövetséges Ellenőrző Bizottság gazdasági 

hivatala. Ezt a hatalmas munkát (…) mindössze 234 főnyi személyzet végezte.”
10

 

A forint bevezetése előtt általános gyakorlat volt, hogy a termelőknek/gyártóknak az 

egyes cikkek legyártását (ill. termények beszolgáltatását) megelőzően előlegeket utaltak ki. 

Ez a módszer az agrárium területén jól bevált, ipari vonalon azonban nem működött igazán 

hatékonyan, mivel ott jóval differenciáltabb volt az árszínvonal. Így nem lehetett garantálni, 

hogy a pengő villámgyors értékvesztése folytán az egyes cégek részére kiutalt összegek 

valóban fedezik a jóvátételre gyártott termékek előállítási költségeit. A Gazdasági Főtanács 

1946. november 1-jétől „a jóvátételi megrendelésekkel összefüggő előlegfizetési rendszert 

megszüntette; elrendelte a már kiutalt előlegeknek bankhitellé történő átalakítását, a jövőre 

                                                 
9
56 sz. feljegyzés a Jóvátételi Kormánybizottság 1946. január 9-i üléséről. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 27. 

doboz, 186-188. lap. 
10

 Hogyan dolgozik a Jóvátételi Hivatal? In: www.huszadikszazad.hu. Hozzáférés: 2012. március 21. 

http://www.huszadikszazad.hu/
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nézve pedig kimondotta; hogy a jóvátétel kizárólag pénzintézeti hitel útján finanszírozható.” 

Nem sokkal később, 1947 januárjától azonban a vállalatok már bankhiteleket sem vehettek 

igénybe jóvátételi célokra, az új rendelkezés úgy szólt, hogy ezután a gyakorlatban „…az 

iparvállalatok kizárólag a már leszállított és a Jóvátételi Hivatalnak számlázott áruk után 

juthatnak pénzhez.”
 11

 Ebből az összegből azonban a GF 9076/1946. sz. határozata alapján 

bizonyos százalékot zárolt számlára kellett átutalni a július 28. előtti elszámolások 

biztosításához, amennyiben megállapítást nyert, hogy az adott vállalatnak az állam felé 

tartozása volt az említett időszakban. A zárolt összeg aránya legfeljebb 50 százalék lehetett, 

ennél magasabb csak akkor, ha az érintett cég a Magyar Állami Szénbányáknak is tartozott. 

Ez a rendelkezés viszont bénítóan hatott az iparvállalatokra, ráadásul az 1938-as pengőértékek 

forintosításához a JH három-, az alvállalkozók viszont négyszeres szorzót alkalmaztak (ez 

utóbbi volt az általános összehasonlításai alap). Ezért a gyárak és a JH is sürgették az ipari 

árak átszámítási módjának végleges rendezését. A stabilizáció előtt a GF a 6118/1946. számú 

rendelettel zárolta az augusztus 1. előtt teljesített áruszállításokból vagy egyéb 

szolgáltatásokból eredő, állammal szemben fennálló pengőköveteléseket. „Az 1946. október 

30-án kihirdetett 12.600/1946. M. E. számú rendelet a német megszállás megszűnése és 1946. 

július 28. között keletkezett szóbanlévő követelésekre permentességet rendelt el; a rendelet 

hatálya később kiterjesztetett az Ikart, valamint a Nehézipari Központban tömörült vállalatok 

részére teljesített szolgáltatásokból származó követelésekre.”
12

 

Ugyancsak a Jóvátételi Hivatal feladata volt, hogy szétválassza egymástól a jóvátételi 

és az (ekkorra már ismét megindult) általános külkereskedelmi forgalmat. A külkereskedelmi 

értékesítés a továbbiakban kizárólag a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium 

égisze alatt volt lehetséges. A többi, külkereskedelemben is érdekelt gazdasági tárca 

szempontjait egy állandó tárcaközi külkereskedelmi értekezlet volt hivatott összehangolni. Az 

intézkedésekre azért volt szükség, mert a korábbiakban a különféle tárgyalások során nehéz 

volt egységes magyar álláspontot kialakítani a nem megfelelő irányítás miatt, aminek 

következtében az egyes tárcák egymástól gyökeresen eltérő véleményt képviselhettek. Ez 

természetesen fokozta a zavart és további súrlódásokhoz vezetett a különböző missziók és a 

kormány között, ami nem könnyítette meg a magyar fél helyzetét. A későbbiekben viszont a 

                                                 
11

 A jóvátétel finanszírozása. Budapest, 1947. március. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 722. lap.  
12

 Ugyanott, 723. lap. 
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termelési tárcák szerepe a termelési szempontokra korlátozódott, tehettek azonban észrevételt 

a külkereskedelemi folyamatokat illetően.
13

 

A Jóvátételi Hivatal és az IKART adta ki a jóvátételi gyártásra vonatkozó 

megrendeléseket. A gyártás során az egyes vállalatok ellenőrzését felosztották egymás között, 

pénzügyi szempontból a JH, műszakilag pedig az IKART volt illetékes. A gyártásért járó 

ellenértékeket továbbra is a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium állapította meg, 

ezzel kapcsolatban elhangzott az a javaslat is, hogy a tárca a gyárakba árellenőröket küldjön 

ki.
14

 

Az árértékelésről szóló 1947. február 5-ei 1910/1947. M. E. számú rendelet a kérdést 

az államháztartás körébe utalta. Ennek alapján az 1946. július 28. előtti kincstári tartozásokat 

normál belföldi valutában fejezték ki, ezt követően vált lehetővé a teljesítéshez szükséges 

direktívák meghatározása – az infláció időszakában erre nem volt lehetőség. A rendelet ezen 

felül intézkedett a gyártók követeléseinek bejelentéséről is. Ennek tartalmaznia kellett a 

szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, az iparcikk vagy termény (illetve egyéb termék) 1939. 

augusztus 26-ai legmagasabb hatósági árát (a 8.300/1939. M. E. sz. rendelet alapján), az 1944 

végén, illetve a teljesítés időpontjában érvényes hatósági árakat, valamint a szakmai 

szorzószámokat, illetve az azok alapján képzett ellenértékeket, ezek hiányában pedig a fenti 

három időpontban érvényes piaci vagy szerződéses árakat. A továbbiakban az Anyag- és 

Árhivatal megállapította a bejelentett termék 1939. augusztus 26-ai pengőösszegét, „majd a 

szakminiszterek által a költségvetési rovatrendszer szerint csoportosított tartozások és 

követelések szaldóját összesítő kimutatás kapcsán a szakminiszterrel közli. A bejelentett 

követelések kiegyenlítésére nézve később hozandó minisztériumi rendelet fog intézkedni.”
15

 

A megrendelések szétosztása ipari vonalon a Gyáriparosok Országos Szövetségén 

(GYOSZ) belül a Jóvátételi Szállítások Vas- és Gépipari Munkaközösségének feladata volt. A 

gyárak heti rendszerességgel voltak kötelesek tájékoztatni az IKART illetékeseit a gyártási 

folyamatok és a szállításokról állásáról, amely mindezekről nyilvántartást vezetett. A 

korábban alkalmazott rendszerben az IKART bírálta el a vállalatok előleg igénylésével 

kapcsolatos kérelmeit, innentől kezdve azonban közvetlenül a JH-nak kellett felterjeszteni 

azokat. Az IKART ellenőrizte a gyárakban a jóvátételre jogosult állam megbízottjával az 

                                                 
13

 A Jóvátételi Hivatal minisztertanácsi előterjesztése a jóvátételi export-import tárgyában. I. sz. betétív. 

Budapest, 1946. május 9. 75.709/1946. P.M. sz. irat. MOL XIX-L-1-o 6. doboz, 75.520-75.796. 
14

 Jóvátételi szállítások ellenőrzésének egyszerűsítési javaslata. Budapest, 1946. április 10. Aláírás: Dr. Mátéffy 

Géza államtitkár. Magyar Közellátásügyi Minisztérium 30.720/1946/XI, 76.633/1946 P.M. sz. irat. MOL XIX-

L-1-o 6. doboz. 
15

 A jóvátétel finanszírozása. Budapest, 1947. március. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 724. lap. 
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egyes áruk minőségét, intézkedett a szállítás lebonyolításáról és a határ menti vagy kikötői 

átadást követően kiállította az áruról szóló dollárszámlát, leírva egyúttal az összeget dollár-

nyilvántartási számlájáról. Így minden egyes cikk esetében követhető volt a jóvátételi szállítás 

menete. Az IKART-ot a rendelések összegéből, illetve a beszerzésekkel kapcsolatos új 

megrendelések lebonyolításáért 6 ezrelék jutalék illette meg, ebben azonban nem szerepeltek 

a szállítási és leszerelési költségek, ezeket a JH külön térítette. (A jutalék mértékét később a 

GF leszállította.)
16

 Az Iparügyi Minisztérium maga is jól kiépített szervezettel rendelkezett, az 

ipari jóvátételi kötelezettségeket beillesztette az iparfejlesztési keretekbe, beleértve a gyárak 

nyersanyaggal és üzemanyaggal történő ellátását is. A tárca alá tartozott az Anyag- és 

Árhivatal, amely „…az ipari anyaggazdálkodással és az átalakulás irányításával kapcsolatos 

közigazgatási tennivalókat hivatott ellátni. Utóbbi hatáskörét az 5.740/1946 M.E. sz. rendelet 

részletesen szabályozza.”
17

 Az Árhivatal felállítását megelőzően a közellátásügyi, a 

kereskedelem- és szövetkezetügyi, valamint a közlekedésügyi tárca is közreműködött a 

jóvátételi szállítások lebonyolításában. Szállítóeszközöket biztosítottak, nyersanyag 

behozatalát intézték külföldről, stb. Az Újjáépítési Minisztérium az ún. reparációs szállítások 

érdekében végzett újjáépítési munkálatok esetében működött közre, a Pénzügyminisztérium 

pedig a Jóvátételi Hivatal részére szükséges hiteleket biztosította. Egy korabeli megjegyzés a 

JH-val kapcsolatban úgy fogalmazott: „… általában mondhatjuk, hogy a jóvátételi 

financírozás ütőerén tartja a kezét.”
18

 

Mezőgazdasági vonalon a Földművelésügyi Minisztérium megbízása alapján a 

Magyar Árucsereforgalmi Intézet Rt. végezte ezt a feladatot. Az egyes termékcsoportokat a 

következő cégek szállították az intézetnek: Magyar Magiroda (illetve az Földművelésügyi 

Minisztérium által kijelölt egyéb vállalatok) (vetőmag, szőlővessző, gyümölcs, díszfacsemete 

esetében), Közellátásügyi Minisztérium Terményhivatala (búza, kukorica), Hús- és 

Zsiradékhivatal (sertéshús és –zsír), Lóértékesítő Szövetkezet (lovak felvásárlása), 

Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (tenyész- és haszonmarha). A forint bevezetését 

követően a Terményhivatal megszűnt, helyét a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ
 
 vette át. 

Ez az intézet a minőségi áruvizsgálat céljaira állatorvosi laboratóriumokat és vetőmag-

szerológiai állomásokat is felállított.
19

 Az Áruforgalmi Intézet is nyilvántartást vezetett 

                                                 
16

 A Jóvátételi Hivatal feladatköre. Budapest, 1947. március. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 719. lap. 
17

 A Jóvátételi Hivatal feladatköre. Budapest, 1947. március. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 721. lap. 
18

 Ugyanott. 
19

 Ugyanott. 
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minden szállításról, elkülönítve azokat az egyéb ügyletektől. A megbízások teljesítéséért 0,5 

% jutalék illette meg. 
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1.3. Az ipar és a jóvátétel kapcsolata 

 

Magyarország összes jóvátételi kötelezettségéből Csehszlovákia és a Szovjetunió 

esetében is mintegy 84-85 %-ot tett ki az ipari áruk aránya, előzetes becslések szerint ez hat 

év alatt 240 millió dollár értékű megterhelést jelentett az összesen előírt 300 millióból (a 

Szovjetunió felé 168 millió dollárt az őt megillető 200 millióból). Jugoszlávia irányába 

csaknem kizárólag ipari jellegű szállításokat kellett teljesíteni. A Fegyverszüneti Egyezmény 

szerint meghatározott 1938-as világpiaci árak meglehetősen nyomottak voltak, a hazai 

belföldi árindex viszont jócskán meghaladta azt. A jóvátételre kerülő ipari termelés összértéke 

mintegy 2,4 milliárd 1938-as pengőt tett ki, amennyiben azonban – mutattak rá a szakértők – 

a Szovjetunióval ellentétben Csehszlovákia és Jugoszlávia kiindulási alapként elfogadná a 

magyarországi belföldi árakat, akkor ez az összeg 2 milliárd pengőre mérsékelhető volna.
20

 

Az elemzés világossá tette, hogy a teljesítés valódi súlyát nehéz felmérni. 1938-ban, az 

utolsó békeévben ugyanis a háborúra való felkészülés jegyében – nagyrészt a győri 

programnak köszönhetően – a haditermelés már felfutóban volt, így húzóágazatnak számított 

a magyar gazdaságban (mint ahogy máshol is Európában). Ezzel szemben a polgári célokat 

szolgáló termékek előállítása lényegében a korábbi szinten állt. A megnövekedett igények 

kiszolgálására sok nagy teljesítményű gép is érkezett az országba a legkülönfélébb 

iparágakban. 1944-ig, a front megérkezéséig a termelés folyamatosan nőtt, utána viszont a 

háborús pusztítások következtében több szektorban a nullára vagy annak közelébe zuhant. 

Torzította a képet az is, hogy 1938-tól a visszacsatolt, majd ismét elvesztett területek 

kapacitásai is szerepet játszottak a termelésben, illetve a fokozatosan erősödő infláció – 

legalábbis nominális értelemben – már önmagában is növelte a termelés összértékét. 

Összességében mégis célszerűnek látszott az 1938-as évet viszonyítási alapnak kijelölni (a 

Fegyverszüneti Egyezmény is ezt tekintette bázisnak, s nyomukban valamennyi, jóvátételre 

jogosult állam). 

1938-ban a hazai gyáripar összes termelése 3,044 milliárd akkori pengőt tett ki, 1943-

ban pedig 8,17 milliárdot, bár ez utóbbi adatot az elemzők túlzottnak tartották. Az egy évre 

eső ipari jóvátétel 400 millió pengő lenne, ez az 1938-as termelési érték 13,2 százalékára rúg, 

ugyanakkor (az írás szerint legalábbis) ennek 94 (!) százaléka (376 millió pengő) a vas- és 

gépipart terheli. További 3-3 %-ot jelentettek a leszerelések és az olaj-, bőr- és egyéb ipari 

termékek előállítása. A vas- és fémipar ebből viszont csak 727 milliót termelt meg, ebből – a 
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többszöri átfedések miatt – 20 százalék levonása után 582 millió pengő maradt. Ehhez mérten 

viszont a jóvátétel vas- és gépipari terhelése már az előírt éves kötelezettségek 64 százaléka 

volt! Az 1945 nyarán-őszén fennálló kapacitás ugyanakkor csak a töredékét tette ki az 1938. 

évinek, és a meglévők is jelentős részben jóvátételre termeltek (a Ganz például teljes 

egészében). A külfölddel még nem tudták felvenni a kapcsolatot, pedig korábban a magyar 

ipar szervesen kapcsolódott több európai konszernhez. Nyersanyag pedig végképp nem állt 

rendelkezésre. 1938-ban a magyar export 522 millió pengőt tett ki, amihez az ipar 168 millió 

dollárral járult hozzá. Ennek mintegy 2,5-szerese volt az egy évre eső jóvátétel (a fentebb 

említett 400 millió pengő). A behozatal értéke pedig elérte a 410 millió pengőt, ami akkor 

teljes egészében Magyarország szükségleteire volt fordítható.
21

 

Az írás néhány tétel esetében összeveti a kötelezettségek értékét a hazai gyártási 

lehetőségekkel, röviden kommentálva az aktuális helyzetet és a rövid távú termelési 

(teljesítési) esélyeket. 

(1.) Közvetlen vasanyag. A összes jóvátételi kötelezettségben a hengerelt és öntöttvas-

áruk 58,8 millió dollárt tettek ki, ez 600 millió 1938-as pengőértéknek felelt meg. Éves 

átlagban a termelés 25 százaléka került volna így jóvátételre. Mivel a felvidéki bányák, 

erőművek a visszacsatolást követően elvesztek a hazai ipar számára, a vasérc és a koksz 

kizárólag behozatal útján volt biztosítható. A jóvátételi kötelezettségek miatti nagyfokú 

leterhelés következtében viszont Magyarország nem tudott olyan árucikkeket gyártani, 

amelyek eladásából ellentételezhette volna a behozott nyersanyagok értékét. Csak a fent 

említett tétel előállításához a számítások szerint 1,76 millió tonna vasérc, mintegy 1 millió 

tonna koksz és 700.000 tonna ócskavas kellett volna. Ezek ellenértékét azonban az ipar a 

fennálló körülmények között nem tudta kitermelni.
22

 A nyersanyaghiány egyébként 

mindvégig súlyosabb problémának bizonyult a kapacitások kiesésénél. 

(2.) Hengerelt áruk. Hat év alatt 1.116.000 tonna szállítását írták elő. 1938-ban 

340.000, 1943-ban 430.000 tonna volt a hazai termelés. A hengerelő iparág aránylag kevés 

kárt szenvedett és nagyrészt a trianoni határokon belül maradt. Az acélfélgyártmány-

kötelezettség évente 193 ezer tonnát tett ki, a teljes kapacitás 45 százalékát, ami az 1938-as 

termelés 57 %-át jelentette. A szén- és vashiány miatt azonban 1945-ben ennek kihasználása 

sem volt lehetséges. 

(3.) Alumínium. Hat éven át évi 42 ezer tonna volt az előírt szállítási kötelezettség, de 

a meglévő kohók maximálisan 17.000 tonnát tudtak csak feldolgozni. Az előállításhoz 
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nélkülözhetetlen alapanyagok (anódmassza, kriolit és nátronlúg) szintén csak import útján 

voltak beszerezhetőek, a legtöbb alumíniumtermelő gyárat leszerelték, az ajkai üzem pedig, 

amit végül nagyrészt meghagytak, csak további fejlesztéssel lett volna képes előállítani az 

előírt mennyiséget. 

(4.) Vasút. Magyarországnak 46,43 millió dollár (hat év alatt összesen 464 millió, éves 

szinten 77 millió békepengő) értékben kellett vasúti eszközöket előállítania. 1938-ban a 

vasútianyag-termelés 7,3 millió pengő volt, 1943-ban 36,4 millió pengő, a felfutás 

legnagyobb részben a német hadimegrendelések teljesítését szolgálta, nagyobb volumenű 

belföldi fejlesztés csak a visszacsatolt területeken volt (pl. Észak-Erdélyben). Évente mintegy 

90, összesen 543 db mozdonyt kellett volna leszállítani, miközben a csúcsra futtatott gyártás 

1944-ben is csak 76 darabot állított elő. A termelői kapacitás ugyan meglett volna a gyártásra, 

de már a belső szükséglet is súlyosan leterhelte az ágazatot, ráadásul ehhez a tételhez is 

hiányzott a legtöbb nyersanyag. 

(5.) Hajók. A legsúlyosabb helyzet itt alakult ki. Eredetileg 50 db, 45 ezer tonna 

vízkiszorítású hajót, 10 gőzkotrót, 6 úszódarut kellett volna leszállítani. Az utolsó békeévben 

10 hajó épült Magyarországon, 1943-ban viszont már csak 6 darab. A Duna Gőzhajózási 

Társaság (DGT, német rövidítéssel DDSG) hajógyárát a Vörös Hadsereg flottája teljes 

egészében kisajátította. A jóvátételi teljesítés értéke 12,92 millió dollár (129 millió pengő), 

egy évre vetítve 21,5 millió pengő. Az 1938-as termelés 2,60; az 1943-as pedig 4,77 millió 

pengő volt, az előírt kötelezettség teljesítése tehát új hajógyár létesítése nélkül semmiképpen 

sem tűnt lehetségesnek. 

(6.) Szerszámgépek. Hat év alatt 3450 darab gyártását kellett megoldani, ez évente 575 

darabot jelentett. Az 1938-ban elkészített mennyiség 430, az öt évvel későbbi 780 db volt. A 

teljesítés az öntödei kapacitás és a fogaskerék-megmunkálás szempontjából nehézkesnek 

látszott, de nem tűnt lehetetlennek. 

(7.) Bányacsillék. Hat év alatt összesen 10.000 darab volt az előírt mennyiség 

(átlagosan kb. 1660 db/év), ezzel szemben 1938-ban 750, 1943-ban 1120 db készült el. Az 

előírt mennyiség előállítása ebben a szegmensben is a nyersanyaghiány miatt jelentett komoly 

terhet az iparnak. 

(8/a.) Gyengeáramú berendezések. Kilencmillió dollár értékű kötelezettség állt fenn, a 

négy legnagyobb hazai vállalat 1938-ban 47 millió, 1943-ban 102 millió pengő értékben 

állított elő ilyen termékeket, ez sorrendben a 30, illetve 14 százalékát tette ki a jóvátételi 

kötelezettségeknek. Mivel a jóvátételen túlmenően komoly piacuk lenne Európa-szerte, úgy 

tűnt, érdemes lenne az előállításukhoz szükséges kapacitások fejlesztésbe invesztálni. 
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(8/b.) Erősáramú berendezések. 2,26 millió dolláros kontingenst írtak elő, 1938-ban 

16, öt évre rá 45 millió pengőért gyártott ilyen termékeket a három legnagyobb hazai cég. Az 

egy évre eső tétel értéke 21, illetve 7,5 %-ot tett ki az előírt mennyiséghez képest. A Ganz 

kiesése miatt (amely már eleve csak jóvátételre termelt, erre pedig nem maradt ereje) a 

kapacitás jócskán csökkent, de mivel ezek a készgyártmányok is igen értékesnek számítottak, 

ez a kötelezettség aránylag kedvezőnek volt mondható (ugyancsak számításba véve a későbbi 

exportlehetőségeket is) abban az esetben, ha pénzt áldoznak az iparág fejlesztésére. 

A leszerelt gépi berendezések 7,55 millió dollárt tettek ki. Részben olyan üzemekről 

volt szó, melyek a háború végéig fel sem épültek teljesen, vagy kiváltásuk megoldható volt 

más termelőegységek beállításával, mások elszállítása viszont súlyos érvágást jelentett. A 

legfontosabb leszerelt egységek közé tartozott a Mátravidéki Erőműtelep, a miskolci 

magnéziumgyár, az ózdi finomhengersor vagy a Weiss Manfréd új erőműtelepe. Sikerült 

megőrizni ugyanakkor az ajkai erőművet, az almásfüzitői timföldgyárat, a diósgyőri 

gépgyárat és az Alkaloida egyes gépsorait, ezeken kívül számos fontos textilipari, gépipari és 

optikai berendezést is. A tényleges kapacitáscsökkenés az egyes ágazatoknál 

különbözőképpen oszlott el, de sehol nem mutatott kirívóan magas arányt. A szerszámgép-

kapacitás 2, fonóipar 3, a szövőipar 10, a papír és cellulózipar 20 százalékos kiesést 

szenvedett el a leszerelések következtében. A 28 hengersorból egyet vittek el (Ózd). Ezek a 

jelentés szerint összességében „nem rendítik meg a termelőképességünket…”
23

 A magyar ipar 

átlagára nézve ez számszerűen igaz volt, de az ipaágakat ért veszteségek aránytalansága miatt 

mégis sokszor komoly következményei voltak, és korántsem csak a jóvátételi termelést 

illetően. 

Az ipari jóvátételi kötelezettségek döntő hányada újonnan legyártandó árucikk volt, 

amelyeknek előállítása viszont közvetve a lakossági életszínvonal és a külkereskedelmi 

lehetőségek rovására ment. Az áruhiány fokozta az inflációt, a munkaerő ugyancsak alacsony 

szintje pedig tovább szűkítette a gyártási lehetőségeket. Pozitív következmény volt 

ugyanakkor, hogy a jóvátételi megrendelések beindították az ipari termelést (már amennyiben 

nyersanyag is rendelkezésre állt), a leghatékonyabb technológia bevezetésére ösztönözték a 

vállalatokat és a minőség-mennyiség kérdésében is racionális lépésekre sarkallták őket. Az 

elemzés a következő megállapítással zárult: „Ennek a fejlődésnek eredménye nem maradhat el 

és ha saját erőnk és szomszédaink jóindulata hozzásegít, hogy a jóvátételi idő első esztendeit 

összeomlás nélkül átvészeljük; akkor rövidesen olyan egyedülállóan kivételes ütőképes 
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termelőapparátussal rendelkezünk, amelyik Magyarország számára egészen kivételes 

helyzetet teremt Európa gazdasági életében.”
24

 

Az előírt kontingenseken felül azok csomagolási és szállítási költségei további 15-20 

százalékkal terhelték a gazdaságot. Szállítani azonban kezdetben nem nagyon volt mit, de a 

mivel és hogyan kérdése is megoldatlan volt. A közlekedési hálózatban ugyanis mintegy 3 

milliárd 1938-as pengőnyi kár keletkezett, az 50 méternél rövidebb vasúti hidak 63,5; az 

annál hosszabbaknak 92,6 %-a pusztult el, a vágányhálózat 34, a kitérők 26, a vasúti 

építményeknek pedig 33 százaléka rongálódott vagy semmisült meg. A hajózásban esett 

károk mintegy felét a németek által elhurcolt járművek hiánya adta, a gépkocsiállomány 96,2 

százaléka ment tönkre vagy vitték el, a közútkárok háromnegyedét a hidak felrobbantása 

jelentette. A MÁV járműveiből 555 db mozdony (a korábbi állomány 18 %-a), 613 személy- 

és 6279 tehervagon maradt meg (a háború előtti készlet alig egytizede). A szénhiány és a 

szétrombolt vágányhálózat miatt azonban a meglévő és működőképes mozdonyok sem 

közlekedhettek.
25
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1.4. A mezőgazdaság szerepe a jóvátételben 

 

A jóvátételi kötelezettségeknek csak kisebb részét tette ki a mezőgazdasági cikkek 

csoportja, ám ezek teljesítése az ipari szektorhoz hasonlóan embert próbáló feladatokat rótt az 

agráriumra is.
26

 Az összes kötelezettségből (300 millió dollár) a Szovjetuniónak 15,66 %, 

Csehszlovákiának 16,10 %, Jugoszláviának pedig 0,84 % jutott agrártermékek formájában. 

Az állattenyésztéssel kapcsolatos terhek az egész mezőgazdasági jóvátétel 55,6 százalékát 

tették ki, belföldön ez viszont az ágazatot 98,5 (!) százalékban terhelte le, vagyis csaknem 

teljes mértékben. Alig jutott tehát belföldi szükségletre, a kivitelről nem is beszélve. 

Ugyancsak gondot jelentett, hogy az átvételi árakat itt is a világpiaci árakhoz igazították, 

amelyek ebben a szegmensben is jóval alacsonyabbak voltak a magyarországi áraknál. Nem 

teljesült a kormány azon kérése sem, hogy az 1938-as helyett az 1946-os árszintet vegyék 

figyelembe, hiszen a háború alatt több termék ára jelentősen drágult a világpiacon is. 

Ugyanakkor esett pl. az élőállatok ára – itt viszont a szovjetek valamilyen rejtélyes okból 

kifolyólag az 1946-os árakat adták meg viszonyításképpen… 

A hazai állatállományt súlyos veszteség érte a háborúban. A lovak száma 64, a 

szarvasmarháké 45, a sertéseké 75, míg a juhállomány 80 százalékkal csökkent az 1944. 

tavaszi mennyiséghez képest. További nehézséget jelentett, hogy főként a tenyésztésre 

alkalmas, felnőtt egyedek pusztultak el vagy kerültek nyugatra. A késedelmes szállítások 

miatt (és szinte csak ilyenek voltak) ráadásul 5 és 60 százalék közötti többletszállítási 

kötelezettség, azaz pönálé teljesítése is sújtotta az ágazatot, mértékét a késés nagyságrendje 

határozta meg. Ezeket a terheket kellett (volna) viselnie a megmaradt, jórészt legyengült 

állománnyal gazdálkodva.
27

 

A szarvasmarha-állományból körülbelül egymillió egyed élte túl a háborút, 1946-ban 

ennek több mint tizedét, csaknem 141.000 darabot kellett volna jóvátétel címén leszállítani. 

(Összehasonlításul: 1938-ban az 1,8 milliós állományból 85.000 darab került exportra.)
28

 

Emellett csak a Vörös Hadsereg élelmezése kb. 20.000 tonna húst igényelt évente, ami 

további 114.000 állat kiesését jelentette. Valószínűsíthető volt az igaerő-állomány és a 

továbbtenyésztésre alkalmas egyedek további fogyása. A békeidők tízezres traktorállománya 

ugyanis a felére csökkent, ezért a mezőgazdaságnak létkérdést jelentett, hozzá tud-e jutni 
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alternatív igavonó erőforrásokhoz. A szakértők a hátralékos büntetés eltörlését és a szállítások 

két évre történő felfüggesztését javasolták, hogy utána évi egyenlő részletekben 

törleszthessünk „egy méltányosan megállapított kezdőszám mellett”.
29

 Joggal kevesellték a 

szarvasmarhák esetében a jóvátételi teljesítés esetén érvényes, tonnánként 83 dollárban 

megállapított átvételi árat is. 

Hasonló helyzetben volt a lóállomány. Számítások szerint az egyedszám jóvátételi 

szállítások nélkül is csak 16 év múlva érné el a háború előtti szintet. Emellett a közlekedés, 

szállítás egyik legfontosabb alappillére volt, és a szarvasmarhához hasonlóan 

kulcsfontosságúnak számított az agrárszektor működésében is. Itt minimum háromévi 

halasztást tartottak szükségesnek és azt, hogy ebben az esetben viszont az 1938-as árakat 

vegyék figyelembe, mivel az 1945-ös aktuális átvételi árak (75 dollár a használati és 150 

dollár a tenyészló esetében) jóval kisebbek voltak a háború előttinél. Ez esetben természetesen 

csökkenthető volna a szállítandó egyedek darabszáma is.  

Nem volt egyszerű a sertéságazat helyzete sem. A jóvátétel 60.000 tonna élősertés, 

valamint 68.000 tonna zsír szállítását rendelte el, továbbá 5200 tonnát vett igénybe a 

megszálló hatóságok zsírellátása (ez mintegy 16.000 tonna élősúlyú sertést jelentett). A 

háború előtti zsírexport összesen 21.000, a húsé 24-26.000 tonna volt. Ugyanakkor a 

megállapított 140 (hús), ill. 240 dollár (zsír) tonnánkénti ár is alacsonynak volt mondható. Bár 

a sertésállomány hamarabb, jó esetben 3-4 év alatt regenerálódhat a többihez képest, a 

szakértők egyéves moratóriumot ez esetben is indokoltnak tartottak. 

A juhállományt érte az egyik legnagyobb veszteség a háborúban. Igaz, itt csak cseh és 

jugoszláv vonalon adódtak aránylag kisebb kötelezettségeink, de a tenyészállomány 

beszerzésének nehézsége nem tette lehetővé az azonnali szállításokat. Ugyanakkor az itteni 

átvételi árak voltak a legjutányosabbak (10-30 dollár egyedenként). Figyelembe kellett venni 

azonban azt is, hogy a juhállomány mennyisége és minősége nagyban kihat a textilipar 

teljesítményére is, ezért minden elemzés óvott a nagyarányú elvonástól.  

Nemcsak az ipari, hanem a mezőgazdasági jóvátétel finanszírozása esetében is 

hatalmas összegekről volt szó – nemcsak az inflációnak köszönhetően. A Magyar Nemzeti 

Bank 1945 áprilisában még 1,5 millió, májusban azonban már 75 millió pengőt utalt ki az 

agrárszektor részére, ami 9091,91; illetve 190.142,27 gramm törtaranynak felelt meg (és 

ekkor még nem is volt hiperinfláció, tehát a milliós tételek nem puszta számok voltak). Jóval 
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nagyobb teher hárult a Postatakarékpénztára, mely havi bontásban mezőgazdasági jóvátétel 

címén az alábbi tételeket utalta ki:
30

 

 

1945 Kiutalás pengőértéke Tört aranyban (gramm) 

Augusztus 398.660.000 398.465,91 

Szeptember 419.285.770 183.571,34 

Október 784.132.032 116.904,84 

November 2.992.305.807. 37.083,29 

December 9.051.754.790 51.882,27 

1946   

 Január 24.789.000.000 45.693,77 

Február 60.000.000.000 44.293,48 

Március 390.000.000.000 63.196,01 

Április 2.150.000.000.000 27.307,53 

Összesen 2.638.435.138.669 968.398,44 

 

5. táblázat: A Postatakarékpénztár mezőgazdasági jóvátétel címén folyósított kiutalásai 1945. aug. – 1946. ápr. 

 

 Összességében a mezőgazdaság helyzete 1945 őszére katasztrofálisnak volt mondható. 

A nemzeti jövedelem az 1938/39. évinek mintegy felére zuhant (572 millióról 289 millió 

1938-as pengőre), és a megállapítások szerint a rá kirótt terhek nélkül sem volt képes fedezni 

az ország szükségleteit.
31

 A következő évben sem sokat javult a helyzet, és mindinkább 

látható volt az agrárium termelékenységének alacsony szintje. Egy 1946 nyarán készült 

kimutatásból kitűnik, hogy a szektor az iparhoz hasonlóan komoly hátralékokat halmozott fel 

a jóvátételi teljesítések terén. Az alábbi táblázat a Szovjetunióval az első jóvátételi évben 

folytatott mezőgazdasági jóvátételi forgalmat mutatja be, de csehszlovák és jugoszláv 

viszonylatban is hasonló nagyságrendű deficit mutatkozott.
32

 (Az adatok tonnában értendők.) 
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 Ugyanott, 30. lap. 
31

 Feljegyzés Magyarország jóvátételi kötelezettségeinek tárgyában. Budapest, 1945. november 24. Jelöletlen 

irat. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 176-179. lap.  
32

 Feljegyzés a Magyar Köztársaságot terhelő mezőgazdasági vonatkozású jóvátételi szállítások irányába. 

Budapest, 1946. június 19. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 93-102. lap.  
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Áru Szállítási előírás  1946. január 20-

áig teljesített  

Többlet  Hátralék  

Búza 66.000,- 1.200,- - 64.800,- 

Kukorica 14.000,-      359,99 -   13.640,01 

Takarmánynövények  5.500,-     178,15 -     5.321,85 

Bab  2.500,-     310,73 -     2.189,27 

Borsó  2.500,-     201,32 -     2.298,68 

Bükköny  1.000,- 1.024,- 24,- - 

Kerti vetőmagvak     400,-       22,98 -       377,02 

 

6. táblázat: A mezőgazdasági jóvátétel alakulása a Szovjetunió felé az első jóvátételi évben 

 

Érdekes statisztikai adatokat közölt egy 1945 novemberében keltezett írás 

Magyarország akkori gazdasági helyzetéről, Colin Clark korábbi elemzéseire is hivatkozva. 

Clark szerint Magyarország a két világháború között az egy főre jutó nemzeti jövedelem 

tekintetében Európában a 17. helyen állt, csak hat másik államban volt alacsonyabb ez az 

érték. 1930-ban a lakosság 50,8 százaléka dolgozott az agrárszektorban, amely a nemzeti 

jövedelem harmadát adta, míg az ipar ugyancsak egyharmados részesedése mellett 22,2 %-ot 

foglalkoztatott. Ezen belül is a gyáripar a lakosság 6,2 százalékának, mintegy 246.000 főnek 

biztosított megélhetést.
33

 A fontosabb agrártermékek termelési statisztikáit az alábbi táblázat 

foglalja össze (ebben már későbbi adatok is szerepelnek): 

 

Termény Terméseredmény, millió 

mázsa 

Termény Terméseredmény, millió 

mázsa 

1938 1944 194534 1938 1944 1945 

Búza 26,1 25,3 6,0 Kukorica 25,8 25,9 20,6 

Rozs 7,8 7,1 2,5 Burgonya 23,2 29,4 20,6 

Árpa 6,7 7,1 4,1 Cukorrépa 10,5 12,1 1,8 

Zab 2,8 3,6 1,5  

 

7. táblázat: A fontosabb agrártermékek termelési statisztikája 1938-1945 

 

Az állatállomány veszteségei ugyanekkor összességében mintegy 60-70 százalékosak 

voltak, a műtrágya, vetőmag és a gépek hiánya pedig előrevetítette a gyenge 

terméseredményeket. A népszövetségi norma szerint egy napi kalóriaszükséglet 3080 kalória 
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 Cím nélküli dokumentum, amely Colin Clark korábbi elemzéseit is közli a magyar gazdasági helyzetről. 

Budapest, 1945. november 28. Colin Clark: Internationaler Vergleich der Volkseinkommen. 

Weltwirtschaftliches Archiv, Band 47, 1938. I. Jelöletlen irat. In: MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 278-308. lap. 
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 1945. szeptember 25-ei becslés az 1945-ös terméseredményekre vonatkozóan. 
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volt, Magyarországon azonban legfeljebb 2750 kalória lehetett az átlag. A hazai jegyrendszer 

is jóval kevesebb energiát biztosított, mint a nyugat-európai fejadagok (egyes becslések 

szerint csak azok felét-harmadát). Az 1945-ös gabonatermés főbb számadataiból kitűnik, 

hogy némely termény esetében a terméseredmények a korábbi évek töredékét jelentették csak 

(az 1934/38-as bázis az adott évek átlagát jelenti). 

 

Termény Learatott terület, 1000 kat. hold Termény Learatott terület, 1000 kat. h. 

1934/38 1945 Változás 1934/38 1945 Változás 

Búza 2761 1224 -55,7 % Zab 381 353 -7,4 % 

Rozs 1096 601 -45,2 % Kukorica 2009 2290* +13,9 % 

Árpa 798 920 +15,2 % Burgonya 506 598* +18,1 % 

*A bevetett terület nagysága. 

 

Termény Termésátlag, mázsa/hold Termény Termésátlag, mázsa/hold 

1934/38 1945 Változás 1934/38 1945 Változás 

Búza 8,02 5,02 -37,4 % Zab 7,08 4,26 -39,8 % 

Rozs 6,36 4,78 -34,9 % Kukorica 11,46 8,91 -22,3 % 

Árpa 7,63 4,65 -39,1 % Burgonya 42,06 33,92 -19,4 % 

 

Termény Összes termés (1000 mázsa) Termény Összes termés (1000 mázsa) 

1934/38 1945 Változás 1934/38 1945 Változás 

Búza 22.195 6143 -72,3 % Zab 2966 1504 -44,3 % 

Rozs 6967 2873 -58,8 % Kukorica 23.060 20.394 -11,6 % 

Árpa 6079 4275 -29,7 % Burgonya 21.325 20.294   -4,8 % 

 

8. táblázat: A fontosabb termények betakarítási eredményei 1934-1945 
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1.5. A jóvátétel árkérdései 

 

 A jóvátétel összegét amerikai dollárban adta meg a Fegyverszüneti Egyezmény, 

Magyarország gazdasága viszont pengőért állította elő a jóvátétel címén előírt termékeket. Ez 

közvetve az importált nyersanyagokra, készárukra is igaz, hiszen ezek deviza-ellenértékét 

végső soron ugyancsak nemzeti valutával kellett ellentételezni. Az alapvető problémát a 

pengő háború utáni egyre erőteljesebb elértéktelenedése jelentette, mely 1945 végére súlyos, 

1946 nyarára pedig már kezelhetetlen mértékű hiperinflációt eredményezett. Ez különösen 

nehézzé tette a pengő és a különböző valuták, valamint a háború előtti és az 1945/46-os 

árszint összevetését. „A fegyverszüneti egyezményben csatolt függelék értelmében ""a 

kártérítés kifizetésének elszámolási alapját az amerikai dollárnak az egyezmény aláírása 

napján érvényes arany paritása képezi, vagyis 1 uncia arany értéke 35 dollár"". Az 

egyezmény arany paritásból indul ki, vizsgálandó tehát egyrészt a színarany, másrészt a 

dollár magyarországi vételi árfolyama 1938-ban.” Nem írták elő ugyanakkor, hogy az utolsó 

békeév melyik napján érvényes árfolyam lenne az irányadó, „méltányosnak tehát a két 

árfolyam középárfolyama látszik.”
35

 Ennek alapján 100 dollár egyenlő volna 510,37 pengővel. 

De a helyzet ennél bonyolultabb. Ugyanis: „Ez az árfolyam az 1938-ban érvényben volt 50 %-

os vételi felárat is magába foglalja… A hivatalos árfolyam 1938-ban átlagosan 1 dollár = 

340,25 pengő volt.” A Magyar Nemzeti Bank 1938-ban a devizákat egyrészt az arany, 

másrészt az adott deviza londoni jegyzése alapján jegyezte. (Ekkoriban London volt az 

egyetlen jelentősebb európai aranypiac.) 1938-ban az arany ára mindvégig 35 dollár/uncia 

volt, míg 100 dolláré 337,30 pengőről 343,20-ra emelkedett. A pengőtörvény alapján 1 kg 

színarany 3800 pengővel egyenértékű, ennek alapján 100 dollár értéke 337,78 pengő. Az 

biztos, hogy 1938-ban a dollár feketepiaci pengőárfolyama nagyobb mértékben változott. „A 

magánforgalom 1938. év elején nem tér el lényegesen a feláras dollár-árfolyamtól. 1938. év 

végén viszont valószínűleg erősebb már az eltérés, az erre vonatkozó kutatás folyamatban 

van.”
36

 Az MNB azt javasolta, hogy egyelőre a 100 dollár = 510,37 pengő alapon számítsák 

ki a jóvátételi árakat. Tisztázandók voltak azonban a következő adatok: 

(1) Az 1938-as kivitel összege (a trianoni Magyarországra vetítve, a német befolyás és 

a háborús felkészüléssel összefüggő tételek nélkül). 

                                                 
35

 Feljegyzés a Magyarország. a Szovjetunió, a Brit Birodalom és az USA között 1945. január 20-án kötött 

fegyverszüneti egyezmény 12-ik cikkében előírt kártérítés dollár összegének pengőre való számításának 

tárgyában. Budapest, 1945. április 11, 1. lap. Aláírások: Kárász (Artúr), Oltványi (Imre). 32 oldalnyi 

dokumentumgyűjtemény különböző iratokkal, de folytatólagosan lapszámozva. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz.  
36

 Ugyanott, 2. lap. 
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(2) A Németországba (Ausztriába) és Olaszországba irányuló szállítások értéke, 

amelyek nem szereztek devizát. 

(3) Az erős állami támogatással zajló kivitel (India, Dél-Amerika) összege („egyelőre 

nem jöhet számításba”). 

(4) Olyan közepes, illetve kisebb tételek, amelyek csak nagy felárral bonyolódhattak le 

(„szintén háttérbe szorul”).
37

 

  

 Mivel az egyezmény az 1938-as világpiaci árakhoz a nyersanyagok esetében 10, a 

késztermékeknél 15 %-os felár hozzáadását tette lehetővé, valamennyi érintett termék árát a 

fenti szorzókkal is ki kellett számítani. Döntés született arról is, hogy „a Bank a tárgyalások 

előkészítésére a Bankosztály Áru devizaintézőség vezetőjét, dr. Kárász Artúr főellenőrt 

delegálja.”
38

 (Más dokumentumok szerint ugyanakkor a 10 %-os felár a mezőgazdasági, a 15 

százalékos pedig az ipari termékekre vonatkozott!) 

 A számításokat mellékletekben közölték. Érdekes a háború előtt alkalmazott felár-

rendszer: 50 százalékkal növeli a vételi és 53-mal az eladási árfolyam pengőértékét, ami 

nemcsak bonyolult, de súlyosan torzító hatású is egyben. A dollár és a pengő eredeti 

aranyparitása 100 egységre, felárral 571,76 pengő volt. A szabad forgalomban utoljára (1931. 

július 13.) jegyzett dollár-kifizetési árfolyam 571,80 a vételi és 573,40 az eladási kurzus 

esetében. (Ezt követően kötött devizagazdálkodást vezettek be.) Az alábbiakban a new yorki 

pengőkifizetések értéke követhető nyomon. 

 

Dátum Vétel Eladás 

1938. január 3. 337,30 + 50 % = 505,95 339,90 + 53 % = 520,05 

1938. december 31. 343,20 + 50 % = 514,80 345,80 + 53 % = 529,07 

1939. január 2. 343,40 + 50 % = 515,10 345,86 + 53 % = 529,38 

1939. december 30. 378,60 + 50 % = 567,90 381,20 + 53 % = 583,24 

1941. július 31. 344,10 + 47 % = 505,83 347,10 + 50 % = 520,65 

344,10 + 20,25 % = 413,78 347,10 + 23,25 % = 427,80 
 

9. táblázat: A New York-i pengőkifizetések értéke, 100 dollárra számítva (1938-1941)
39

 

 

Ugyanez lekövethető az aranyparitásban is: ha 1 kg arany (a pengőtörvény alapján) 

3800 P, illetve ha 1 uncia arany 35 dollár (USA Kincstári Hivatala szerint), akkor ennek 
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 Ugyanott, 3. lap. 
38

 Ugyanott. 
39

 A 25. pontban hivatkozott dokumentum 1. sz. melléklete, 4. lap. 
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alapján 1938. január 1-jén 100 dollár = 337,78 P (felár nélkül).
40

 Ugyanezen a napon a 

budapesti Pénzintézeti Központ által meghatározott kilogrammonkénti aranyár 5760 P volt 

(vételi felárral). Az arany unciája ugyanúgy 35 dollár, ennek alapján pedig 100 dollár = 

511,88 P. Az arany magyarországi belföldi ára a magánforgalomban 1938 elején 5800 P/kg 

volt, a fenti dollárár alapján tehát 100 dollár = 515,43 P. Az 1938 végi magánforgalmi árak 

nem álltak rendelkezésre, de a Bank becslései alapján lényegesen magasabbak lehettek a 

januári 5800 pengőnél.
41

 

1945 júniusában a Külügyminisztérium, a gazdasági tárcák és a Magyar Nemzeti Bank 

képviselőiből álló bizottság állt fel a háborúval összefüggésben vizsgálandó gazdasági-

statisztikai adatok összegyűjtésére. Két összefoglaló munkát készítettek: az egyik a háborús 

károkat mérte fel, a másik a jóvátétel kérdését elemezte és annak várható következményeire 

mutatott rá. A jóvátétellel foglalkozó tanulmány három részből állt össze: (1) leszerelések, (2) 

új iparcikkek gyártása, (3) mezőgazdasági termékek. A szállítási értékek megállapítása a 

három csoportban különbözőképpen alakult.  

Az új árucikkeknél a tárcaközi bizottság által szerkesztett kérdőív segítségével 

állapították meg a szállítási értékeket. Ezeket az egyes vállalatok szakértőivel a helyszínen 

bírálták el az MNB revizori osztályának azon tisztviselői, akik műszaki végzettséggel is 

rendelkeztek (mintegy nyolc fő). Több tétel 1938-as világpiaci árát csak becsléssel lehetett 

megállapítani. A kért adatok többnyire az adott jóvátételi termék 1938-ban érvényes belföldi 

gyári eladási értékét tüntették fel, a csomagolás, a szállítás és egyéb költségek nélkül. A 

közölt adatokért a vállalatoknak felelősséget kellett vállalniuk.
42

 „Külön figyelmeztették 

revizoraink a vállalatokat, hogy az 1938. évre megadott értékek statisztikai tájékozódás 

céljára kellenek és azok semmiképpen sem prejudikálnak a jóvátételi rendelések 

ellenértékének folyósításánál.” Mintegy 50 cég 140 különböző termékét vették számba, az 

egész átfogó vizsgálat pedig az első jóvátételi év szállításaira vonatkozott. Az egyes 

kategóriákban a megállapított 1938-as belföldi eladási érték „különböző arányokat mutatott a 

jóvátételi dollár értékhez viszonyítva.”
43

 A jegybank számításai alapján átlagosan 10-11 

pengő körül alakult ez a szám, körülbelül tehát a duplája a valutaárfolyamon számolt 

értéknek. 
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 1 uncia (oz) = 31,10348 gramm, azaz 1 kg kb. 32,15 unciával egyenlő. 
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 A 25. pontban hivatkozott dokumentum 2. sz. melléklete, 5. lap. Szignó: Bankosztály Tőzsdeintézőség. 
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 Nem derült ki ugyanakkor a dokumentumokból, hogy hamis adatközlés esetén milyen szankciókkal sújthatták 

az érintett vállalatokat. 
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 A jóvátételi szállítások értéke. A 25. pontban hivatkozott dokumentum része, dátum nélkül, 7. lap. 
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Ezzel együtt sem volt teljesen világos, voltaképpen mennyibe is kerül egy jóvátételi 

dollár, hiszen az értékekben még nem szerepelt az 1938-as értékhez képest hozzászámított 10-

15 százalékos felár, azon kívül a csomagolás és a szállítás a dokumentum becslései szerint 

további mintegy 12, illetve 5 százalékos költsége. 

A Magyar Nemzeti Bank mellett mások is végeztek árkalkulációkat, a Jóvátételi 

Hivatalnál 1946-ban például jóval alacsonyabb, átlagosan mindössze 7,35 pengőérték jött ki 

egy jóvátételi dollárra az 1938/39-es árak alapján, de a hivatal közlése szerint valószínűleg ez 

sem teljesen pontos érték (később 7,50-re korrigáltak), mindenesetre szerintük az MNB 

eredményénél mintegy 2 pengővel kisebb összeg lehet az irányadó.
44

 A Jóvátételi Hivatal 

ugyanakkor számításon kívül hagyta azt a tényt, hogy 1945-ben legalább 3,5 millió dollár 

értékű leszerelést is foganatosítottak, ennek beszámításával pedig az árfolyam a 16 pengőt is 

elérte (volna). A gyáripar számításai szerint ugyanakkor mindkét intézmény alulbecsülte a 

jóvátételi dollár értékét. A Munkaközösségnél ugyanis úgy látták, legalább 11,79 pengő jött ki 

egyetlen dollárra, amihez még a csomagolás, szállítás költsége, valamint a 15 százalékos felár 

is hozzáadódott.  

A JH és az MNB számításai közti különbség elsősorban abból eredt, hogy a jegybank 

csak a kezdetekkor megállapított árumegoszlás alapján számolt, a Hivatal viszont már a 

későbbi módosításokat is figyelembe vette, márpedig az 1946-os, progresszív alapon 

megállapított teljesítési rendszer és az abból fakadó új áruszerkezet csökkentette a jóvátételi 

dollár pengőárfolyamát. A Statisztikai Hivatal és az MNB ugyanakkor egymástól függetlenül 

vizsgálta az első évi jóvátételi gyártásának nyersanyagszükségletét, és igen hasonló 

eredményekre jutott. (A vizsgálat során mintegy 500 adatsort elemeztek ki.) Eszerint az 

összes nyersanyagszükséglet 135,5 millió 1938-as pengő, az ebből előállított áruk értéke 

ugyanakkor csak 89,6 millió pengő (a hivatalos valutaárfolyamon számítva mintegy 17,4 

millió dollár), miközben a nyersanyagérték alapján 180-200 millió pengő értékű 

árumennyiség adódna. Ez a hivatalos dollárértéknek is több mint kétszerese. Mindezek 

alapján elmondható, hogy a JH számításai túlhaladottak voltak, és a Magyar Nemzeti Bank 

elemzései bizonyultak a legpontosabbaknak.
 45

 

1945 augusztusából és szeptemberéből fellelhető a dokumentumok között két, igen 

érdekes számításokat közlő írás is. A Fegyverszüneti Egyezmény, mint arról már szó volt, a 

világpiaci árakat jelölte meg bázisként, a magyarországi belföldi ipari árak pedig 1938-ban 
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 A Jóvátételi Hivatal által kiszámított jóvátételi dollárérték. Budapest, 1946. június 14. Jelöletlen irat. MOL 
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átlagosan 1,98-szorosan haladták meg azokat, 5,15 pengős dollárérték (az akkor érvényes 

hivatalos árfolyam) helyett 10,21 pengő körüli értéket adva. A magyar ipar ezek szerint tehát 

majdnem kétszer drágábban termelt a világpiaci átlagnál. 1945 júliusában az akkor – a 

belföldi árak figyelembevételével – elvégzett számítások szerint a jóvátételi dollár átlagosan 

727,60 pengő volt (5,15 x 1,98 x 71,25, utóbbi a belföldi árszint emelkedésének szorzója 

1938-hoz képest). Így az 1945 júliusában meglévő árak 141,07-szorosai az 5,15-ös 

árfolyamon számított jóvátételi dollárnak. Ez azonban még mindig nem a végleges adat, 

mivel „a még meg nem vizsgált anyag túlnyomó része olyan cikkcsoportra esik, amelyeknél az 

1938. évi belföldi árak alapján a hivatalos dollárárfolyamra általunk kiszámított 1,98-as 

átlag-szorzószámnál magasabb szorzószám adódik.” Ezért a jóvátételi dollár pengőértékének 

növekedését valószínűsítették körülbelül a 12,10-es értékig, „figyelmen kívül hagyva azokat a 

tételeket, amelyeknél 1938. évi belföldi ár nem állapítható meg.”
 46

 

Az ipari szállítások lehetőségének felmérésekor a vállalatok megadták, hogy mennyit 

termeltek 1938-ban az egyes, most jóvátételre szánt termékekből, és hogy mennyi volt a 

termelés összértéke. Közölték továbbá az aktuális önköltségi árakat is, ezt főleg az MNB 

szorgalmazta. Ennek alapján 144,9 millió pengőre volt tehető az 1938-as gyártás értéke, ami 

az akkori ipari árak alapján, a 10,21-es „valós” jóvátételi dollárárfolyammal számolva 14,2 

millió, a hivatalos 5,15-ös feláras valutakurzuson viszont 28,1 millió dollárt tett ki. Aktuálisan 

(az adatok 82 százalékának feldolgozása után) 10,3 milliárd (1945-ös áron értendő) pengős 

önköltségi ár adódott átlagosan a teljes 1938-as kontingensre. Az MNB nem zárta ki, hogy a 

vállalkozók esetleg a ténylegesnél magasabb árakat adtak meg, de a pénzromlás üteme ekkor, 

bár még nem csapott át hiperinflációba, már meglehetősen erős volt, így nagyobb mértékű 

eltérés a valóságos árszinttől nem tűnt valószínűnek.  

Merész következtetést vont le a jóvátételi dollárérték körüli számítások során a 

Jóvátételi Hivatal. Szerintük ugyanis, amennyiben a 10-15 százalékos drágulási felárat nem 

számítjuk hozzá az 1938-as árakhoz, akkor a fenti számok figyelembevételével 12,9 millió 

dolláros érték jön ki a fenti kontingensre. Az 1938-as belföldi érték ennek viszont mintegy 

2,2-szeresére rúgott, ami azonban a JH véleménye szerint mindenképpen torz, tekintettel arra, 

hogy Magyarországról a vas-, gép- és acélipari termékek kivitele az ún. exklíring-országokba 

csak átlagosan 22,4 százalékos exporttámogatást igényelt (beleértve ebbe a fuvardíjakat is). 

Mindebből az elemzők szerint az következett, hogy a jóvátételi szerződésekben feltüntetett 

1938-as világpiaci árak messze alatta maradtak az akkori tényleges értékeknek! És nem a 
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magyarországi termelés volt annyival drágább (bár kétségtelenül drágább volt), mint 

amennyire a fent említett számítások alapján arra következtetni lehetne.
47

 Az alábbi 

táblázatokban a jóvátételi dollár 1946-os, a stabilizáció utáni forintértéke látható a különböző 

árucsoportok esetében.
48

 

 

Áru 1946-os 

kötelezettség, 

millió dollár 

1938-as 

belföldi érték, 

millió pengő 

1946-os Ft/ 

jóvátételi 

dollár Szorzó Ft-érték 

Új gépi gyártmányok 11,9 124,4 4,2 522,5 43,91* 

Ásványolaj   0,6     3,0 2,06     6,2 10,33 

Bauxit   0,3     1,3 3,88     5,0 16,67 

Mezőgazdaság   3,4   29,8 3,2   95,4 28,06 

Összesen 16,2 158,5  629,1 38,83** 

*1947-ben már csak 35 Ft. 

**Átlagérték. 
 

10. táblázat: A jóvátételi dollár forintértéke a különböző árucsoportoknál 

 

 

A jóvátételi dollár forintértéke
49

 MNB JH Költségvetés 

a Szovjetuniónál:    

- ipari vonalon 41,70 36-38 22,09 

- mezőgazdasági vonalon 28,06 32 28,38 

Csehszlovákiánál:    

- ipari vonalon - 20-22 - 

- mezőgazdasági vonalon - 36 - 

Jugoszláviánál:    

- ipari vonalon - 30-32 - 

- mezőgazdasági vonalon - 28 - 
 

11. táblázat: Jóvátételi árak számítása a különböző szerveknél 1947 márciusában. (Csehszlovákia és Jugoszlávia 

esetében csak a JH adatai ismertek.) 

 

Egy 1945 szeptemberében kelt bizalmas dokumentum arról értekezik, hogy az előírt 

jóvátételi terheket – melyeket a szovjetek szerint „mérséklettel és jóindulattal” állapítottak 

meg – az 1945 előtti területre és kapacitásra vetítve a magyar gazdaság elbírta volna.
50

 

Belekalkulálták tehát a Felvidék és Észak-Erdély akkor még rendelkezésre álló kapacitásait is. 
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Tekintettel arra, hogy döntően olyan cikkek szállítását írták elő, amelyekre az újjáépítésben is 

szükség lett volna, valószínűsíthető volt, hogy a regeneráció lehetőségének erőteljes 

korlátozásával a gazdaság nem fogja tudni teljesíteni a feltételeket. Már ekkor számoltak egy 

teljes gazdasági-pénzügyi összeomlással. Ekkoriban az összes jóvátételi kötelezettség a 

nemzeti jövedelem mintegy 27 százalékára rúgott, miközben az első világháborút követő 

időszak tapasztalatai alapján 4-5 % volt az optimális arány felső határa. Az irat megemlítette 

azt is, hogy sok esetben azért sem készülhetett el időben a gyártás, mert az előírt határidőig 

még a szovjet megrendelés sem érkezett meg! Így ezekben az esetekben a kötbérfizetési 

kötelezettség is kétségesnek volt mondható. Ami a pénzügyi helyzetet illeti, 1944 novembere 

és 1945 decembere között a pénzforgalom a háromszorosára, az árak ugyanakkor 30-40-

szeresükre emelkedtek.
51

 Az elemzés végül rámutatott: „A jóvátétel teljesíthetése érdekében 

tehát a legelső feladat az infláció megállítása, ennek pedig nélkülözhetetlen előfeltétele a 

jóvátételnek, valamint a fegyverszüneti szerződésen alapuló egyéb fizetéseknek átmeneti 

jellegű felfüggesztése.”
52

 

1945 őszén az iparvállalatok a jóvátételi termékek előállítása után azok önköltségeit 

kapták meg hitelként, 5 százalékos kamatra (a 28.700/1945. sz. közellátásügyi minisztériumi 

határozat alapján). Az IKART az Iparügyi Minisztérium megbízásából, ármegállapítás nélkül 

adta ki a megrendeléseket azzal, hogy a közellátásügyi tárca majd utólag adja meg a tételek 

ellenértékeit. Mivel a pénzromlás egyre gyorsult, a hiteleket árucikkekben, alapanyagban 

kellett nyújtani, és ez az infláció megfékezéséig általános gyakorlat maradt – nem lévén más 

mód a termelés finanszírozására. A pénzromlás ütemét 1945 második felében az alábbi 

táblázat adatai érzékeltetik:
 53

 

Időpont Tőzsdei 

árfolyam 

Időpont Tőzsdei 

árfolyam 

Hivatalos 

árfolyam 

1945. 06. 01.    490,- 1945. 10. 01.       6700,- - 

1945. 06. 15.    570,-  1945. 10. 15.    19.500,- - 

1945. 07. 01.    610,- 1945. 11. 02.    20.000,-   12.300,- 

1945. 07. 15.    730,- 1945. 11. 15.    60.000,-   24.700,- 

1945. 08. 01.  1270,- 1945. 12. 01. 112.500,-   53.350,- 

1945. 08. 15.  1900,- 1945. 12. 15.  220.500,- 128.800,- 

1945. 09. 01.  1500,- 1946. 01. 02.  267.000,- 166.100,- 

1945. 09. 15.  1900,- 1946. 01. 15.  560.000,- 265.800,- 
12. táblázat: A pengő elértéktelenedésének üteme 1945. június – 1946. január 
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A forint bevezetését (1946. augusztus 1.) követően mindez megváltozott, az 

összköltség + haszon elve helyett immár polgári-kereskedelmi árszinten történt az árképzés. 

Néhány árucikknél megpróbálták elérni az exportárat a jóvátételi szállítások esetében is, 

elsősorban a nyers ásványolaj és termékei körében. A szakértők úgy vélték, hogy a jóvátételre 

történt előállítás során a gyári eladási árakból az egyes vállalatoknak engedniük kellene 

valamennyit. Amennyiben az üzem jóvátételi foglalkoztatottsági százaléka magas, kevesebb, 

ha viszont alacsony, akkor több árengedmény lenne indokolt. Abban az esetben, ha nincsen 

megállapított fix belföldi ár, ugyancsak indokolt lenne a nagyobb mértékű árkedvezmény. Ha 

a JH versenytárgyaláson adja meg a rendelést, akkor az lesz az irányadó érték, kivéve, ha az 

alacsonyabb lenne a fentiek szerinti értékeknél. Ha nincs versenytárgyalás, az Árhivatal által 

megszabott árakat kell érvényesnek tekinteni. Külön jóvátételi árszint meghatározása akkor 

volna lehetséges, ha a belföldi polgári forgalomban előírt árak reálisak és azokat a piac is 

irányadónak tekinti.
54

 

A jóvátétel teljesítése során folyamatosan napirenden voltak a jóvátételi dollár árának 

megállapításáról értekező cikkek, elemzések, javaslatok. 1947-ben egy dokumentum szerint a 

hivatalos dollár-forint árfolyam (11,89) és a belföldi előállítási érték alapján számolt jóvátételi 

dollár forintértéke közötti különbséget a költségvetés 378.117.566 forinttal egészítette ki, ez 

nyolc évre vetítve előreláthatólag mintegy 4,47 milliárd forint kiadást prognosztizált.
55

 

Különböző számítások szerint a jóvátételi dollárérték igen nagy kilengéseket mutatott, de 

mindig jóval a hivatalos devizaérték felett állt (általában 25,98 és 71,33 Ft között). 

Egy 1947 elején írt feljegyzés kitért az árképzés egyéb nehézségeire is. Megállapította, 

hogy 1945 tavaszán a „kitűnően felkészült” szovjet ármegállapító delegációval szemben a 

magyar fél nem érvényesíthette álláspontját, mivel az újonnan alakult debreceni kormánynak 

nem álltak rendelkezésére az 1938-as magyarországi árakat dokumentáló iratanyagok. A 

szovjet fél esetenként a valós ár töredékét állapította meg egyes tételeknél. További 

tisztázatlan kérdés volt a csomagolás: az amúgy ismeretlen szerző szerint ma már a magyar 

kormány köteles fedezni annak költségét, s ez nem számolható el a jóvátételi teljesítések 

terhére. A szovjet fél ezért vagy bocsássa ismét a kormány rendelkezésére a 

csomagolóanyagot, vagy pedig külön számolják el annak költségét. A Magyarországi 

Szállítások Hivatala sok esetben feleslegesen drága csomagolási feltételeket írt elő, melyek 
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átlagosan 6-10 százalékkal emelték meg az adott cikk árát. A szerző a teljes árkérdés 

újratárgyalását javasolta, vagy az aktuális (1946 végi), de legfeljebb az 1945-ös dollárárak 

figyelembe vételét. Ez utóbbi egyébként számításai szerint azonnali 40 %-os árcsökkenést 

eredményezne. A példákat felsoroló mellékletben valóban meglehetősen extrém mértékű 

eltérések láthatóak, akad tízszeres különbség is. A legszembetűnőbb a könyökös Diesel-

tengelyek kontingensének árkülönbözete: a szovjet fél 135, míg a magyar számítás 2000 

dolláros árat említ…
56

 

1947. február 10-én került sor a szövetséges hatalmak és Magyarország közötti 

hadiállapotot véglegesen lezáró párizsi békeegyezmény (idehaza az 1947. évi XVIII. törvény) 

aláírására, amely szeptember 15-én lépett hatályba. Ennek elsődleges következményeként 

Magyarország ezen a napon visszanyerte szuverenitását (az addig teljhatalmú SZEB is ekkor 

oszlott fel), és ettől fogva önállóan köthetett például nemzetközi szerződéseket. Ennek 

következtében indulhattak meg a tárgyalások az árucsere-forgalom helyreállításával 

kapcsolatban az egyes németországi megszállási zónákkal is. 

  1947 májusában Vajna Vilmos, a Magyar Nemzeti Bank főellenőre három lehetséges 

megoldást vázolt fel a jóvátételi árképzés problémáinak rendezésére. Az elsőben abból indult 

ki, hogy a Jóvátételi Egyezmény az áruk értékelésének időpontjáról nem rendelkezett, tehát 

„fogadják el a magyar iparnak az egyes években esedékes szállítására – az illető évre 

vonatkozó – saját kalkulációját, amelyet esetleg egy közös magyar-orosz vegyesbizottság az 

önköltségi árak helyessége tekintetében felülvizsgál.”
57

 Ezt a számítási módot a szovjetek 

ugyan kezdettől elvetették, mégis időről-időre felmerült alkalmazásának lehetősége, még 

akkor is, amikor Magyarország helyzete 1947-ben már jóval kedvezőbb volt, mint a teljesítési 

kötelezettség kezdetekor. Vajna is azzal érvelt, hogy az 1938-as világpiaci árak a 

valóságosnál jóval alacsonyabban lettek megállapítva, ám ha az akkori valódi árakat 

érvényesítenék a jóvátételben, szerinte „250-300 %-al előnyösebb helyzetbe kerülnénk.”
58

 

Másik javaslata szerint a világpiaci árakat minden jóvátételi év elején kellene kikalkulálni az 

áringadozások kiküszöbölése érdekében. Világpiaci árakként szerinte az angol, amerikai, 

belga és svájci árajánlatok átlagából lehetne kiindulni, mert ezek értéke stabilnak mondható, a 

háború óta jelentősen nem változott, 1947 elején ez lett volna Magyarország számára a 
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legkedvezőbb. Harmadik útként egy adott időpontban érvényes árnak az egész jóvátételi 

árukontingensre történő megállapítását szorgalmazta. Ezzel is azt a nehézséget kívánta 

orvosolni, hogy a magyarországi belföldi árak továbbra is túlságosan magas voltak. Ellenzői 

felhívták a figyelmet, hogy a fix ár alkalmazása kockázatokat is rejt, kedvezőtlen elmozdulás 

esetén Magyarország az eddigieknél is rosszabb pozícióba kerülhet, végső soron tovább 

drágulna az eddig is horribilis értékeket elérő jóvátételi dollár. Márpedig a várhatóan 

elhúzódó újjáépítés szerte Európában nyersanyagéhséget és ezzel együtt emelkedő árakat 

idézett elő. Igaz, 1946-ban, a béketárgyalások időszakában ez a fellendülés még nem indult 

be, Magyarországon pedig a világ azóta is legnagyobb hiperinflációja tombolt, ám még ez 

utóbbi verzió is kisebb terheket rótt volna a gazdaságra, mint a szovjetek által megállapított 

1938-as árak alkalmazása. Az arany ára ugyanakkor változatlan maradt (ugyanúgy 35 

dollár/uncia árfolyamon jegyezték), az 1947-es amerikai árak eszerint akár irányadóak is 

lehettek volna. Az összehasonlítás annyiban torzított, hogy az amerikai gazdaság jóval 

hatékonyabb volt és ezért sokkal olcsóbban is termelt, mint a magyar, ezért már a kiindulási 

értékek sem lettek volna pontosak. 

Az árak torzulása és ily módon történt beépülése a jóvátételbe jelentősen megnövelte a 

magyar költségvetés deficitjét. Az MNB véleménye szerint azoknál a tételeknél kellene 

áremelést kiharcolni, amelyeknek kontingensei a legnagyobb arányban részesülnek az 

összértékből, így a vasúti felszerelések, hajók, fémek, gabona és magvak, állatok és különféle 

áruk esetében volna ez különösen indokolt. A különféle áruk csoportjában például 12 termék 

esetében nyolc év alatt összesen 3,36 milliárd forint ráfizetés adódik, ami az összes ilyen 

jellegű deficit (kb. 4,46 milliárd Ft) 75,3 %-a. A jegybank elemzése szerint 10-20 százalékos 

áremeléssel 336-672 millió Ft körüli összeget spórolhatna meg az államháztartás.
59

 

Az MNB javaslatához hasonlóan a Pénzügyminisztérium is a jóvátételi árak 

felülvizsgálatát szorgalmazta. Állásfoglalásuk lényege abban állt, hogy „…alakuljon olyan 

szakértői szervezet, ill. bizottság, amely a jóvátételi árkérdést minden szempontból kivizsgálja 

és egy később alakítandó miniszteriális bizottságnak anyagot szolgáltat a Szovjetunióval 

felveendő árrevízióra irányuló tárgyalás céljaira.”
60

 Vásárhelyi pénzügyi államtitkár 

ugyancsak három rendezési lehetőséget vetett fel, sorrendben (1) a Jóvátételi Egyezmény 

1938-as belföldi árairól, (2) a szovjetek részéről felvetett 1938-as és (3) az aktuális (1946/47-
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 Feljegyzés a jóvátételi árak felülvizsgálatának jelenlegi állásáról. Budapest, 1947. október 4. Aláírás: Vajna 

(Vilmos). Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m, 32. doboz, 650-660. lap.  
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 Ugyanott, 650. lap. 
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es) világpiaci árakról. Az összehasonlítás alapjaként a jelenlegi magyarországi bekerülési árak 

adottak, azokat az Anyag-és Árhivatal ellenőrzi. 

A Jóvátételi Hivatal ellenezte a PM által javasolt bizottság felállítását, mondván, ez az 

ő feladatuk, de ha mégis megalakulna a testület, úgy azt a JH irányítása alá kellene vonni. 

(Három hónappal később valóban megalakult a grémium.) A bizottságnak nem volt feladata 

az adatgyűjtés (ezt elvileg a különböző minisztériumok végezték), tevékenysége csupán a 

beérkező adatok összegzésére szorítkozott, de ezek is lassan folytak be a különféle 

nehézségek miatt. A hazai cégek sem szívesen szolgáltattak információt ezzel kapcsolatban, 

mert attól tartottak, amennyiben kalkulációik kedvezőtlenebbnek bizonyulnak a külföldi 

adatoknál, elveszítik jóvátételi megrendeléseiket. Mindezek tükrében a JH ebben a kérdésben 

végül is passzív maradt és nem támogatta a bizottság munkáját.
61

 Tagot ugyan delegált a 

testületbe, de érdemi segítséget nem nyújtott a feladatok elvégzéséhez. 

A pénzügyi tárca nem osztotta a JH álláspontját. „Minél több okmánnyal igazolható a 

jóvátételi ár ki nem elégítő volta, annál határozottabban képviselhető az árfelülvizsgálatra 

irányuló magyar felfogás jogossága” – hangoztatták.
62

 Főleg a gépiparban volt jellemző, 

hogy szinte minden egyes termék esetében más és más volt a világpiaci ár fogalma. Némelyik 

cikk esetében 4-5 külföldi cég árait is el kellett kérni, a 120 vizsgált jóvátételi áru 

árkérdéseinek tisztázása érdekében 480-600 levelet kellett szétküldeni. Ráadásul az előírások 

miatt fajtánként 3-5 dokumentumot is be kellett szerezni, így a fenti mennyiség legalább 

háromszorosára kellett postaköltséget elszámolni (összesen így 1500-1800 küldemény adatait 

kellett feldolgozni). Az újjáépítési munkálatok miatt ugyanakkor a vasipar egész Európában 

teljes kapacitással dolgozott és teljes mértékben le volt kötve, ezért a cégek Európa-szerte 

csak a komoly érdeklődőkkel tárgyaltak érdemben, az ötletszerűen megkeresésekkel sokszor 

nem is foglalkoztak. A magyarországi minisztériumok viszont nem készítették fel 

megfelelően a kiválasztott szakembereket, és a szükséges formaságokkal sem sokat törődtek. 

Emiatt nem is érhették el maradéktalanul a kitűzött célokat. 

A testület végül Jóvátételi Értékelő Bizottság néven 1947. május 1-jén kezdte meg 

működését. Elnökéül Kádas Kálmánt választották. Tizenkét tagját az ipari és a pénzügyi 

tárca, az MNB, a Jóvátételi Hivatal, a Mezőgazdasági Kutatóintézet (MGKI) és az IKART 

adta. Elsősorban azokra a tételekre összpontosítottak, amelyek számszerűleg a legnagyobb 

hányadát tették ki az összes kötelezettségnek, illetve amelyek esetében a jóvátételi dollárérték 

a leginkább eltért a hivatalosan megállapított dollár-forint árfolyamtól. Ez azért volt lényeges, 
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mert előbbiek esetében egy kisebb mértékű engedmény is jelentős megtakarítást 

eredményezhetett, utóbbinál pedig azt remélték elsősorban, hogy a nyilvánvaló 

aránytalanságok felszínre kerülésével esetleg korrekciókra késztethetik a szovjeteket (illetve 

rajtuk keresztül északi és déli szomszédjainkat is. A munkacsoport működését azonban 

sorozatos nehézségek gátolták. A korábban említett vita miatt az egyik leginkább érintett (és 

egyben legbefolyásosabb) szerv, a JH gyakorlatilag távol maradt a munkától, másrészt a 

kormányzat sem erőltette a bizottság tevékenységének finanszírozását, mindössze 70.000 Ft 

költségvetést biztosított a testület részére, ami még az akkori viszonyok mellett sem volt 

jelentős összeg egy ilyen volumenű vállalkozás fedezésére. Csak a teljes szovjet jóvátétel 

forintértéke valahol a 6 és 7 milliárd között húzódott – a bizottság egyik érve éppen az volt a 

munka szükségességét illetően, hogy már 1 % engedmény is 60-70 milliót hozna az 

államháztartásnak. Szeptember közepéig a szovjet jóvátételt adó tételek mintegy felét, október 

végéig pedig annak kb. 80 százalékát tudták átnézni. Folyamatosan hangsúlyozták, hogy a 

kiértékelés nagyon bonyolult és összetett folyamat, időre megszabva lehetetlen végezni, 

minden egyes árucikk esetében számtalan tényezőt (anyag, minőség, teljesítmény, ár, 

valutaárfolyamok, átszámítás mikéntje stb.) kell figyelembe venni.  

A bizottság 1947. november 30-án fejezte be működését. Az iparügyi miniszternek írt 

zárójelentésükben megemlítették, hogy a jóvátételi cikkekkel megegyező árú termékek alig 

forognak a világpiacon. „Bár a Bizottságnak ügyrendje alapján az adatgyűjtés nem volt 

feladata, mégis kénytelen volt idejének jelentős részét adatgyűjtő munkára fordítani.” 
63

 Fél 

év alatt kb. 1000 adatot gyűjtöttek össze, ezek kétharmada nemzetközi kereskedelmi 

forgalmat összesített, egyharmada pedig konkrét szállítások adatait tartalmazta. 

Megállapításuk szerint az 1938-as nemzetközi árak átlagosan kétszer annyira rúgtak, mint 

amennyit a szovjetek megállapítottak. A reális szorzószám a fémeknél 1,45; a vasúti 

felszerelések esetében 1,75; az egyéb cikkek esetében 2; a szerszámgépeknél 2,5; az 

elektronikai cikkek esetében már 3; a leszerelt áramfejlesztő telepeknél pedig 5 volt. Az 

1946/47-es világpiaci árszint amúgy is mintegy 55 százalékkal volt magasabb az 1938-asnál. 

Az ipari árak ezen belül azonban sokkal erőteljesebben, 188 %-kal drágultak (2,88-as 

szorzószám!).
64

 Ez az új gépi berendezések esetében 4,2; az ásványolaj-termékeknél 2,06; a 

                                                 
63

 Kádas Kálmán, a Jóvátételi Ellenőrző Bizottság elnökének levele az iparügyi miniszterhez 1947. 11. 30-án. 

Jelöletlen irat. MOL XIX-1-b 44. doboz. 
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 Feljegyzés az iparügyi miniszternek. Budapest, 1947. november 30. Aláírás: Dr. Kádas Kálmán, a bizottság 

elnöke. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m, 32. doboz, 643-646. lap.  
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bauxitnál 3,88-as szorzót jelentett.
65

 A megállapítás szerint ez az agrártermékek esetében sem 

volt másképp, a búzánál 44; a kukoricánál 34; az élősertés esetében 104; míg a szarvasmarha 

vonatkozásában 125 százalékkal voltak magasabbak a valódi világpiaci árak.
66

 

Ami szintén a jóvátételhez kapcsolódott: Magyarország Németországgal szemben 

fennálló adóssága teljes egészében a Szovjetuniót illette. (Részletesen lásd a német tartozások 

kérdése c. alfejezetben.) Az ellenirányú követelés jóval nagyobb volt, de maradtak magyar 

passzívák is a korábbi háborús forgalomból. 30 millió dollárt évi 10 millió forintos 

részletekben 1948-tól három év alatt, forintban törlesztett a magyar állam, további 15 millió 

dollár volt transzferálandó 1949-től évi 3.750.000 dolláros részletekben, 4 év alatt. Az 1949. 

évi költségvetésben erre a célra 44 millió forint volt feltüntetve.
67

  

Végezetül egy dokumentum 1948-ból, amely a vas- és fémipari közszállítási 

ármegállapító osztály munkáját mutatja be: „Jóvátételi szállítások tekintetében a jóvátételi 

Hivatalnak az Anyag- és Árhivatalhoz kiküldött kirendeltségével együttműködve intézkedünk. 

Az együttműködés olyképpen nyilvánul meg, hogy egyrészt a kirendeltség az osztályhoz 

terjeszti be a Jóvátételi Hivatal által kötött megállapodásokat végleges jóváhagyásra, 

másrészt a hivatal által kezdeményezett végleges jóvátételi ármegállapításokkal kapcsolatban 

a kirendeltség véleményezését kérjük. A jóvátételi szállítások végleges ármegállapítása tehát 

részben a Jóvátételi Hivatal megállapodásainak felülvizsgálatából áll. Ezt a belföldi eladási 

árak és a jóvátételi engedmények vizsgálatával az előadói személyzet végzi, szükség esetén a 

miniszteri szakértők helyszíni vizsgálatainak igénybevételével.”
68
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 Az MNB számítása a jóvátételi dollárárakról. Budapest, 1947. március 19. Aláírás: Dr. Borbás. Jelöletlen irat. 

MOL XXIX-L-1-m, 32. doboz, 666-669. lap.  
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 Németországgal szembeni tartozásaink fejében a Szovjetunióval szemben fennálló fizetési kötelezettségeink. 

Budapest, 1949. január 6. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m, 27. doboz, 21. lap. Aláírás: Szigeti Gyula 

miniszteri osztályfőnök.  
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 Jelentés a III/b-4. Vas- és fémipari közszállítási ármegállapító osztály tevékenységéről és feladataitól. Aláírás: 

Mikolay Miklós. Budapest, 1948. április 2. Jelöletlen irat. MOL XIX-F-1-b 46. doboz. 
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1.6. Az államháztartás és a jóvátétel 

 

A Fegyverszüneti Egyezmény 11. cikkelye kimondta, hogy Magyarország köteles 

gondoskodni a területén létrejött Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), valamint az ott 

állomásozó Vörös Hadsereg csapatainak ellátásáról. Pénzben és áruban ez 238 millió (1938-as 

értékű) pengős kiadást jelentett a költségvetésnek. A követelések azonban kiterjedtek arra 

vonatkozólag is, hogy Magyarország kártérítéssel tartozik a többi szövetséges állam felé is 

(12. cikkely). Előírták ugyanakkor, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek és azok 

polgárainak összes jogát és érdekeit illetően visszaállítja a háború előtti helyzetet (13. 

cikkely). A háború előttről fennmaradt adósságot is rendeznie kell. Magyarország külföldre 

irányuló tartozásainak szerkezete a következőképpen alakult 1944. március 31-én:
69

 

 

I. Címletesített hosszúlejáratú tartozások Millió pengő 

1. Állam  1000,1 

2. Önkormányzatok    143,1 

3. Magángazdaság    247,0 

I. Összesen   1390,2 

II. Nem címletesített hosszúlejáratú tartozások  

4. Önkormányzatok       2,7 

5. Magángazdaság      21,6 

II. Összesen      24,3 

III. Rövidlejáratú tartozások  

6. Állam     205,3 

7. Állami üzemek       24,9 

8. Önkormányzatok       13,1 

9. Magyar Nemzeti Bank       12,3 

10. Pénzintézetek      210,7 

11. Árutartozások        78,9 

12. Egyéb tartozások      175,0 

13. A KHP-nál lévő pengők és hátralékok       132,0 

14. Külföldiek pengőkövetelései - 

III. Összesen        852,8 

Összesen (I+II+III)       2267,3 

 

13. táblázat: Magyarország külföldi adósságának szerkezete 1944. március 31-én 

 

A magyar államadósság az I. világháború végén átszámítva 1,2 milliárd aranypengő
70

 

volt, 1924-1931 között 3,1 milliárdra, 1931 végére 4,3 milliárdra kúszott fel. A harmincas 

években aztán csökkenést mutatott, köszönhetően a törlesztéseknek és a külföldi valuták 

pengőhöz viszonyított értékcsökkenésének. 1945 őszén ez az adat aktuálisan 2,3 milliárd 
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 Magyarország külföldi tartozásai 1944. március 31-én. Jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 79. lap.  
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 A pengőtörvény alapján 1 aranypengő 0,263 g arannyal, illetve 0,175 aranydollárral volt egyenértékű. 
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körül lehetett, de nem lehetett kizárni azt sem, hogy ennél kevesebb, mivel néhány 

visszafizetést nem mutattak ki a statisztikák. A háborús károkat mindazonáltal 10 milliárd 

békebeli pengőre rúgtak, azaz nemzeti vagyon 20-30 százalékára.
71

 

1945 januárja és októbere között összesen 5,4 milliárd (1938-as értékű) pengő bevétele 

volt a költségvetésnek, mely nem egészen 5, azaz öt százalékát fedezte a 95,8 milliárdra 

tehető kiadásoknak. Utóbbi összeg 35 százaléka, 36,5 milliárd P a közigazgatásra ment el, 

22,9 milliárdot tettek ki az állami üzemek kiadásai, 11,9 milliárdot a bányák, iparvállalatok és 

közületek támogatása, és nem kevesebb, mint 24,5 milliárdot a SZEB, a Vörös Hadsereg, 

valamint a jóvátételi termelés finanszírozása. Értékarányosan az állami kiadások nem sokkal 

múlták felül a háború előtti időszak szintjét, 1938/39-ben havi átlagban ez folyó áron 111,2 

millió pengőt jelentett, 1945 októberében – a mintegy 1300-szoros áremelkedést figyelembe 

véve – 144,3 milliárd pengőt. Ez azonban csak a kényszerűen visszafogott fejlesztéseknek és 

kiadásoknak volt köszönhető. Az adóbevételek ráadásul nagyrészt elsikkadtak, óriási volt a 

feketegazdaság térnyerése. Amiből jövedelmet teremthetett volna az állam (pl. dohány és 

szeszipar), abból alig volt termelés. Hitelezni csak a jegybank volt képes, ám ezt kizárólag a 

bankóprés beindításával tehette meg. A bankjegyforgalom az 1944. november 30-ai 10,7 

milliárd pengőről 1945 novemberére 191 milliárd pengőre szökött fel. (Ehhez az ugyancsak 

fedezetlen Vörös Hadsereg-féle pengők még mintegy 5 milliárdot tettek hozzá.) A növekedés 

igazából 1945 júniusától indult meg, június és augusztus között a forgalomban lévő pénz 

mennyisége a kétszeresére nőtt, ezt követően pedig már minden 5. héten megduplázódott, de 

október 7-e után ehhez már három hét is elég volt. Ám amíg a pénzforgalom május 31. és 

november 15. között „csak” a 16-szorosára emelkedett, a fogyasztói árak ugyanezen időszak 

alatt százszoros növekedést produkáltak!
72

 A készpénzforgalom növekedését a következő 

táblázat számadatai érzékeltetik: 
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 Cím nélküli dokumentum, amely Colin Clark korábbi elemzéseit közli a magyar gazdasági helyzetről. 

Budapest, 1945. november 28. Jelöletlen irat. Hivatkozik: Colin Clark: Internationaler Vergleich der 

Volkseinkommen. Weltwirtschaftliches Archiv, Band 47, 1938. I., p. 66. In: MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 278-
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Dátum 

 

Bankjegyforgalom 

(milliárd P)
73

 

Dátum Bankjegyforgalom 

(milliárd P) 

Január 21. 11,1 Szeptember 30. 41,9 

Február 28. 11,7 Október 7. 49,1 

Március 31. 11,7 Október 15. 59,7 

Április 30. 11,6 Október 23. 75,5 

Május 31. 12,1 Október 31. 106,9 

Június 30. 14,5 November 7. 136,8 

Július 31. 16,3 November 15. 191,1 

Augusztus 31. 24,4 November 23. 257,3 

 

14. táblázat: A magyarországi bankjegyforgalom alakulása 1945 folyamán 

 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet számításai szerint az 1946/47-es gazdasági évben 

3,137 milliárd 1938-as értékű pengő nemzeti jövedelem megtermelése volt valószínűsíthető, 

ami 1938/39-hez képest 40, az ugyancsak gazdasági válsággal terhelt 1924/25-ös időszakhoz 

képest pedig 10 %-ot meghaladó mértékű csökkenést jelentett. Egy főre vetítve is nagyarányú 

zsugorodás figyelhető meg az adatokban, amihez azonban a népesség növekedése is 

hozzájárult. A főbb kiadási előirányzatokat a következőkben prognosztizálták 1946/47-re:
74

 

 

Kiadási előirányzatok Millió (1938-as) pengő 

Állami beruházások 110 

Magánberuházások 100 

Jóvátétel 210 

Egyéb nemzetközi kötelezettségek fedezése   30 

Összesen 450 

 

15. táblázat: Az 1946/47. évi költségvetési előirányzat főbb sarokszámai 
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 A készpénzforgalom anomáliáit növelte, hogy a gyorsan növekvő árakat sokáig csak a korábban kiadott kisebb 

címletű bankjegyekkel lehetett kiegyenlíteni. A 10.000 pengős 1945. október 17-én, a 100.000 pengős pedig 

csak december 12-én került forgalomba, utóbbi már megjelenésekor is csak alig 0,50 dollárt ért a feketepiacon. 
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 A magyar közgazdaság jóvátételi és újjáépítési terhei az 1946/47. gazdasági évben. Jelöletlen irat. MOL 

XXIX-L-1-m 27. doboz, 88-92. lap.  
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Várható nemzeti jövedelem, ágazatonként Millió (1938-as) pengő 

Mezőgazdaság 828 

Bányászat   32 

Gyáripar 847 

Kézműipar 420 

Kereskedelem 241 

Árnövelő adók 214 

Teherszállítás   92 

Lakáshasználat 414 

Egyéb   49 

Összesen 3137 

 

16. táblázat: A várt nemzeti jövedelem ágazatonkénti megoszlása 1946/47-ben 

 

 A jóvátételre szánt összeg számításakor azonban nem lehetett figyelembe venni az 

fenti tételek döntő részét, összesen mintegy 797 millió pengős keret adódott erre a célra. 

Beruházásokra 837 millió pengőt szántak, így összességében a nemzeti jövedelem 22 

százaléka újjáépítésre, 20 százaléka pedig jóvátételre lett betervezve (később utóbbit is felfelé 

kellett módosítani, lásd lentebb). 

 Az alábbi táblázat az egy keresőre jutó nemzeti jövedelem 1925-34 közötti átlagát 

mutatja, amerikai árak alapján számolva, USA-dollárban.
75

 

 

USA                               1397 Franciaország                   694 Magyarország                359 

Kanada                           1380 Dánia                                680 Lengyelország                  352 

Új-Zéland                       1000 Németország                    646 Lettország                        345 

Ausztrália                         952 Spanyolország                  628 Észtország                        341 

Dél-Afrika                        276 Belgium                           600 Olaszország                      338 

Nagy-Britannia              1069 Norvégia                          539 Bulgária                           259 

Svájc                              1036 Ausztria                            511 Románia                           243 

Hollandia                         855 Csehszlovákia                  455 Litvánia                            207 

Írország                            770 Görögország                    397  

Svédország                       695 Finnország                       380  

 

17. táblázat: Az egy keresőre jutó nemzeti jövedelem 1925-1934 közötti átlaga az egyes országokban 
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A hadiállapot megszűnése után is sokáig a magyar államot terhelte a Vörös Hadsereg 

ellátása. Ezzel kapcsolatban Pokorny Hermann jóvátételi kormánybiztos gyűjtötte össze a 

fontosabb adatokat, különböző forrásokból (az adatok 1938-as pengőben értendők). 

 

Élelmezés az 1945. év 2-3-4. negyedévére:              153.847.000 P 

Dohány, só 1946. április végéig:              9.557.000 P 

Tűzifa, hal 1946. május végéig:           2.190.000 P 

Ipari ellátás 1945. júliusától 1946. március 10-éig:         8.620.000 P 

 1946. március 10. –  1946. május 1. (JH adatai alapján):   18.930.000 P  

Elhelyezés 1945. július – 1946. február (Budapest nélkül):            968.000 P 

 1946. február – 1946 május 1.:          2.650.000 P 

MÁV szolgáltatásai 1946. januárjáig:             113.700.000 P 

  1946. február – 1946. május 1.:     15.799.000 P 

Csapatszállítás 1946. április hónapban (PM adata):              758.000 P  

Hitelesített szállítási díjak:                  kb. 15.000.000 P 

Balatoni Hajózási Rt. szállítás, elhelyezés:               242.000 P 

Posta követelése 1945-ben:       46.023.000 P 

 1946. január – 1946. május 1. (JH adata):                   56.000 P  

Villany, víz, gáz, szerelés 1946. február – április:     12.576.000 P 

Hősi temetők, emlékművek 1945. augusztus – 1946. február:      119.000 P 

 1946. február – április:          672.000 P 

Összesen:                 401.707.000 P 

 

A fenti összeghez még mintegy 50 millió pengő hozzáadható különféle jogcímeken, 

melyeket nem részleteztek. A Pénzügyminisztérium saját becslése alapján 1946.május 1-éig a 

Vörös Hadsereg eltartása az országnak 400-480 millió 1938-as pengőjébe került.
76

 

A kormány által 1946 júliusában készített kiadási előirányzatokról gyorsan kiderült, 

hogy azok rövid távon sem tarthatóak. A Jóvátételi Hivatal forintban csak a háromszorosát 

ismerte el az 1938-as pengőértéknek, miközben az Anyag- és Árhivatal 4-4,5-szörös szorzót 

tartott kívánatosnak. Számítását a JH azzal indokolta, hogy „az eredetileg 210 millió 

békepengő évi keret, amely a költségvetésben jóvátételi kötelezettségekre előirányzásra kerül, 
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szintén csak 3-mal szorozva számíttatott át forintra.”
77

 Sok vállalat nem kapta meg szállítási 

költségeit, vagy azok nagy részét, ezeket utólag téríteni kellett. Szintén nem kevés pénzt 

emésztett fel a Szövetséges Ellenőrző Bizottság költségeinek fedezete. A stabilizációt 

követően készült dokumentum kimutatásai azt vetítették előre, hogy az előzetesen 1946/47-re 

tervezett összegek ezen a téren sem lesznek elegendőek. A kormány eredetileg 90 millió 

forintot különített el a SZEB működésére, a jóvátétellel kapcsolatos egyéb kiadásokra pedig 

további 630 milliót. Ez azonban három okból is elégtelennek bizonyult. Egyrészt a vállalatok 

a jóvátételi rendelések miatt sokkal többet szállítottak, mint amennyit a keret fedezett volna, 

másrészt a JH kalkulációja közvetlenül is növelte a forintkiadásokat. Végül pedig a JH az 

egyes üzemek állammal szembeni tartozásait is beszámította az előirányzatba.
78

 A Jóvátételi 

Hivatal amúgy szintén havi előirányzatot kért, ám a számára kiutalt 7,5 millió forintos 

keretösszeg már az első hónapban (1946 augusztusában) sem fedezte azt a 19 milliós igényt, 

amennyibe a jóvátételre előállított áruk kerültek. Szeptemberre ezért már 63 milliót 

irányoztak elő, az éves kontingenst pedig 237 millióra kellett felemelni az eredeti 90 

millióról. Félő volt, hogy a stabilizáción éppen csak túlesett gazdaság nem fog elbírni ekkora 

deficitet. Éves szinten csak a vas-és gépiparban 1,2 milliárd (havonta 100 millió) forintra lett 

volna szükség a rendelések finanszírozásához. A SZEB költségeit az alábbiakban foglalták 

össze (általában az augusztusi és szeptemberi kiadási tételek, illetve a féléves előirányzat 

szerepel): 

(1) Katonai bizottságok különkiadásai: 1946 augusztusában 3,12 millió forintba 

kerültek, szeptemberre 4 millió Ft volt az előirányzat, 6 hónapra összesen 25 milliós kiadást 

tervezett a büdzsé. Ekkor úgy számoltak, hogy a békeszerződés aláírását követő három 

hónapon belül a SZEB befejezi működését (ám ez végül 7 hónapot vett igénybe). 

(2) SZEB által használt épületek felújítása. 1946 augusztusában 825 ezer, 

szeptemberben 600 ezer forintot emésztett fel, összesen hárommilliós összeg volt rá 

előirányozva. 

(3) Felszerelés és berendezési tárgyak: a bizottság tagjainak lakberendezései, 

augusztusban mintegy 400.000 Ft, a JH szeptemberre 350.000-rel kalkulált, a féléves keret 

másfél millió forint. 

(4) SZEB élelmezése: augusztusban 870.000 Ft + 250.000 Ft tartozás, a szeptemberi 

igény 1,1 millió, 6 hónapra összesen 10 millió forint. 
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(5) Elhelyezés: a SZEB által használt helységek bérleti díja, fűtése, világítása stb. 

Augusztusban 543 ezer Ft költség mellett 240 ezres tartozás is felhalmozódott, havonta 650 

ezres kiadást terveztek, összesen 4 millió forintot. 

(6) Egyéb: a bizottság tagjainak részéről igénybe vett gépjárművek karbantartási és 

üzemanyagköltségei, valamint a kiszolgáló személyzet bére. Augusztusban 600.000 Ft-ot tett 

ki (520.000 Ft-os tartozás mellett), havi bontásban 1, fél évre pedig 6 millió Ft az előirányzott 

kiadás. A tételek nagyobbik részét a gépkocsik fenntartása jelenti (600.000 Ft), a fennmaradó 

hányad az egyéb költség kategóriába sorolható.
79

 

Az alábbi kimutatás a jóvátételi és egyéb nemzetközi kötelezettségek alakulását 

mutatja be:
80

 

 

Kedvezményezett A kormány által 

megállapított 

keret 1/12-ed 

része 

1946 

augusztusában 

befizetett 

összeg 

1946. 

szeptemberi 

igény 

A várható éves 

szükséglet 1/12-

ed része 

 Millió forint 

SZEB 2,250 6,308 7,500 7,500 

Vörös Hadsereg:     

- ipari ellátása 1,250 0,750 6,000 6,000 

- élelmezése 2,500 2,500 23,000 8,000 

- szállítása 0,350 0,450 15,700 5,700 

- készpénzellátása - 6,000 6,000 6,000 

Vegyes kiadások 0,150 0,050 6,700 3,400 

Egyéb kiadások 1,000 3,000 5,150 2,500 

Összesen 7,500 19,058 70,050 39,100 

+     

Ipari jóvátétel 43,750 45,75 43,000 64,000 

Mg.-i jóvátétel 8,750 7,250 9,500 13,130 

Összes jóvátétel 52,500 53,000 52,500 87,130 

=     

Mindösszesen 60,000 72,058 122,55 126,23 

 

18. táblázat: Magyarország jóvátételi és egyéb nemzetközi kötelezettségeinek alakulása 1946. augusztus-

szeptemberében 

 

A magyar jóvátétel számainak elemzésekor érdemes egy pillantást vetni más államok 

hasonló eljárásaira. 1871-ben Franciaország 5 milliárd aranyfrank megfizetését vállalta 

Németország felé, amit két év alatt részben arany, részben deviza átutalásával törlesztett is. 
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Utóbbi nagy részét belföldi államkölcsönökkel teremtették elő, amit a francia lakosság és a 

gazdasági élet szereplői többszörösen is túljegyeztek. A frank értéke stabil volt, így a 

frankösszegek transzferálása sem jelentett problémát, világszerte pedig sok francia, főleg 20 

frankos aranyérme volt kereskedelmi forgalomban, ezeket gyakorlatilag mindenhol 

elfogadták. A Banque de France pedig nagy mennyiségű német márkát vásárolt fel, így annak 

árfolyama emelkedett, ami megdrágította Németország kivitelét. Franciaországnak könnyebb 

volt így egyúttal a kártérítési összegeket is transzferálni.
81

 

Egy német statisztikai kézikönyv alapján a Magyar Gazdaságkutató Intézet (GKI) 

összehasonlította Magyarország második és Németország első világháború utáni jóvátételi 

helyzetét. Miután Berlin 1924-ben stabilizálta valutáját, a Dawes-terv legfeljebb évi 2,5 

milliárd márkában állapította meg a németek által fizetendő jóvátétel mértékét. Németország 

nemzeti jövedelme 1925/26-ban 62 milliárd márkát tett ki, ennek 4 százalékát vitte volna el a 

maximum teljesítése. A 2,5 milliárdos összeget csak 1929-től kellett volna fizetni, ekkorra 

viszont a nemzeti jövedelem már 75 milliárd márkára rúgott. Emellett pedig a teljesítés 

mértéke már csak 3,3 % lett volna.
82

 

 

Év Nemzeti 

jövedelem 

Jóvátételi 

fizetések 

Jóvátétel aránya a 

nemzeti jövedelem 

százalékában Millió aranymárka 

1925 59.978 1080 1,8 

1926 62.673 1310 2,1 

1927 70.754 1779 2,5 

1928 75.373 2178 2,9 

1929 75.949 1965 2,6 

1930 70.223 1879 2,7 

1931 57.458    561 1,0 

  

19. táblázat: Németország jóvátételi terhei 1925-1931 között. 

 

 Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a német fél ezzel együtt nagy összegű hiteleket 

kapott, és gyakorlatilag ezekből teljesítette a jóvátételi fizetéseket, termelési feleslegét pedig 

el tudta adni. Igaz, hogy a kölcsönök elsősorban a jóvátétel transzferjét könnyítették meg, de 

azok a gazdasági életnek így is súlyos terhet jelentettek. A hitelek felvétele pedig eladósodást 
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eredményezett, bár mindezek a negatívumok inkább vállalhatóak voltak az ezt megelőző 

hiperinflációnál – vagy az 1929-ben beütő gazdasági világválság összes következményénél…  

1918. november 11. és 1924. augusztus 31. között Németország összesen 8,067 

milliárd aranymárka jóvátételt fizetett, ebbe beletartozott az elcsatolt területek állami 

vagyontárgyainak értéke, a szénszállítások és 2,1 milliárd márkányi arany és deviza 

transzferálása. A Young-terv 1929. szeptember 1-jétől 116 milliárd aranymárka teljesítését 

írta elő, ezt azonban csak 59 (!) év alatt kellett volna kifizetni. 1931. június 30-án 

Németország beszüntette a fizetést, addig a Young-tervben előírtak szerint 3,1 milliárdot 

teljesített, főleg aranyban és devizában, 1918 novembere óta pedig összesen 19,2 milliárdot. 

A beszüntetés indoklásaként a németek transzferálási nehézségekre hivatkoztak, noha bőven 

kaptak külföldi kölcsönöket, a moratórium bejelentéséig 12 milliárd aranymárkányi devizát 

vettek fel. Végső soron tehát az angol-amerikai hitelezők finanszírozták a német jóvátétel 

teljesítését.
83

 

 Ezzel szemben Magyarország nemzeti jövedelme 1946/47-ben 12 milliárd forint volt, 

amiből 650 milliót irányoztak elő a jóvátételre, ám ez kevésnek bizonyult, végül 950 milliót 

emésztett fel. A SZEB költségei és a megszállók eltartása is túllépte a kereteket, 90 helyett 

240 millióba került. Így az 1190 millió forintos tétel a GDP 9,9 %-át tette ki! A németeknek a 

Dawes-terv idején alig merültek fel ilyen jellegű kiadásaik, és az ország infrastruktúrája sem 

volt lerombolva. A német költségvetés 1926/27-ben kiadásainak (és nem a nemzeti 

jövedelemnek!) 12, 1928/29-ben 18,1 százalékát fordította jóvátételre. Magyarország 

1946/47-ben a 33,8 %-át tervezte, de végül 42,3 %-át költötte. És még egy nem kevésbé 

beszédes összehasonlító adat: 1929-ben Németországban 279 dollár volt az egy főre jutó 

nemzeti jövedelem, 1946-ban Magyarországon 110.
84

 

 Végezetül érdemes néhány pillantást vetni a jóvátétel legfontosabb sarokszámaira az 

egyes évek magyarországi költségvetési adatainak összehasonlítása mellett. 1945-ben nem 

készült semmilyen előirányzat, az erre az évre szóló állami zárszámadás folyó áron (az év 

végén érvényes árfolyamok alapján) 415,8 milliárd pengős összeget említ, ebben az arra az 

évre szóló valamennyi nemzetközi kötelezettség benne foglaltatik. A jóvátételre és a 

megszállás költségeire fordított pénzek nincsenek külön jelölve, de biztosra vehető, hogy a 

fenti összeg legnagyobb hányadát az utóbbiak tették ki. 1946/47-re és 1947/48-ra részletesebb 

adatsorok állnak rendelkezésre, ezt követően 1949-től ismét csak általánosságban közölték a 
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nemzetközi kötelezettségekre fordított pénzek összegét. Az alábbi táblázatok ezeket a 

számokat mutatják be. 

  

Jogcím Előirányzott kiadás Tényleges kiadás Egyenleg 

 Forint 

Ipari jóvátétel:    

- Szovjetuniónak 400.000.000,- 539.547.403,32 - 139.547.403,32 

- Jugoszláviának 212.500.000,- 187.994.270,20  + 24.505.729,80 

- Csehszlovákiának   50.000.000,- 36.893.304,26  + 13.106.695,74 

Összesen 682.500.000,- 764.434.977,78 - 101.934.977,78 

Mezőgazdasági jóvátétel:    

- Szovjetuniónak 105.000.000,- 149.104.909,91 - 44.104.909,91 

- Jugoszláviának 8.500.000,- 10.300.000,-    - 1.800.000,- 

- Csehszlovákiának 11.500.000,- 23.426.179,90   -11.926.179,90 

Összesen 125.000.000,- 182.831.089,81   - 57.831.089,81 

VHS ellátása 132.290.000,- 366.594.691,02 - 234.304.691,02 

SZEB költségei 30.000.000,- 65.851.072,38   - 35.851.072,88 

Német javakban a SZU-t 

ért károk megtérítése 

11.710.000,- 13.553.728,98     - 1.843.728,98 

Német követelések 

átadása a SZU részére 

- 14.000.000,-    - 14.000.000,- 

Mindösszesen 981.500.000,- 1.407.265.559,47  - 425.765.559,47 

 

20. táblázat: A költségvetés jóvátételre és a megszállásra vonatkozó fő sarokszámai 1946/47-ben
85
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Magyarország jóvátételi kötelezettségei a Jóvátételi Hivatal számításai szerint (1946/47)
86

 

 
 

  

 Ipari jóvátétel Mezőgazdasági jóvátétel 

dollár 

Szovjet  16.191.264,85 3.393.030,27 

Csehszlovák 1.500.000,-    504.930,92 

Jugoszláv   4.810.480,66    313.510,57 

 
21. táblázat: Teljesített áruszállítások 1946/47-ben (jóvátételi dollárban) 

 

 

 Ipari jóvátétel Mezőgazdasági jóvátétel 

Forint 

Szovjet  213.384.418,98 61.157.116,- 

Csehszlovák   18.712.655,43   13.291.363,90 

Jugoszláv   91.428.123,19 6.880.000 

 
22. táblázat: A jóvátételre fordított forintösszegek (1946. augusztus 1. – 1947. január 20.) 
 

 

 Ipari jóvátétel Mezőgazdasági jóvátétel 

Forint 

Szovjet  309.000.000 106.304.000 

Csehszlovák   25.800.000   10.000.000 

Jugoszláv 126.000.000     5.292.000 

 

23. táblázat: Az 1946/47-es jóvátételi évben esedékes ipari és mezőgazdasági szállítások teljes forintszükséglete 
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Jogcím Előirányzott kiadás Tényleges kiadás Egyenleg 

 Forint 

Ipari jóvátétel: 900.000.000,-  

 

 

 

Nincs adat 

 

 

 

 

Nincs adat 

Mezőgazdasági jóvátétel: 188.000.000,- 

VHS ellátása 101.000.000,- 

SZEB költségei   10.000.000,- 

Egyéb nemzetközi 

kötelezettségek 

142.100.000,- 

Összesen    1.341.000.000,- 

A költségvetés összes 

kiadása 

 

- 1948:XIX. tc. szerint:     7.553.700.000,-  

15.002.300.000,- 

- 7.448.600.000 

- 1948:XXXIV. tc. szerint:   10.254.800.000,- - 4.747.500.000 

Megjegyzés: A jóvátételi kiadások aránya a teljes költségvetésben 17,75 a XIX. tc., illetve 13,07 % a XXXIV. 

tc. szerinti előirányzat alapján. A tényleges összegről nincs adat. 

 

24. táblázat: A költségvetés jóvátételre és megszállásra vonatkozó fő sarokszámai 1947/48-ban
87

 

 

Az 1949-re és 1950-re tervezett összegekről a költségvetés csak összesített adatokat közöl (a 

zárszámadások pedig semmit): 

  

Év Összes költségvetés (Ft) Nemzetközi kötelezettségek (Ft) 

 tervezett tényleges tervezett tényleges 

1949
88

 9.275.068.000,- 11.500.000.000,- 912.065.000,- 943.650.000,- 

1950
89

 17.400.000.000,- Nincs adat 1.081.090.000,- Nincs adat 

 

25. táblázat: A költségvetés 1949-re és 1950-re tervezett nemzetközi kötelezettségei 

 

Megjegyzés: az 1949-es költségvetés pozitív szaldóval volt tervezve és összességében 

többlettel is zárt, mivel a bevételek is magasabbak voltak a tervezettnél. Az 1950-es év 

megvalósult számairól nincsenek adatok, a zárszámadásban, illetve 1949 után számos évből 

pedig részben vagy egészben egyáltalán nem lelhetőek fel statisztikai adatok. Figyelembe 

veendő ugyanakkor az a tény is, hogy ebben az időszakban már torzítottan jelentek mag a 

                                                 
87

 A magyar állam zárszámadása az 1947/48. évről. Budapest, k. n., 1948, p. 5. 
88

 Jelentés az 1949. évi állami költségvetés végrehajtásáról. Budapest, KSH, 1950, p. 7. 
89

 Állami költségvetés az 1950. évre. Budapest, k. n., 1949, p. 705. 



56 

 

költségvetés főbb sarokszámai, így a kinyomtatott verzió hitelessége erősen 

megkérdőjelezhető. Ezzel együtt az alábbi adatokat közli a KSH az 1949-55 közötti 

kereskedelmi forgalomról (ha másért nem, a nagyságrendek miatt érdemes belenézni). 

 

 Szocialista országok Tőkés országok Összesített 

egyenleg  Import Export Egyenleg Import Export Egyenleg 

 Millió devizaforint 

1949 1562,5 1708,0 +   145,5 1820,0 1583,3 - 234,7 -    89,2 

1950 2098,8 2544,4 +   445,6 1607,6 1312,6 - 295,0 + 150,6 

1951 3047,2 3189,4 +   142,2 1578,4 1456,4 - 122 +   20,2 

1952 3769,6 3814,6 +     45,0 1438,2 1383,2 - 55 -    10,0 

1953 4050,1 4644,9 +   594,8 1481,0 1259,3 -221,7 +  373,1 

1954 4094,2 4538,1 +   443,9 1924,7 1625,5 -299,2 +  144,7 

1955 3444,8 4753,5 + 1308,7 2829,2 2394,4 -434,8 +  873,9 
 

26. táblázat. A külkereskedelmi forgalom alakulása szocialista és tőkés országok szerint. Statisztikai évkönyv 

1949-55. KSH, Budapest, 1957, p. 255. 
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2. Szovjet jóvátétel 

 

Bevezetés 

  

 A Népbiztosok Tanácsa már a háború folyamán, 1942-ben felállított egy bizottságot, 

melynek feladata a megszállók által a Szovjetuniónak okozott károk felmérése volt. Ennek a 

testületnek tagja volt a magyar származású Varga Jenő közgazdász is, aki 1943. augusztus 

31-én Moszkvában számolt be a felmérések addigi eredményeiről, egyúttal tolmácsolta a 

vizsgálóbizottság véleményét, felvetve az ellenséges államok részéről a háborút követően 

fizetendő jóvátétel lehetőségét. (Erről Pokorny Hermann emlékirataihoz írt tanulmányában 

Józsa Antal tett említést.)
90

 Beszámolójában Varga „a károkat olyan nagyságrendűnek ítélte, 

amit Németország és szövetségesei teljes nemzeti vagyona sem fog kielégítő mértékben 

ellentételezni.”
91

 Ezért is merült fel egy olyan elképzelés, mely szerint az érintett országok 

több éven keresztül teljesítsenek áruszállításokat a Szovjetunió részére, akár azon az áron is, 

hogy lakosságuk életszínvonala a békeévek szintje alá csökken. Varga emellett javasolta azt 

is, hogy a legyőzött országok – ha már hadseregeik a rombolásban közreműködtek – 

munkaerejükkel az újjáépítésben is segédkezzenek. (Ez szolgáltatott később jogalapot a 

polgári lakosok elhurcolására és kényszermunkára küldésére „malenkij robot” címén.) 

 Vjacseszlav Mihajlovics Molotov szovjet külügyi népbiztos (1946 márciusától 

külügyminiszter) ugyancsak 1943-ban tett nyilatkozatában utalt a magyar hadsereg által a 

polgári lakosság és a partizánok ellen elkövetett visszaélésekre és atrocitásokra. „A szovjet 

kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak 

nyújtott, valamint azokért a gyilkosságokért és erőszakos cselekményekért, fosztogatásokért és 

gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken követtek el, a felelősséget nemcsak a 

magyar kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek 

is.”
92

 Az anyagi kártérítés ügyében igen hasonló álláspontra helyezkedett egy másik 

jóvátétellel foglalkozó, I. M. Manszkij külügyi népbiztos-helyettes által vezetett bizottság is. 

1944 júniusában két javaslatot terjesztettek Molotov elé: az egyik bizonyos ipari üzemek 

leszerelését és elszállítását vette tervbe, a másik pedig évenkénti áruszállításra kötelezte az 

egykori agresszorokat. A jóvátétel összegét úgy kívánták meghatározni, hogy teljesítése 

                                                 
90

 Pokorny Hermann: Emlékeim. A láthatatlan hírszerző. Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2000. 
91

G. Vass István: Dokumentumok a magyar-szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez. www.archivnet.hu, 11. 

évfolyam (2011) 2. szám, 1. o. Hozzáférés: 2012. január 29. 
92

 Ugyanott. 



58 

 

lehetséges legyen ugyan, de mégis igen komoly erőfeszítést igényeljen az érintett 

gazdaságoktól.
93

 

 1944. október 27-én a Szovjetunió Állami Honvédelmi Bizottsága határozatában a 2. 

Ukrán Frontra bízta a megszállt magyarországi területeken korábban összeomlott 

közigazgatás újbóli megszervezését. Ez a gyakorlatban az élet minden területén szovjet 

ellenőrzést jelentett, a front haditanácsa pedig külön zsákmányszerző parancsnokságot is 

szervezett, melynek tevékenysége a későbbiekben jelentősen befolyásolta a jóvátételi terhek 

teljesítésének mértékét. 

 1945. január 20-án a Dálnoki Miklós Béla vezette Ideiglenes Nemzeti Kormány 

Moszkvában aláírta a Magyarország és a szövetségesek közötti Fegyverszüneti Egyezményt. 

Ez amellett, hogy a hadi cselekmények azonnali beszüntetését írta elő, összességében 300 

millió amerikai dollár jóvátétel megfizetésére is kötelezte az országot, ebből 200 millió dollár 

a Szovjetuniót, 70 millió Jugoszláviát, 30 millió pedig Csehszlovákiát illette. A 

Magyarországra vonatkozó jóvátételi kötelezettségeket az egyezmény 12. paragrafusa 

tartalmazta, mely a későbbi jóvátételi tárgyalások során számtalan alkalommal volt 

hivatkozási alap mindhárom, jóvátételre jogosult ország delegációi részéről. 

 Februárban Kliment Jefremovics Vorosilov marsall, az egyezmény értelmében 

megalakult magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetője felszólította a 

miniszterelnököt, hogy „tegyen javaslatot az 1945-ben esedékes jóvátételi szállításokra, 

egyúttal követelte a szállítások haladéktalan megkezdését.”
94

 A legfőbb probléma ezzel 

kapcsolatban az volt, hogy Magyarországon a harci cselekmények még nem fejeződtek be, a 

kormány amúgy is erősen korlátozott hatásköre pedig csak a keleti országrészre korlátozódott. 

A meglévő stratégiai készletek, üzemek, cégek, bányák, a posta és a (még működő) 

vasúthálózat is teljes egészében szovjet ellenőrzés alatt állt. Ilyen körülmények között szó 

sem lehetett az ország és a nemzetgazdaság teljesítőképességének akár csak részleges 

felméréséről. Ennek ellenére február 15-én a magyar illetékesek átadtak egy tervezetet, 

melyben a három jóvátételre jogosult állam részére összesen 171 millió aranypengő 

(átszámítva kb. 50 millió amerikai dollár) értékű áru leszállítása szerepelt. De belefoglalták 

azt is, hogy Magyarország a jelen helyzetben nem képes eleget tenni szállítási 

kötelezettségeinek, ezért kérték az első évre vonatkozó 33,3 millió dolláros kontingens 25 

millióra csökkentését, hozzátéve, hogy a fennmaradó összeget öt év alatt törlesztik. Ezt 
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azonban a SZEB szovjet vezetősége visszautasította és „február 20-án egy általuk 

összeállított előzetes jegyzéket adtak át azokról az árukról, amelyeket Magyarország a 

Szovjetunió részére tartozik szállítani hat év alatt, tehát 1945. január 20-tól 1951. január 20-

ig.”
95

 Ez viszont a magyar kormány számára volt elfogadhatatlan, amit ugyancsak jegyzékben 

tudattak a SZEB-bel. A katonai műveletek befejezéséig ezután a felek között már nem történt 

érdemleges konzultáció, a tényleges tárgyalások csak áprilisban kezdődtek meg. 
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2.1. A tárgyalások első szakasza 

 

A Fegyverszüneti Egyezmény devizarestrikcióra vonatkozó előírásai tartalmazták azt a 

kitételt, hogy Magyarország köteles minden értéket visszaszolgáltatni, amely külföldi állami, 

vállalati, társadalmi, magán, stb. tulajdonban áll. A 8. cikkely szerint Magyarország nem 

sajátíthatott ki semmiféle német tulajdont illetve általa vagy Németország által megszállt 

országok területén elő személyek tulajdonát sem. Ezt a SZEB által előírt módon kellett 

ellenőrizni, a magyar kormány erre a célra külön bizottságot állított fel (Fegyverszüneti 

Gazdasági Bizottság), melynek együtt kellett működnie a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). 

Utóbbit elsősorban a követelések sorsa érdekelte. „Ezek összeírása sürgősen elrendezendő 

volna.” – állt az MNB jelentésében.
 96

 

 A fentiek szellemében a Fegyverszüneti Gazdasági (egyes dokumentumokban: 

Tárcaközi) Bizottság 1945. április 18-án tartotta első ülését az MNB épületében. A magyar 

delegációt Pokorny Hermann altábornagy (Külügyminisztérium) vezette, a tanácskozáson 

magyar részről rajta kívül jelen volt többek között Makay Pál miniszteri osztályfőnök 

(Pénzügyminisztérium), Kárász Artúr (MNB), Szilágyi Mihály miniszteri osztálytanácsos 

(Kereskedelmi Minisztérium), Újházy László miniszteri titkár (Földművelésügyi 

Minisztérium) és dr. Jancsár József közellátási kormánybiztos (Közellátási Minisztérium). A 

szovjet fél (Valerian Alekszandrovics Zorin vezérőrnagy és Szova ezredes vezetésével) öt 

tárgyalóbizottság felállítását szorgalmazta, melyek hamarosan meg is kezdték működésüket:  

 

(1.) Gépi berendezésekkel foglalkozó testület (vezetője Forbáth Róbert miniszteri 

tanácsos, Iparügyi Minisztérium) 

(2.) Vasúti gördülőanyagok (Rostássy István miniszteri tanácsos, Kereskedelmi és 

Közlekedésügyi Minisztérium) 

(3.) Hajók (Tóth Béla műszaki tanácsos, Iparügyi Minisztérium) 

(4.) Fémáruk (Szele Mihály miniszteri tanácsos, Iparügyi Minisztérium) 

(5.) Mezőgazdasági termékek (Újházy László miniszteri titkár vezetésével, 

Földművelésügyi Minisztérium) 

 

Az árszámítás alapjai az egyes termékek 1938-as világpiaci árai voltak, de a szovjet 

javaslatokban az 1945-ös aktuális árszint alkalmazására is volt példa (ami magasabb volt a 
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háború előttinél). A SZEB nyomatékosan jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben bármilyen 

termék szállítása nehézségekbe ütközne, úgy azt azonnal jelezzék az illetékes szovjet szervek 

felé.
97

 

 A bizottság tagjai, főként a kereskedelmi, földművelésügyi, iparügyi és közellátási 

tárcák képviselői több észrevételt is tettek, elsősorban az ármegállapítással kapcsolatban. 

Újházy szerint a mezőgazdasági termékek legtöbbjére szeptember hónapig nem lehet árat 

képezni, hiszen a termés mennyisége alapján csak akkorra lesznek kalkulálhatóak a gabona-, 

termény- és takarmányárak. Magyarországon az 1938-as árak esetében az a helyzet állt fenn, 

hogy az akkori ártámogatások függvényében némely termékek esetében a belső, másoknál 

pedig az exportár volt magasabb, így ezeket is figyelembe kellene venni a jóvátételi árak 

kialakításánál. A népjóléti tárca képviselője egyúttal képviseletet is kért a gyógyszergyárakkal 

folytatott tárgyalásokra, dr. Jancsár pedig az általános árkalkuláció kialakításához kívánt 

beleszólást biztosítani a Közellátásügyi Minisztériumnak, mondván, az egyes cégek számára 

lényeges, hogy a jóvátételi szállítások fejében milyen mértékű ellentételezést kaphatnak. Az 

iparügyi tárca részéről elhangzott, hogy a szovjetek már korábban megrendelt árut (hengerelt 

vasat) ismételten felvettek a jegyzékbe, ezt mindenképpen korrigálni kell. Végül 

megállapodtak, hogy a szovjet fél által kért öt tárgyalóbizottság mellé egy állandó értékelő 

bizottságot is felállítanak, mely a fenti öt csoportnak bármilyen felmerülő árkérdésben a 

rendelkezésére áll. Ez utóbbiban részt vesznek a Közellátási Minisztérium, a Statisztikai 

Hivatal és az MNB küldöttei is. A szovjetek listát kértek azokról a termékekről, amelyek a 

belföldi termeléshez feltétlenül szükségesek. Ilyen például 100.000 köbméter bányafa, 

melynek importjáról már meg is kezdték a tárgyalásokat Ausztriával és Csehszlovákiával is. 

Kárász a német javakkal kapcsolatban megjegyezte, hogy Románia a CASBI (Casa autonoma 

pentro supravegherea bonoutul inimioului) nevű szervezet révén ellenőrzi az ottani ellenséges 

javakat, melyek közé a magyar érdekeltségű vagyont is beleérti, különösen Észak-Erdélyben, 

annak ellenére, hogy nem sokkal korábban a Groza-kormány baráti hangon beszélt 

Magyarországról. Ezért azt javasolta, hogy ezzel kapcsolatban a külügy sürgősen forduljon a 

SZEB-hez. Kárász szerint a Kereskedelmi Minisztérium alapjában véve a szabad 

kereskedelmet támogatja, de várják a Pénzügyminisztérium e tárgyban benyújtott javaslatára 

vonatkozó kormányálláspontot is.
98

 

 A bizottság április 24-ei ülésén a résztvevők igyekeztek áttekinteni a magyar gazdaság 

aktuális állapotát. Kárász szerint a pontos helyzettel a szovjet fél is tisztában van, hiszen 
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gyakorlatilag minden tekintetben ellenőrzi az országot, „ezzel szemben érthető okokból a 

magyar illetékes tényezők ma még nem tudják kellőképpen áttekinteni az ország gazdasági 

teljesítőképességét”.
99

 Nézete szerint részletesen ki kell értékelni a jóvátételi szolgáltatásokat, 

vajon teljesíthetők-e a SZEB által előírt határidőkre? Mi marad ezek után a belső ellátásra? 

Azon kívül jut-e egyáltalán bármiféle áruból kivitelre? (Már itt felmerült a kérdés, noha 

például Németországgal csak 1947 őszétől indult meg a kétoldalú árucsere-forgalom.) 

Mindezeken túl azonban az MNB-t a jóvátételi terhek devizavonatkozásai érdeklik 

elsősorban. A Fegyverszüneti Egyezmény szerint minden jóvátétel címén leszállított tételt az 

1938-as világpiaci árakon kell kiértékelni akkori aranydollár-paritásban, és amennyiben 

lehetséges, akkor a pengőértéket is fel kell tüntetni. Az ülésen némi vita alakult ki Rendessy 

Endre miniszteri titkár és Kárász között: míg utóbbi szerint a jóvátételi szállításokat a 

Nemzeti Banknak kell finanszíroznia, Rendessy amellett érvelt, hogy az árkérdést egy 

szűkebb tárcaközi bizottság útján kell rendezni. Kárász Artúr hangsúlyozta, hogy 

gazdaságosabb és hatékonyabb, ha egyetlen szerv (például az értekezlet) kezeli az egész 

jóvátételi komplexumot. 

 A meglehetősen zavaros helyzet közepette az is előfordult, hogy nem a kormányzat 

vagy a szovjetek utasították valamelyik üzemet, hanem a vállalat ajánlotta fel szolgálatait az 

illetékesek felé. A Láng Gépgyár előzetes kérés nélkül is jelezte, mely termékek előállításával 

tudna hozzájárulni a jóvátételi szállításokhoz. 195 t összsúlyban gőzturbina nyersöntvények 

(egyenként 750-18.000 kg súlyúak), illetve 85 t összsúlyban dízelmotor-nyersöntvények 

(darabonként 100-1200 kg-os tételben) elkészítését vállalták, előbbit 9, utóbbit pedig 7 

hónapos határidővel. Alvállalkozónak igényelték ugyanakkor a Röck gépgyárat, mellyel már 

több alkalommal korábban is együttműködtek. Ennek azonban az volt a feltétele, hogy a 

Vörös Hadsereg illetékesei az utóbbi üzemet sem szerelik le.
100

 

 Pokorny előterjesztése szerint a szovjetek a következő fontossági sorrendet írták elő a 

jóvátételnél: nehézipar, gépipar, hajózás, vasúti anyagok, mezőgazdaság. Szele Mihály ebben 

a kérdésben közvetlenül is tárgyalt a SZEB illetékeseivel, ám a szovjet fél jelezte, 

pillanatnyilag csak újonnan előállított termékek érdeklik, ami a jelenlegi kapacitások 

szemszögéből nem kedvező a magyar félre nézve. (Leszerelik például a Felten & Guilleaume 

gyárat, így a budapesti gyártókapacitás is tovább csökken.) A szovjetek nem foglalkoztak az 

ipari termelés beindításához szükséges nyersanyagimporttal, a SZEB szerint ebben a 

                                                 
99

 A Fegyverszüneti Gazdasági Értekezlet 1. ülése. Jelöletlen irat (egyes iratokban a bizottsági ülés helyett 

értekezlet szerepel). Budapest, 1945. április 24. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 7-10. lap.  
100

 A Láng Gépgyár levele az Iparügyi Minisztériumnak. Budapest, 1945. május 2. MOL XIX-F-1-b 44. doboz. 



63 

 

kérdésben Szova ezredes illetékes. Felhívták viszont a figyelmet arra, hogy tekintetbe veszik a 

háború alatt végbement általános nyersanyagár-emelkedést. Így a jóvátételnél alkalmazott 

átvételi árakat a nyersanyagoknál 10, a késztermékek esetében pedig 15 százalékkal emelik 

meg az 1938-ban érvényes világpiaci árakhoz képest. Az 1945-re előírt jóvátételi szállítások 

33 millió dolláros értéke 3,42 pengő/dollár árfolyamon számolva mintegy 110 millió 1938-as 

pengőre tehető. A szállításokat 1945. május 1-én kell megkezdeni. 

 A jóvátételi termelés árainak kérdésében is több álláspont ütközött. Kárász szerint a 

gyárak árkalkulációikat hivatalos utasítások alapján adják meg, ezeket az MNB 

felülvizsgálná. Egyúttal külön szervet is javasol, amely a kormány nevében a jóvátételi 

szállításokat bonyolítaná. Hardi Róbert miniszteri osztálytanácsos (Kereskedelmi 

Minisztérium) ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Romániában is külön kereskedelmi 

társaság végzi ezt a munkát, így esetleg itt is hasznos lehet egy ilyen konstrukció. Vagy egy 

meglévő vállalatra lenne célszerű rábízni a feladatot, vagy egy újat kellene létrehozni. Az 

Iparügyi Minisztérium is hasonló megoldásban gondolkodik, különválasztva a termelési és a 

szállítási feladatköröket – tette hozzá Szele Mihály.
101

 

Mindemellett az ülésen felmerültek konkrét ügyek is, melyek sürgős elintézést 

igényeltek. A kereskedelmi tárcától Szilágyi Mihály miniszteri osztálytanácsos számolt be 

arról, hogy a Magyar Általános Kőszénbányák Rt. (MÁK) és Salgó bányavállalatoknak 

azonnal bányafára lenne szükségük, ami azonban csak Csehszlovákiából vagy Ukrajnából 

hozható be. A SZEB is igényt tart mintegy 100.000 tonna szénre, de ennek kitermeléséhez is 

sürgősen bányafára lenne szükség. Nemestóthy Dénes követségi titkár részéről elhangzott az a 

jugoszláv igény is, melyben a Fegyverszüneti Egyezmény 15. pontjának függeléke értelmében 

déli szomszédunk ugyancsak 100.000 tonna szénre és 4000 tonna ipari kokszra, valamint 

20.000 uncia (mintegy 620 kg) selyemgubóra tart igényt. Ez beszámításra kerülne az 1945-re 

eső jugoszláv jóvátételi kontingensbe. A szénkérdés elintézése azért is sürgős volna, mert a 

tartalékok szintje nagyon alacsony. Várható továbbá, hogy hamarosan a csehszlovákok is 

szállítási igényekkel lépnek majd fel.
102

 

 Az április 27-én összeült második tanácskozáson is hasonló kérdések szerepeltek a 

napirenden. Szilágyi jelezte, hogy a magyarországi bányák már csak mintegy 6 napi 

termeléshez elegendő bányafával rendelkeznek. Felvették a kapcsolatot a csehszlovák 

Dredoma-faközponttal, ahol jelezték, hogy – mint korábban is – szénért cserébe a bányafa 
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mellett fűrészelt faárut is hajlandóak lennének Magyarországra szállítani. A csehszlovák 

tárgyalódelegáció éppen az ülés időpontjában érkezett meg Budapestre, ezért Nemestóthy 

javasolta, hogy a felek ezt a kérdést a többivel párhuzamosan tárgyalják le. A borsodi és a 

dorogi kivételével az összes bányát a Vörös Hadsereg ellenőrzi, ám utóbbi használhatatlan, 

mivel vízzel van elárasztva. De ha mindkettő működne is, teljesítményük még a belső 

igényeket sem fedezné, nem is beszélve a szovjet megszállók igényeiről. Hardi erre 

megjegyezte, hogy a szovjet ellenőrzés alatt lévő bányáknak a szovjet hatóságoktól kellene 

bányafát kérniük. Az Iparügyi Minisztérium osztálytanácsosa, Osváth Béla szerint a szovjetek 

záros határidőn belül hajlandóak visszaszolgáltatni a szénbányákat, a már kitermelt 

készleteket viszont nem. Az ország bányafa-igénye 1938-ban 220.000 köbméter volt, most 

pedig csak a főbb bányaüzemekben 15.000 köbméterre lenne igény – havonta.
103

 

 Szilágyi úgy vélte, a jugoszlávok által kért 100.000 tonna szén és 4000 tonna koksz 

leszállítható lenne, ha a Vörös Hadsereg (VHS) átadná az általa ellenőrzött bányákat, az 

Iparügyi Minisztérium pedig tárgyalna a Szövetséges Ellenőrző Bizottság illetékeseivel ez 

ügyben. Kárász Artúr hangsúlyozta: az árkérdés igen fontos, a stratégiai jelentőségű cikkek, 

így a szén árkalkulációjára az MNB külön osztályt állít fel és egyúttal kéri az iparügyi és a 

földművelési tárca képviselőit, hogy saját számításaikat küldjék el a jegybanknak, ami 

mindenképpen szükséges a határparitásban történő szállítások pontos költségeinek 

kiszámításához.
104

 Szele elmondása alapján a szovjet fél 15 százalékos felárat állapított meg 

egyes ipari készgyártmányok kalkulációinál, ezt tisztázni kellene majd, de egyelőre ne vessék 

fel a kérdést (ezt az ülésen aztán el is fogadták). Lukács ugyanakkor arról is beszélt, hogy a 15 

százalék csak a szerszámokra és a munkabérekre vonatkoztatható, minden más tétel esetében 

az 1938-as értékhez képest jóval magasabb kalkuláció szükséges. Hardi Róbert mindehhez 

hozzátette, hogy 1938-ban egyes cikkeknek többféle áruk is volt: exportár, belső 

nagykereskedelmi ár stb., a szén esetében éppen ez utóbbi volt a legmagasabb, így ehhez 

lenne szerencsés viszonyítani a most kialakítandó árakat – feltéve persze, hogy a jóvátételben 

érdekelt mindhárom állam képviselői hozzájárulnak. A földművelési tárca illetékese 

(Kvassay-Sajó Mihály miniszteri titkár) szerint pedig a jugoszláv selyemhernyó-igény 

Magyarország teljes békebeli termelését teszi ki, ami most messzemenően nem áll 

rendelkezésre, ezt folyó hó 28-án közölte is a jugoszláv féllel.
105
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 Pokorny előadta, hogy Vorosilov marsall és Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök 

megegyezett a Csehszlovákiának sürgősen szállítandó tételekről. Eszerint vetőmagvakból 100 

tonna búzát, 70-70 tonna kukoricát és repcét, 40 tonna petrezselymet, 30 tonna babot, 5 tonna 

fokhagymát és 1-1 tonna mustárt illetve hajdinakását kell átadnunk. Takarmányból 1000 t 

kukorica, 600 t zab és 500-500 t árpa, illetve korpa szerepelt a listán. Szova ezredes közlése 

szerint az illetékesek (köztük Koszov tábornok) még aznap eldöntik, miből mekkora 

mennyiséget kell szállítani, az adott tételek bármely magyar-csehszlovák határállomáson 

átadhatóak. Pokorny ez ügyben sürgős választ kér a Földművelésügyi Minisztériumtól. Hardi 

javaslata szerint meg kellene próbálni elérni, hogy a nyilvánvalóan túlzottan magas 

csehszlovák takarmányigények nagy részét olajpogácsában szállíthassuk le. Indoklása szerint 

Magyarország napraforgótermésének zöme rendelkezésre áll, ugyanakkor az állatállomány 

nagymérvű kiesése miatt az olajpogácsa, illetve olajdara legnagyobb része valószínűleg 

feleslegessé válik. Meg kell tehát vizsgálni ezeknek a tételek az árkalkulációját is, nem lépik-e 

túl az előírt kötelezettség kereteit. Pokorny szerint ezt a kérdést közvetlen megbeszélés útján 

kell rendezni. A Fegyverszüneti Gazdasági Bizottság pedig hamarosan Jóvátételi 

Kormánybizottság (JK) néven folytatta tevékenységét. 

 Az összes felmerült téma közül a legkomolyabb a szállítás kérdése volt. El kellett 

dönteni, hogy ki bonyolítsa le, ki finanszírozza őket, illetve milyen szempontok szerint 

legyenek kiértékelve? 

 Az első kérdésben (lebonyolítás) a szűk mozgásteret elsősorban az okozta, hogy a 

szovjetek szállítási kérdésekről (is) csak a magyar kormánnyal voltak hajlandóak tárgyalni, 

sem a magánvállalatokkal, sem a szóba jöhető állami tulajdonú intéző szervekkel (pl. MÁV) 

közvetlenül nem foglalkoztak, függetlenül azok lehetőségeitől. Ugyanakkor az állami 

szférában kevés szakember volt, lévén a korábbi, békeidőkben működő struktúrában a 

termelői piac nagyobbik részét magánvállalatok fedték le. A SZEB ezek miatt végül is 

engedélyezte a magáncégek képviselőinek az egyeztetésekbe történő bevonását, szakértői 

minőségben.
106

 

 A finanszírozással kapcsolatban Kárász elmondta, hogy a magyar gyáripar másfél 

milliárd pengő gyorssegélyt kap az államtól a jóvátételi szállításokhoz szükséges termelés 

beindítására. Kérte, hogy a pénzügyi tárca és az MNB dolgozzon ki közösen megoldási 
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lehetőséget és állapítsa meg, a továbbiakban milyen mértékű forrás, illetve sürgős esetben 

gyorssegély szükséges a termelés anyagi fedezetének biztosítására. 

 A kiértékeléshez Lukács György a Külügyminisztérium részéről a következőket 

javasolta: a jóvátételi termelésbe bevont egyes üzemek az Iparügyi Minisztérium (IpM), a 

Pénzügyminisztérium (PM) és a Magyar Nemzeti Bank által felülvizsgálandó árkalkulációik 

készítésekor irányárat adjanak meg, mivel a különböző minőségű áruknak más-más 

szorzóértékük van, és a feszített tárgyalási menetrend közepette első alkalommal elég lehet az 

irányár közlése. Ezeket tehát – taktikai okokból is – célszerű magasabb szinten 

meghatározni…
107

 

 A tárgyalások légköréről szólva Szele Mihály megjegyezte: a magyar fél sorozatosan 

késedelmes válaszadásai nyomán a szovjetek egyre türelmetlenebbek lettek, és nehéz volt 

megértetni velük, hogy a késedelemnek legtöbbször objektív indokai voltak. Az egyes 

gyárakkal, főként a fővárostól távolabb fekvő üzemekkel nehézkes volt a kapcsolattartás 

(vagy sok esetben még egyáltalán nem volt), a közlekedés a háborús károk miatt erősen 

akadozott, a telefonvonalak nem működtek, a postai szolgáltatás még nem állt helyre stb. A 

szovjetek válasza minderre az volt, hogy ez a kérdés nem hozzájuk (vagy inkább rájuk) 

tartozik. Emiatt a magyar fél jegyzéket intézett a SZEB-hez, amelyben kifejtette: jóvátételi 

termelési kérdésekben gyors választ abban az esetben tudnak adni, amennyiben (1.), a 

gyárakat nem szerelik le, (2.), a munkások nincsenek akadályozva a termelésben és (3.), az 

egyes üzemek között biztosítják a szabad közlekedést. Összefoglalva: ha a termelés a 

körülményekhez képest zavartalanul folyhat és a feltételei biztosítottak (a szükséges 

nyersanyagot és munkaerőt is ideértve), akkor a magyar fél is képes lesz gyors kalkulációkra 

az egyes termékcsoportokat illetően, és megfelelő időben értesítheti a szovjeteket. Ha viszont 

mindezt nem teszik lehetővé, a legjobb szándék mellett sem lehetünk képesek használható 

adatokat közölni.
108

 A szovjetek szerint magyar részről nem haladt kielégítően a munka az 

ármegállapítás és a szállítási határidők meghatározása terén. A JK ellenérve az volt, hogy az 

idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy minden vállalattal felvegyék a kapcsolatot, sok esetben 

nem volt velük telefonösszeköttetés és közlekedési eszközök sem álltak rendelkezésre.
109

 A 

gyárak a megrendeléseket nagyjából teljesíthetőnek tartották, de hangsúlyozták, ehhez a 
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gyártás feltételeit is biztosítani kell. A MÁVAG, a Ganz és a WM a jóvátételi termelés 

kiemelt részvevőjének számított.
110

 

Nem kevésbé izgalmas tárgyalásokat hozott a bizottság egy másik ülése, melyet 1945. 

május 4-én tartottak a Nemzeti Bank és a Külügyminisztérium épületében. Időközben 

kiderült, hogy a csehszlovák jóvátételre szánt vetőmagok jó része már nem vethető el, azokat 

a következő évben lenne célszerű szállítani. Csak a kukorica, bab, mustár és köles kiszállítását 

tudjuk az idei évben vállalni. A fokhagymával kapcsolatban elhangzott, tévedésből írhatták a 

magot, mivel azt gerezdről ültetik, a petrezselyemmag mennyisége pedig nyilvánvalóan 

irreálisan magas, téves számításból vagy elírásból eredhet. Takarmányból árpa és zab 

egyáltalán nem állt rendelkezésre, korpa és kukorica szállítható volt ugyan, de közel sem 

annyi, amennyit igényeltek belőlük. Minőségi megjelölést nem adott a csehszlovák fél, de a 

beszerzés amúgy is nehézkesnek tűnt, mivel a fellelhető készleteket a szovjetek lefoglalták. A 

magángazdáknál maradt ugyan kisebb mennyiség, de ezt az úthálózat állapota miatt még helyi 

szinten is lehetetlennek tűnt begyűjteni. Így nem maradt más megoldás, mint megkérni a 

szovjeteket, szabadítsák fel a szükséges mennyiséget, főleg magvakból, hogy azokat jóvátételi 

célokra felhasználhassák.
111

 Az ülésen jelen volt Kreutzer Ágost, a Futura Rt. igazgatója, aki 

elmondta: a háborús bombázások elől az ő cége és mások is az 1938-ban visszacsatolt 

felvidéki területekre menekítették legértékesebb vetőmag-készleteiket. 1938-ban a Hansa és a 

Futura cégek „teljes commerciális értékelési alapon átvették az ezen területen tárolt 

magféleségeket” az addigi kezelőtől, a csehszlovák SVEZ-től.
112

 Szerinte erre a precedensre 

lehetne hivatkozni a csehszlovák félnél, hogy ők is hasonló módon járjanak el, esetleg a 

jóvátételi összegbe beszámíthatnák a fent említett tárházak tartalmát. Ő is azt javasolta, hogy 

a kieső árpa- és zabkontingenst olajpogácsával pótolja a magyar fél. Lukács mindehhez annyit 

fűzött hozzá, hogy pontosan nem lehet tudni, mi lett a sorsa az említett készleteknek. 

Amennyiben rendelkezésre állnak, bizonyára lefoglalták őket a csehszlovák vagy éppen a 

szovjet hatóságok. Felszabadításuk ügyében azonban inkább közvetlenül a szovjet félhez 

volna célszerű fordulni, nehogy esetleg mi hívjuk fel a csehszlovákok figyelmét ezekre a 

készletekre, mert amennyiben mégsem tették még rá a kezüket, ezt követően azonnal 

megtennék. Az árkérdéssel kapcsolatban Pokorny altábornagy révén annyi hangzott el, hogy 

azt a minisztertanács fogja megtárgyalni. 
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Jancsár szerint a dollár átszámítása kedvező, de a világpiaci árak csak egyes standard 

termékek esetében alkalmazhatóak, „másfajta ipari termékeknél az árakat csak az előállítási 

költség és esetleges hozamelemeiből lehet kikalkulálni.”
113

 Erre véleménye szerint külön 

szervet kellene felállítani. Az árkérdés a mezőgazdasági jellegű termékek tekintetében pedig a 

Közellátási Minisztérium hatásköre lehet, mivel a belföldi forgalomban is ők állapítják meg a 

legfontosabb cikkek kötött árát, és az említett áruk a forgalomba is a minisztériumon keresztül 

kerülnek. Szilágyi úgy gondolta, erre a feladatra a már létező Árucsereforgalmi Rt. is 

alkalmas lehet, de csak akkor, ha a céget a jelenleg benne érdekelt nyolc nagybank kezéből 

kiveszik és államosítják. A kereskedelmi miniszter korábbi nyilatkozata ugyanis úgy szólt, 

hogy „jóvátételi szállítást hivatalosan csakis állami szerv végezhet, és csakis a magyar állam 

állhat szemben teljes felelősséggel a győztesek átvevő orgánumaival”.
114

 Ebben a kérdésben 

hosszabb vita kerekedett, végül a jóvátételi szállítások megszervezésével és lebonyolításával 

az Iparművek Képviselete Államérdekű Részvénytársaság (IKART) lett megbízva. Hatáskörét 

az alábbiakban jelölték meg: 

(1.) Ipari vonalon a kormány megbízásából eszközölné a megrendeléseket az egyes 

vállalatok felé, a mezőgazdaságban a Közellátási Minisztérium által rögzített árú és 

forgalomba hozott termékeket az áruközpontok segítségével hívná le, a szabad forgalomban 

megtalálható cikkeket pedig a piacról vásárolná fel. 

(2.) Ezen szerv az árut belföldi forgalmi áron vásárolná fel, egyúttal – főleg az ipari 

megrendeléseknél – a jóvátételi szállítások kiértékelését is végezné, a szakminisztériumok 

szigorú felügyelete mellett. Az ellenőrzés minden esetben a szállítások lebonyolítását 

követően történne. Mezőgazdasági vonalon az árakat a Földművelésügyi és a Közellátási 

Minisztérium vizsgálná. A pénzügyi tárca mindehhez elszámolási keretet biztosítana és 

számon tartaná a jóvátételi szállításokra kerülő áruk értékét az előírt 300 millió dolláros 

kereten belül. 

(3.) E szerv végezné a jóvátétel címén elszállított áruk transzportjával és átadásával 

kapcsolatos technikai munkálatokat is. 

Jugoszláv részről felmerült, hogy a Chinoin Vegyi-Kémiai Rt. jóvátétel címén átadna 

néhány orvosi gépet. Ehhez minisztériumi engedélyezésre volt szükség, de a jugoszlávok 

szerint ezt – alternatív megoldások híján –  mindenképpen ki kell eszközölni és az érintett 

tételeket az 1945. évi követelési listára kell helyezni. Pokorny ezzel kapcsolatban 

megjegyezte, hogy a jugoszláv fél nem hivatalosan tárgyalt ebben a kérdésben, mindössze a 
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cég egy szerbül beszélő alkalmazottját keresték meg informálisan, azon kívül legutóbb is csak 

gyógyszerek szállításáról tettek említést, műszerekről és munkagépekről nem volt szó. Ezekre 

a belföldi és a jóvátételi termelésben amúgy is nagy szükség van, nem nélkülözhetőek. Nem 

beszélve arról, ez hogy hosszabb távon konkurenciát is teremtene a magyar gyógyszeriparnak, 

ha csak néhány gépet is elszállítanának, akkor meg pláne, ha egy egész gyógyszergyárat 

kellene felépítenünk, ami szintén szóba került. Összességében Magyarország érdekei azt 

diktálják, hogy gyógyszeripari technológiát lehetőleg ne szállítson külföldre. A javaslat arról 

szólt, hogy a jugoszláv fél tudassa, milyen mennyiségű és minőségű gyógyszerre tart igényt, 

amit a magyar fél idehaza legyárt és leszállít.
115

 

Ezzel párhuzamosan északi szomszédunkkal is adódtak nehézségek. A SZEB 

csehszlovák missziójának elnöke, Dalibor Krno kijelentette, a jóvátételi szállításokkal 

párhuzamosan normál árucsereforgalmat is szeretne a két ország között. A magyar fél 

alapvetően egyetértett ezzel, de ehhez egy új, egységes árulistát kívántak összeírni, hogy 

elkerülhetőek legyenek az egyes áruk szembeállításai (pl. mennyiért számolják el az adott 

terméket a jóvátételi forgalomban és mennyiért a kereskedelemben), illetve kiküszöböljék az 

akkreditívek bevezetését is, mivel utóbbi valutatechnikai szempontból nehézséget jelentene. 

Szilágyi válaszában hangsúlyozta, hogy előbb a diplomáciai kapcsolatokat kell rendezni, de 

Krno szerint ez nem elsődleges kérdés, kisebb fajsúlyú műveletek félhivatalos keretek között 

is lebonyolíthatóak lennének.
116

 Javasolta továbbá, hogy a magyar félnek amúgy is sürgős 

bányafa-behozatal ügyében utazzon ki egy magyar delegáció Csehszlovákiába, és ha már ott 

van, akkor kezdeményezzen átfogóbb tárgyalásokat, hogy legalább félhivatalosan legyen 

valamiféle gazdasági kapcsolat és árucsere-forgalom a két ország között.
117

 

Nem volt még világos ugyanakkor, mi lesz az 1937. december 31-ét követően német 

kézre került pénzügyi és ipari vállalatok sorsa. Hasonlóan bizonytalan volt a háború alatt 

Németországba hurcolt nyersanyagok és ipari berendezések jogállása is. Moszkvából 

korábban azt sugallták, hogy nem a németek javára fognak dönteni, a bizottság magyar tagjai 

ezt most megemlítették a SZEB illetékeseinek. Magyarország hivatalosan kiküldött 

személyekkel szeretné a felszabadított német területen felkutatni a korábban oda kiszállított 

nyersanyagokat, és termelőeszközöket – hangoztatták. 
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A bizottság a következő alkalommal 1945. május 8-án ült össze, éppen az európai 

háború befejezésének napján. A helyzetjelentések során Kárász Artúr (MNB) megjegyezte, 

hogy a Vörös Hadsereg által forgalomba hozott pengők további gyártását be kellene fejezni, 

mivel az érezhetően inflációgerjesztő hatású és súlyosan veszélyezteti az amúgy sem túl stabil 

pénzügyi helyzetet.
118

 Javasolta továbbá, hogy az elhurcolt gépeket és berendezéseket, ha már 

nem lehetséges a hazaszállításuk, legalább számítsák bele a jóvátétel összegébe. Utóbbi 

helyzetet bonyolította, hogy nem kevés ilyen érték angol-amerikai megszállású területeken 

helyezkedett el, azok pontos adatait a szovjetek sem ismerhették. Ezért valamennyi, 

Németországba hurcolt gépi- és gyárberendezés sürgős összeírását szorgalmazták.
119

 

A bányák felett Pokorny altábornagy szigorú ellenőrzést javasolt, mivel azok 

tevékenységét időközönként kirívó hiányosságok kísérték. Sérelmezte például, hogy a pécsi 

bánya magánforgalom keretében 40.000 tonna szenet adott el Jugoszláviának, miközben az 

ország 100.000 tonna jóvátételre van kötelezve Belgrád felé (sőt a beszámoló szerint még 

Romániának is szállításokkal tartozunk).
120

 A szovjetek ugyanakkor szőlővenyigére tartottak 

igényt, a bizottság így a földművelési tárca illetékeseit is meginvitálta erre vonatkozólag a 

következő tárgyalási fordulóra. A nap fő kérdése azonban az volt: Németország kapitulációja 

után Magyarország köteles-e még ellenszolgáltatás nélkül ellátni a Vörös Hadsereget, vagy 

innentől kezdve ez már beszámítható a jóvátételbe? A Fegyverszüneti Egyezmény 11. 

paragrafusa szerint ugyanis a hadi cselekmények de jure akkor szünetelnek, ha Magyarország 

területén frontparancsnokság helyett szövetséges parancsnokság áll fent. Ennek tisztázása 

azonban csak Vorosilov marsall visszaérkezése után lesz lehetséges. Tisztázandó lenne az is, 

hogy a Közellátási Minisztérium, a külügyi tárca és a Fegyverszüneti Gazdasági Bizottság is 

illetékes-e a Vörös Hadsereg ellátásában. Mit takar továbbá a hadizsákmány fogalma? A 

magyar fél a hágai egyezményt tekintette kiindulópontnak, míg a Fegyverszüneti Egyezmény 

idevágó 9. pontja a kérdést illetően semmilyen általános rendelkezést nem tartalmazott. 

Végezetül felmerült, hogy a SZEB biztosítson vasúti kocsikat és mozdonyokat a jóvátételi 

szállítások megindításához, illetve a határokon segédkezzen a vámhivatalok felállításában, 

amelyek (elsősorban nyilvánvalóan a jóvátétel céljaira) megkönnyítik a behozatalt és 

korlátozzák a kivitelt, főleg a textilárukét. Újházy megjegyezte: Szegeden 150 vagonnyi 

kukorica áll rendelkezésre a csehszlovákok részére fizetendő jóvátétel keretében, ennek 
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elszállításához is vagonokra lenne szükség – ám egész Magyarországon mindössze 600 db 

vagon maradt használható állapotban.
121

 

Az egyre aggasztóbb pénzügyi helyzet miatt Pokorny – megismételve Kárász korábbi 

kérését – Szova ezredeshez fordult azzal, hogy a Vörös Hadsereg által kiadott pengőt, 

valamint a szovjetek révén Magyarországon forgalomba hozott rubelt vonják ki a 

forgalomból. Az MNB kérése ezen felül az volt, hogy a Vöröskereszttől kapott másfél millió 

svájci frankot külföldi vásárlásokra használhassa fel a kormány. Mivel az államigazgatási 

szervek infrastruktúrája is romokban hevert, a minisztériumi tisztviselők sokáig belőtt, romos 

épületekben és rendkívül hiányos felszereléssel dolgoztak. A szovjet fél jelezte, az ellenőrzése 

alatt álló bútorraktárakat az ország több pontján a magyar kormány rendelkezésére bocsátja 

(addig a készletek fölött kizárólag a Vörös Hadsereg rendelkezett). Ezek részben a németek és 

nyilasok által összegyűjtött, de el nem szállított készletekből származtak, ugyanakkor a 

szovjetek is hoztak magukkal korábban jórészt hadizsákmányként lefoglalt bútordarabokat, 

melyeket aztán az ország különböző részein helyeztek el. Így többek között Debrecen, Gyula, 

Szolnok, Cegléd, Püspökladány, Hajdúszoboszló raktáraiból enyhíthették a krónikus 

eszközhiányt. Ezekből azonban a lakossági szükségletek kielégítésére csak elenyésző 

mértékben futotta.
122

 

A folyamatban lévő, illetve addig teljesített szállításoknál alkalmazott árakról Pokorny 

jegyzéket nyújtott át, Szova ezredes pedig bejelentette, a szénbányák korábban már beígért 

felszabadítása folyamatban van, a német területekre hurcolt javakkal kapcsolatban 

ugyanakkor kitérő választ adott, mondván, ez a kérdés nem őrá tartozik. 

Május 10-én szovjet részről bekérték az összes magyar borvidék adatait, részletes 

termelési, kapacitási, fajtamegoszlási stb. információkkal. Mivel kokszot egyelőre csak 

Csehszlovákiából lehetett importálni, az ottani hatóságoktól is függött a vas- és 

acélgyártmányok átadási határidőinek teljesítése. Felmerült, hogy vasércet Jugoszláviából is 

be kellene hozni, nem kevesebb mint 40 százalékát a szükségleteknek. 30 százalékot hazai, 

további harmincat pedig csehszlovák forrásból lehetett fedezni. Hengerelt áruból 12.000 

tonnát kellett június végéig szállítani, de úgy tűnt, ez minimum fél hónapot késhet. Szovjet 

részről annyit engedtek, hogy a fenti határidőig főleg patkóvas és szalagacél szállítását kérték, 

amelyek elkészítése a legkevesebb nehézségbe ütközik. A szabványokat is tisztázták, így a 

gyártásnak május 15-étől kellett megindulnia. A szovjetek az ország összes öntödéjéről és 
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azok kapacitásáról is sürgős jegyzéket kértek, és ugyanilyen összeállítást kellett átadni május 

végéig a festékgyárakról is.
123

 

Május 14-én Sztahurszkij altábornagy közölte az ülésen jelen lévő magyar 

kormányfővel, hogy a jóvátételi árakat a világpiaci árbázison számítják ki. Amennyiben 

Magyarország nem tartja be az ide vonatkozó előírásokat, úgy a SZEB gazdasági szankciókat 

léptet életbe (utalva a Fegyverszüneti Egyezményben késedelmes teljesítés esetén előírt 

pönáléra). Az ipari berendezések kategóriájában négy alcsoportot jelöltek ki: (1.) gyári, (2.) 

nehézipari, (3.) vasúti és egyéb berendezések és gépek, illetve (4.) hajók. Külön csoportban 

szedték a Földművelésügyi Minisztérium égisze alá tartozó árukra, főként mezőgazdasági 

termékeket. A Kereskedelmi Minisztérium segítségével ármegállapító bizottság is létesült, 

melynek munkájában az MNB, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Gazdasági 

Kutatóintézet (GKI) és a szaktárcák vettek részt.
124

 Sztahurszkij egyúttal átadta a Moszkvából 

küldött egyezménytervezetet és a hozzá kapcsolódó árujegyzéket, melyet a kormányfőnek 

négy napon belül kellett megválaszolnia. A jegyzék rendelkezései súlyosan érintették a 

magyar ipart, ezzel kapcsolatban viszont a szovjetek nem voltak hajlandók további vitákra. 

Szele Mihály hiába érvelt a belföldi árak magas szintjével és azzal, hogy a legyártandó 

termékeknek sokszor nincs is világpiaci áruk, mivel most lesznek először legyártva. Ráadásul 

a magyar piacok megtartása csak az exportáló vállalatok kompenzálásával lehetséges. 

Sztahurszkij közölte, ez a döntés végleges, a jóvátétel és a kártérítés ügyében pedig 

Rjabcsenko és Zorin tárgyalnak majd, az első megrendeléseket még ezen a napon kiadják. 

(Eddig a SZEB és a Vörös Hadsereg illetékesei legtöbbször ötletszerűen jártak el, főleg a 

leszerelések és a VHS parancsmegrendelései terén. Ez most legalább valamilyen szervezett 

formát öltött.) A gyártáshoz szükséges nyersanyag-import ügyében a szovjet fél kilátásba 

helyezett némi segítséget, de konkrétan nem fejtették ki, miből is állna ez.
125

 

A miniszterelnök május 18-ai válaszában elsődlegesen a jóvátétel címén leszerelt 

üzemek értékének beszámítását kérte az 1945. évi keretbe. Kiemelte továbbá, hogy számos 

igényelt berendezés legyártása hosszú időre csaknem teljes mértékben megbénítaná a magyar 

ipar bizonyos szegmenseit. A kormány előtt a szovjet követelésekkel ellentétben még nem 

voltak ismertek a csehszlovákok és jugoszlávok igényei, így a miniszterelnök kérte ennek és – 

ismételten – a világpiaci árak helyett a magyarországi belföldi árak figyelembe vételét. 
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Számos jóvátételként követelt terméket az illetékes ipari üzemek azért nem tudnak legyártani, 

mert már egyéb, korábban megrendelt tételek elkészítésével vannak elfoglalva, kapacitásuk 

teljesen lekötött, kiváltásukra pedig technológiai akadályok miatt nincs lehetőség (ez 

különösen igaz a Ganz, a Weiss Manfréd, valamint az Alkaloida esetében). A követelések 

maradéktalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges volna nyersanyagok és 

munkaeszközök importja is.
126

 Dálnoki Miklós Béla észrevételeire azonban közvetlen szovjet 

válasz nem érkezett, végül a döntést elnapolták. A megbeszélések első szakasza ezzel véget 

ért.
127
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2.2. A tárgyalások második szakasza 

 

Május 19-én, immár a konkrét szovjet igények ismeretében, a jóvátétel címén 

szállítandó hajók, daruk ügyében folytattak megbeszélést a felek, melyről az Iparügyi 

Minisztérium készített feljegyzést. A találkozón szovjet részről a Bezrukov alezredes vezette 

csoport, míg a magyar oldalon Tóth Béla miniszteri műszaki tanácsos, Schorbert Gyula, a 

Ganz gyár igazgatója és Witwindits Tibor mérnök vettek részt. A szovjetek pontonként 

ismertették a III. csoportban szállítandó tételeket. Az orosz jegyzékszám szerinti 14. tételben 

például 6 év alatt 50 db, egyenként 3-5 tonnás portáldaru leszállítása szerepelt, ebből 1946. 

január 20-áig öt darab elkészítése volna esedékes, háromnak 3, kettőnek pedig 5 tonna 

teherbírásúnak kell lennie, hat év alatt összesen 30 db három- és 20 db öttonnás darut kell 

elkészítenünk. Schorbert szerint a kapacitás elvben lehetővé teszi, hogy az első példány 1945. 

december 1-éig elkészüljön, azt követően pedig (megfelelő mennyiségű nyersanyag és 

munkaerő meglétét feltételezve) háromhetente lehetséges egy-egy darab legyártása. 

Amennyiben tehát a fenti ütemtervet figyelembe véve a végső szállítási határidőt 1946. 

március 1-éig kitolnák, akkor a tétel teljesítésének nincs akadálya. Bezrukov tudomásul vette 

a bejelentést, kifogásolta ugyanakkor, hogy a Ganz által megadott dollárárakat, szerinte azok 

mintegy kétszeresét tették ki a valóban felmerülő költségeknek.
128

 

 Előírták továbbá 2300 tonnás, dízel-elektromos hajtású tengerjáró hajók gyártását is (a 

jegyzék 32. tétele szerint), Magyarország 6 év alatt 6 példányt köteles leszállítani. Az elsőt 

1946. január 20-áig kellene átadni, ami azonban félkész állapotban van, az ostrom során meg 

is sérült (motorja kiégett), a visszavonulás során pedig a németek sok hozzávaló alkatrészt 

magukkal vittek, ezek beszerzésének függvényében készülhet el a hajó (építése egyébként 

még 1944-ben kezdődött, de időközben a jóvátételhez sorolták). Tóth hozzászólásában 

leszögezte, a kormány ezzel együtt is csak az első példány elkészítéséhez kér haladékot, mert 

a későbbiekben minden szükséges alkatrészt le tudnak gyártani Magyarországon, jelenleg 

azonban a kiégett motorokat Csehszlovákiából, a Skoda Művektől kell beszerezni, és ez 

óhatatlanul időigényes folyamat. Kisebb teherszállító hajók elkészítése is napirendre került 

(10 db ún. Tisza típusú 1100 tonnás teherszállító), ebből az elsőt szintén a fenti határidőre 

kellene a szovjeteknek átadni, már most jelezték azonban, hogy a gyártási és utánpótlási 

nehézségek miatt ezt a magyar fél nem fogja tudni tartani. Elszállítani amúgy is csak a 

jégzajlás után lehetne (és persze akkor, ha addigra a folyó is hajózhatóvá válik a teljes alsó 
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szakaszon), így javasolták, hogy ennek átadási határideje 1946. március 15. legyen. A 

szovjetek ezt is tudomásul vették.
129

 

 Az 50-100 tonna teherbírású úszódaruk (34. tétel, 6 év alatt 6 db) első példányának 

ugyancsak 1946. január 20-ára előírt szállítási határidejével kapcsolatban a Ganz kérése az 

volt, hogy a szovjet illetékesek engedjék szabadon a gyár 80 fogva tartott betanított munkását, 

illetve a korábban elvégzett számításaikat vessék össze a gyár jelenlegi valós kapacitásával. 

Ez már csak azért sem jelentene túlzott nehézséget, mivel maga az üzem is szovjet ellenőrzés 

alatt áll, és szinte kizárólag jóvátételre termel. Így reálisabb képet kaphat mindenki arról, 

hogy milyen mértékben és időkeretben volna lehetséges az egyes cikkek elkészítése és 

leszállítása. Minderre érdemi válasz nem érkezett, Bezrukov ugyanakkor átadta a Ganznak a 

35. tételben szereplő 250 köbméter/óra teljesítményű gőzkotrógép technikai feltételeit és 

minőségi előírásait. A Szovjetunió hat év alatt 8 db ilyen berendezésre tartott igényt, ezen 

felül még 26 db 400 lóerős folyami vontatóra is (36. tétel), mely utóbbiakra 10 napon belül 

árajánlatot várnak a gyártól. Ismételten felhívta a figyelmet a kormány garancialevelére 

vonatkozóan.
130

 

 Az árszámítással kapcsolatos nézetkülönbségek mindvégig jelen voltak a 

megbeszéléseken, az egészen csekély összegű egyedi cikkek darabárától a teljes kontingensek 

dollármilliós tételéig bezárólag komoly alkuk, viták, számítások zajlottak pro és kontra, a 

végső arányszámok és összegek legtöbbször az erő pozíciójából diktáló szovjet fél 

(hivatalosan a SZEB) döntése nyomán születtek meg. Nem minden magyar javaslatot 

söpörtek le azonban az asztalról. Főképp az éppen kevésbé sürgős vagy csak elvi 

jelentőséggel bíró tételek esetében a magyar fél kitartó kompromisszumkeresése a tárgyalások 

során többször is eredményre vezetett. A mezőgazdasági és könnyűipari vonalon több, a 

nehéziparban aránylag kevesebb ilyen sikerélményben lehetett részük, de ha a dollárösszeget 

vagy az árfolyamszámítást éppen nem lehetett kedvezőbben meghatározni, a szállítási 

határidők meghosszabbításával is érdemi eredményt tudtak elérni, amelynek különösen a 

termelés kezdeti szakaszában, a legnagyobb nehézségek közepette volt jelentősége. 

 A hazai vállalatok közül, melyek már a háború előtt is kivitelre termeltek, a legtöbb az 

egyes tételekre vonatkozó ún. exportárakról is vezetett könyvelést. A harcok következtében 

azonban a legtöbb ilyen anyag megsemmisült és a tárgyalások során közvetlenül nem állt 

rendelkezésre. Méreténél és jelentőségénél fogva a Weiss Manfréd vállalkozott rá, hogy 

megkísérli pótlólag összegyűjteni ezeket. Május 19-én a magyar delegáció azzal érvelt, hogy 
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ezeknek a külkereskedelmi területen érvényes adatoknak a segítségével lehetséges a békeévek 

dollárárainak lehető legpontosabb meghatározása és a jóvátételi összegek ezekhez történő 

viszonyítása. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Kártérítési Osztálya IV. csoportjának 

illetékese, Salasov alezredes azonban nem tekintette ezeket mérvadónak. Közölte, hogy a 

magyar kormány árkalkulációit nyújtsa át hivatalosan a SZEB-nek, de a követendő fő 

szempont szerinte az, hogy az árak úgy legyenek kialakítva, amelyek alapján a Szovjetunió 

1938-ban „versenyben” (azaz szabad piacon) vásárolt volna. Arra a kérdésre, hogy a SZEB 

rendelkezik-e ilyen előkalkulációval, azt felelte, ezeket nem áll módjában a magyar fél 

tudomására hozni. Szele Mihály felvetésére, miszerint elsősorban a nehézipari tételeknél 

elkerülhetetlen bizonyos nyersanyagok behozatala (főleg a kokszé), mert ezek kiesése 

súlyosan veszélyeztetné a jóvátételi cikkek gyártását is, közölte, a nyersanyagkérdés a magyar 

kormány belügye.
131

 Választ kért ugyanakkor a következő tételek árkalkulációjával 

kapcsolatban, külön-külön lebontva az egyes cikkek áraival, melyeket hat csoportba 

rendeztek.  

Ezek a következők: (1.) hengerelt áruk, (2.) csövek, (3.) különböző vastagságú 

lemezek, (4.) sínek és kapcsolószegek, (5.) kerékabroncsok, (6.) tengelyek, hajtórudak és 

kerékpárok. Ezen felül ármegjelölést várnak még huzal és szeg, valamint vasúti váltók 

tekintetében is. Válaszában Szele árrészletezést kért, mert az egyes tételek fajtája és minősége 

is változó, az importált nyersanyagból előállított cikkek ára például nagymértékben eltérhet a 

hazai alapanyagokból gyártottakétól. A szovjetek ezt kategorikusan elvetették, arra 

hivatkozva, hogy a jóvátétel nem kereskedelmi ügylet, hanem előírt kötelezettség, 

véleményük szerint ezért csak és kizárólag csoportárak jöhetnek szóba, tehát az adott 

csoportba tartozó áruk árait egységesen határozzák meg. Érdeklődtek továbbá, hogy mindezek 

gyártása folyamatban van-e? Az elutasításra reagálva Szele közölte, a kormány elé viszi a 

kérdést, illetve hogy az áruk átadásával az Iparművek Képviselete Államérdekű 

Részvénytársaság (IKART) lesz megbízva. Salasov mindehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy 

jelentést kér, ha már tudható, mely üzemekben mikor és mennyi anyag lesz átvehető. 

Négy nappal később, május 23-án a szovjetek megkapták az árkalkulációkat a Weiss 

Manfréd megbízottjától, ezeket a WM és a Salgótarján-Rimamurányi Vasmű (Rima) cégek 

állították össze amerikai és német forrásokból; a „Stahl und Eisen Wirtschaftsberichte”, 

illetve a „The Iron Age” 1938. évi számainak adatait használták fel. „Azon tételeknél, 

amelyeknél említett folyóiratokban említés nincsen, a belföldi árak szolgáltak alapul” – áll a 
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megbeszélés jegyzőkönyvében.
132

 Salasov ezt kifogásolta is, hozzátéve, nem indokolt a 

fuvardíjak felszámítása sem, mivel azok korábban is csak kikötői szállítás esetén voltak 

értendőek. A magyar szállítások zöme viszont szárazföldön éri el a Szovjetuniót. Az 

ellenérveket Szele Mihály fejtette ki: a dollár árfolyama a Fegyverszüneti Egyezmény 12. 

pontjában rögzített aranyértéknek a pengő értékével való összehasonlításából adódóan 1 

dollár = 3,37 pengő. Szerinte a fuvardíj igenis indokolt, „mert a magyar iparnak igen súlyos 

fuvardíjtételekkel kellett szállítania (…) A magyar ipar exportja egyébként is premizált export 

volt az állam részéről, amely legnagyobb részben arra szolgált, hogy az iparnak szükséges 

nyersanyagot külföldről beszerezhesse.”
133

 

Zorin hadseregtábornok, a szovjet delegáció vezetőjének észrevétele szerint az 

árutárgyalások alapjában véve jól haladtak, az árak és a határidők tárgyalása azonban már 

kevésbé, sőt nehezményezte a magyar eljárás menetét. Kifogásait négy pontban foglalta 

össze: 

1. Komplikált kalkulációk késleltetik a szállításokat. 

2. Nem helyes, hogy az áruk felértékelése pengőben, miközben a jóvátételbe történő 

beszámításuk dollárban történik. 

3. Az előadók nem tudnak azonnali választ adni a szovjetek kérdéseire. 

4. Nincsenek írásbeli előterjesztések, a kormány szándéka ismeretlen az árak, 

összegek, határidők kérdésében. 

 

Ismételten hangsúlyozta, hogy jelen esetben a Szovjetunió kártérítési követeléseit kell 

kielégíteni és nem lehet a szokásos kereskedelmi elveket alkalmazni. Az árakat az 1938-as év 

adatai szerint, dollárban kell megadni, 10-15 százalékos felárral kategóriától függően. A 

magyarországi belföldi árak, amelyek a világpiaciak két-háromszorosára rúgnak, nem 

elfogadhatóak. Hangsúlyozta, hogy a világpiaci árakkal egyébiránt a Szovjetunióban is 

tisztában vannak, a cégek és a kormány közti elszámolást pedig magyar belügynek tekintik. 

Az árujegyzék megváltoztatására utólag nincs lehetőség, a tárgyalásokat május 30-áig be kell 

fejezni, június 1-jén pedig alá kell írni az egyezményt és annak három mellékletét. Az első a 

május 14-én átadott jegyzék szerinti tételek, határidők, árak listáját tartalmazta, a második 

ugyanezek évenkénti felosztását a hatéves teljesítési időtartamra, a harmadik pedig az első 
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évben, azaz 1946. január 20-áig szállítandó jóvátétel kontingenseit árura, árra és határidőre 

felosztva. (Az aláírásra végül csak július 15-én került sor.) 

 A szovjet delegáció folyamatosan kifogással illette a szerintük ingadozó árakat is: 

hogyan lehetséges, hogy egy gép ára egyik nap még 414.000, másnap viszont már csak 

140.000 dollár?
134

 Forbáth Róbert, az iparügyi tárca tanácsosa szerint ez csak tévedés lehetett, 

de felhívta a figyelmet arra, hogy számos ipari berendezésre lehetetlen világpiaci árat 

alkalmazni, például mert vadonatúj termék, amelyik 1938-ban egyszerűen nem létezett, vagy 

éppen a világon egyedülállónak számít, amit nem lehet máshoz viszonyítani (utóbbira 

példaként az Alkaloida gyár termékeit említette). Zorin erre mosolyogva úgy reagált, egy 

termék esetében még biztosan találnak megoldást… Újházy felszólalására pedig megjegyezte, 

a mezőgazdasági termékek adatait is ki kell tölteni a mellékletekben. Az ipari üzemekről 

szóló megbeszéléseken elhangzott, hogy a szovjetek leszerelnék az Ajkai Timföldgyár és 

Alumíniumgyár, valamint a Székesfehérvári Hengerművek teljes berendezését, mert „az eddig 

összeállított jegyzék nem tölti be az idén esedékes 33 millió dolláros keretet”.
135

 Forbáth ezt 

hevesen ellenezte, szerinte ez évekre megbénítaná az egész magyarországi alumíniumgyártást, 

mivel ezt megelőzően már döntöttek a Lamparth gyár leszereléséről is, ahol korábban szintén 

ilyen tevékenység folyt. Más hazai üzem így nem maradna ebben az iparágban. Az előzetes 

számítások szerint 1945-ben már 4 millió dollár hiányzott az első jóvátételi évre előírt 

szállításokból (de ez az összeg hamarosan tovább emelkedett), Forbáth ennek pótlására 

textilipari berendezések átadását javasolta.
136

 Ezt a lehetőséget a szovjetek sem vetették el, de 

választ későbbre ígértek. A küldöttség egyik tagja, Limarenko alezredes javasolt még 

különféle módosításokat a kisebb tételek esetében az asztali óráktól kezdve a komplett 

telefonközpontokig bezárólag.
137

 A teljes, illetve az első jóvátételi évben szállítandó 

mennyiséget a IV. csoportba tartozó árukból a szovjetek az alábbiakban határozták meg:
138
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Hengerelt áru 490.000 tonna (az első évben 

40.600 t) 

Kerékabroncs 15.800 t (1500 t) 

Acéllemez 250.000 t (20.000 t) Váltók 20.000 t (2600 t) 

Húzott áru 27.000 t (2000 t) Tengelyek 22.500 t (2640 t) 

Sínek és tartozékaik 336.000 t (36.000 t) Acélcsövek 62.000 t (10.000 t) 

 

27. táblázat: A IV. árucsoport főbb elemeinek teljes, ill. az első jóvátételi évben szállítandó mennyisége a 

Szovjetunió részére 

 

Zorin számításai szerint 1945-re még 5.584.610 dollárnyi kiegészítésre lenne szükség 

az éves keretösszeg teljesítéséhez, ugyanakkor 1946-ra több tételből még az előírt 

mennyiségnél is többet ajánlott fel a magyar fél. Kijelentette, most csak 1945-re 

összpontosítanak. A három alumíniumüzem ügyében végül úgy határoztak, a két ajkai egység 

maradhat, a fehérvárit viszont leszerelik, a fent említett hiány pedig már utóbbi tétel 

beszámításával jött ki. Az élőállat-szállítás kérdésében a Földművelésügyi Minisztériummal 

korábban egyeztetett számok váltak véglegessé. 

 Forbáth közölte: a mintegy 5 és fél millió dolláros lyuk betömésére Magyarország egy 

tételben semmit nem tud felajánlani. Pokorny kérdésére, miszerint lehetséges volna-e az 

1946-os kontingensből ugyancsak 1946-ban esedékes szállítással, de 1945-re bármilyen tételt 

beszámítani, Zorin határozott nemmel felelt, így a halasztás lehetősége kiesett. Előállt 

ugyanakkor három másik megoldási javaslattal, amivel szerintük rendezhető volna a kérdés: 

(1.) a győri villanytelep két turbógenerátorának és három kazánjának leszerelése, (2.) a 

tatabányai erőmű egy turbógenerátorának és két kazánjának elszállítása, vagy pedig (3.) a 

dorogi erőmű leszerelése. A magyar küldöttség (Forbáth tolmácsolásában) kifejtette, hogy a 

győri erőmű a vagongyár szükségleteit fedezi, ami a jóvátételi program 30 %-át adja, így 

stratégiai jelentősége miatt nem nélkülözhető, ráadásul Győr városát is ez a telep látja el. 

Utóbbit az oroszok vitatták, szerintük ezt eddig is a régebbi erőmű oldotta meg, az újat, mely 

a háború alatt épült, még nem is használták, illetve eredetileg az ott létesített Messerschmidt 

repülőgépgyár ellátására készült. Ezt Forbáth vitatta, de jelezte, szakértőkkel vizsgálják meg a 

kérdést. A másik két erőműről pedig azért nem mondhat le Magyarország, mert ezek 

leszerelésével gyakorlatilag megbénulna a széntermelés. A szovjetek jelezték, többféle ipari 

és mezőgazdasági termék is szóba jöhet helyettesítésként, akár vegyesen is. Példaként 

húszezer darab telefonkészülék, 1000 db két köbméteres csille, 200 harisnyakötőgép, 

kapcsolók, a korábban előírt mennyiségen felül ipari vonalon további 100.000 darab óra és 

különféle csövek szállítására tettek javaslatot. Az agrárszektorból kukorica, árpa, nikotin és 
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szárított gyümölcs iránt érdeklődtek elsősorban. Újházy hozzátette, ezen felül még babot, 

borsót és gyógynövényeket tudnánk még felajánlani, amit a szovjetek örömmel fogadtak, sőt 

a méz szállítása elől sem zárkóztak el.
139

 

 Május 26-án a magyar kormány jegyzéket intézett Sztahurszkij altábornagyhoz, 

amelyben kérte, hogy a „leszerelt, de a jóvátételi listán nem szereplő gyárak és berendezések 

a jóvátételi összegbe beszámíttassanak, amennyiben (azokat) a Vörös Hadsereg nem 

szolgáltatná vissza.”
140

 Három nappal később, 29-én ezt azzal egészítették ki, hogy mindezen 

túlmenően kérték a VHS által leszerelt gyárakból elvitt, illetve általuk feldolgozott 

anyagkészletek értékének beszámítását is.
141

 Ezekre a felvetésekre sem érkezett válasz. Igaz, 

hogy ekkor Zorin vezérőrnagy éppen Moszkvába készült, az egyeztetések így lelassultak. 

 Zorin távollétében Rjabcsenko ezredes vezette a szovjet delegációt, ezalatt érdemi 

kérdések megvitatására nem került sor. Ő június 6-án telefonon folytatott megbeszélést 

felettesével, majd közölte Pokorny altábornaggyal, hogy az 1945-ben esedékes jóvátételi 

összegből még 1.003.500, az 1946-os kontingensből pedig – előzetes számításaik szerint – 

338.200 dollár hiányzik. Ezek pótlása különféle szénhidrogének (benzin, gázolaj, petróleum) 

szállításával kell hogy történjen. „A szovjet nem akarja a már amúgy is nagyon igénybe vett 

magyar ipart megterhelni” – jelentette ki.
142

 A felvetett javaslatra ugyanakkor sürgős választ 

kért. Amiből pedig kiderült, hogy a belső magyar olajszükséglet évente körülbelül 100.000 

tonna volt, 1946. január 30-áig pedig mintegy 170.000 tonna szállítása volt előirányozva, 

amelynek értéke nagyjából az 1945-re eső hiány összegnek felelt meg. Ugyanakkor 

rávilágítottak arra, hogy 1946-ban Magyarország már nehézség nélkül szállíthat benzint a 

szovjetek által igényelt mennyiségben. A kérés ezzel kapcsolatban az volt, hogy „a 

benzinüzemek a jövőben is szovjet katonai őrzés alatt maradjanak, hogy megvédhetők 

legyenek (…)”
143

 Pokorny megjegyezte, hogy az éves jóvátételből hiányzó összeget a 

szovjetek néhány nap alatt jelentősen csökkentették, nem sokkal korábban ugyanis még 5,5 

millió dollár körüli összegről volt szó. Az aktuális hiány mértéke egyébként folyton változott, 

volt, hogy csökkent, majd hirtelen ismét megemelkedett, ezzel kapcsolatosan a későbbiekben 

is újabb és újabb számítások láttak napvilágot. 
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 Kárász Artúr bejelentette, a Magyar Nemzeti Bank értekezlet összehívását 

kezdeményezte abból a célból, hogy megvizsgálhassák, hogyan befolyásolja a jóvátételi 

kötelezettségek teljesítése az ipari kapacitást, illetve az exportfelesleg és a fölös munkaerő 

problémáit. A munkába be kívánták vonni a Statisztikai Hivatal, a Gyáriparosok Országos 

Szövetsége (GYOSZ), a földművelésügyi és a kereskedelmi tárca munkatársait is. Felmerült 

továbbá (Szilágyi tolmácsolásában), hogy Csehszlovákiából a jolsvai üzemből sürgősen 

magnezit-behozatalra volna szükség, mivel e nélkülözhetetlen tűzálló anyag nélkül nem 

indulhat újra a hazai kohászati termelés. Bizottság kiküldését javasolta Plzenbe, ahol 

hajóépítéshez szükséges nyersanyagok beszerzésén túl az odamenekített és amerikai csapatok 

által lefoglalt gépalkatrészeket és szerszámokat is hazaszállíttathatnák. Az MNB részéről azt 

is javasolták, hogy érdeklődjék meg Dalibor Krno csehszlovák SZEB-misszióvezetőtől, 

tudna-e Csehszlovákia hitelbe gépeket szállítani, amelyekre ugyancsak a jóvátétel címén 

leszállítandó áruk gyártásához volna szükség. Az értekezlet felkérte az Iparügyi 

Minisztériumot, dolgozza ki annak részleteit, hogyan lehetne a különböző üzemek 

importigényeit összehangolni és egységesen kezelni, hogy az egyes cégek külföldi 

partnereikkel ne magánúton, hanem a minisztériumon keresztül létesítsenek kapcsolatot. 

Nemestóthy Dénes követségi titkár arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos lenne újra 

megjelenni az osztrák piacokon akkor is, ha kezdetben nekünk nem sok eladnivalónk lenne, 

és a nyersanyagokért, iparcikkekért cserébe legfeljebb némi élelmiszert tudnánk felajánlani. 

Komoly segítséget jelenthetne ugyanakkor textil- és bőráruk behozatala, amelyek ugyancsak 

fontos nyersanyagai számos jóvátételi terméknek.
144

 Elhangzott továbbá az is, hogy a 

jóvátétellel kapcsolatos megbeszéléseknek az eddigieknél is diszkrétebben kell zajlaniuk, 

mivel a sajtóban több alkalommal is meglehetősen pontos információk láttak napvilágot a 

csehszlovák és jugoszláv viszonylatban folytatott tárgyalásokról (konkrétan a Mai Nap című 

lapot említették), s ennek mindenképp elejét kell venni, a történteket pedig ki kell vizsgálni.
145

 

 Forbáth Róbert a leszerelendő gyárakkal kapcsolatban közölt adatokat. A szovjetek 15 

üzem elszállítását tűzték ki célul, ebből négyet teljesen, hetet pedig részlegesen szereltek le, a 

fennmaradókhoz egyelőre nem nyúltak. A hét részben leszerelt gyár kapacitását szerinte egy-

két éven belül helyre lehet hozni. A leszerelt egységek pedig többnyire még nem voltak 

használatban, vagy jobbára csak hadiipari célokat szolgáltak, felszerelésük sokszor hiányos 

vagy sérült volt, komoly érvágást tehet nem jelentett az elszállításuk. A hamarosan napvilágra 

kerülő korrekciós adatok és pontosítások azonban ennek ellenkezőjére mutattak rá. A 
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bizottság egészen más számadatokkal szembesült, mint amelyekről az egyeztetések 

alkalmával szó volt. 

 Elszállították a hatvani erőmű, a Miskolci Magnéziumgyár, Ökrös Sándor Műfoggyára 

és a már említett Székesfehérvári Hengerművek gépeit, utóbbi korábban német érdekeltségű 

üzem volt. A miskolci üzem háromnegyedét egyébként a szovjet frontalakulatok 

hadizsákmány címén már korábban elvitték. Részben leszerelték az Almásfüzitői 

Timföldgyárat és a Chinoin gyár készülékeinek egy részét is elvitték. Az Alkaloida vegyészeti 

gyárnak október 31-ig adtak haladékot, a tervek szerint utána teljes egészében elszállítanák, 

de addig az ország kétévi morfiumszükségletét dolgozhatja föl. Mintegy 50 százalékos 

mértékben szerelték le az Orion rádiógyárat és a Gammát (utóbbi optikai berendezéseit 

meghagyták ugyan, de azok a bombázások során súlyosan károsodtak). Utóbbi kiesése csak 

import útján volt pótolható, ez pedig súlyosan érintette az iparágat, akárcsak az ajkai erőmű 

egyharmadának leszerelése, amit jórészt Svájcból kellett pótolni a későbbiekben, a 

magyaróvári üzemből átszállított gépekkel csak részben tudták fedezni a kieső kapacitást. A 

szintén ajkai alumíniumgyár megmaradt ugyan, ám a termelésének 60-70 százaléka 6 évig a 

szovjeteket illette. Ez 1945-ben 3000, utána hat éven keresztül évi 7-7 ezer tonna alumínium 

Szovjetunióba történő szállítását jelentette. A Dilger Csősor és a Weiss Manfréd erőtelep 

sorsa kérdésesnek látszott, előbbi helyett Forbáthék az ózdi csősort ajánlották fel. A csepeli 

cellulózgyártó üzemből csak tartalék berendezéseket szállítottak el, illetve azokat, amelyek 

szovjet gyárak gépeinek kiegészítéséhez, szervizeléséhez voltak szükségesek. Szintén elvitték 

a Neményi Papírgyár erőműtelepét, megmaradtak ugyanakkor a rotációs és zsákpapír gépek. 

Csaknem teljes elszállításra került a Chromo Magyar Általános Faipari Rt. gyára, néhány 

kisebb gépe maradt csak meg.
146

  

 A hivatalosan bejelentett leszerelési igényeken túlmenően a Vörös Hadsereg számos 

üzemet önkényesen szállt meg és szállított el részben vagy teljes egészében. Ez ellen 

Gyöngyösi János külügyminiszter is tiltakozott a SZEB-nél 1945. május 25-én kelt 

beadványában. Ennek mellékletében 43 olyan gyárat, üzemet, vállalkozást sorolt fel, melyek 

semmilyen szovjet kívánságlistán nem szerepeltek, mégis a leszerelés áldozataivá váltak. 

Amennyiben visszaszolgáltatásukra nincs mód, kérte, hogy az értéküket az első jóvátételi 

évben esedékes szállításokhoz számítsák be. Mivel a szovjet fél mielőbb be szerette volna 

fejezni a tárgyalásokat (ekkor május 26. volt határidőnek kitűzve), a kormány sürgős választ 
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kért, hogy annak szellemében „utasítsa megbízottait, hogy a fenti gyárakra vonatkozó 

árkalkulációit a tárgyalásokra előkészítsék.”
147

 

 A leszereléseken túlmenően a szovjetek ipari készáru-igényei is súlyosan 

veszélyeztették a jóvátételre termelő gyárak kapacitását, mivel még a korábban leadott 

igénylések legyártásához sem volt elegendő nyersanyag, sok helyen még munkáskéz sem. 

Összességében 2-3000 szerszámgép, alumíniumipari berendezések, rádió-leadók, 

telefonalkatrészek és berendezések, tejeskannák, tejcentrifugák, elektromotorok, 

hűtőberendezések, bányacsillék, 4500 db szőlőpermetező gép, rozsdamentes acélból készült 

kémiai készülékek, valamint 325.000 dollár értékben textilgépek szerepeltek a hat évre szóló 

kívánságlistán. A ipari szállítások lebonyolítását, mint fentebb szó volt róla, az IKART-ra 

bízták, Újházy azonban megjegyezte, hogy a mezőgazdasági termékek esetében más szállító 

is szóba jöhet, így például a kelet-magyarországi területeken begyűjtött gabona, élőállat vagy 

ott feldolgozott késztermék a helyben rendelkezésre álló eszközökkel is eljuttatható volna a 

szovjet határig, s ez sok esetben jóval olcsóbb lehet, mint az áruk ide-oda mozgatását igénylő 

központi begyűjtés. Beadványok érkeztek ugyanakkor a Külügyminisztériumhoz több 

vállalattól, amelyekben azok hadizsákmány címén elszállított áruikért állami kártalanításra 

tartottak igényt. A bizottság úgy határozott, ezeket össze kell gyűjteni és a kérdést a 

Pénzügyminisztériummal közösen kell tisztázni. A Németországba hurcolt magyar értékek 

(hajók, járművek, áruk, az MNB aranykészlete) kártérítésének (avagy visszaszolgáltatásának) 

ügyét később szándékoztak megvitatni.
148

 

 Az iparügyi miniszter rendeletet adott ki a jóvátételi termelésben részt vevő üzemek 

részére, amely kimondta: a jóvátételi és a VHS részére történő szállítás közszállításnak 

minősül, ami csak a kormány, illetve az iparügyi miniszter rendelésére teljesíthető. A SZEB 

az összes rendelést az iparügyi miniszteren keresztül adja ki. Ha az üzemek mégis az 

ellenőrző hatóságoktól kapnak utasítást, azt azonnal közölniük kell az Iparügyi 

Minisztériummal. Jognyilatkozatot a cégek nem tehetnek, csak az IpM. A gyárak szükség 

esetén hiteles orosz fordításban, írásban közölhetik az illetékes katonai hatóságokkal a 

rendelet szövegét.
149

 

                                                 
147

 116/F. B.-1945. sz. irat. Budapest, 1945. május 25. MOL XIX-A-58. Jelöletlen irat. Hivatkozik rá: G. Vass 

István: Dokumentumok a magyar-szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez. www.archivnet.hu, 11. évfolyam 

(2011) 2. szám, 7. o. Hozzáférés: 2012. január 29. 
148

 Ugyanott (lásd az 57. sz. hivatkozást). 
149

 Szállítások a Vörös Hadsereg és a jóvátételi számla terhére. Utasítás… Magyar Iparügyi Miniszter 

55.824/II/2.1945. sz. irat. Budapest, 1945. május 31. Aláírás: Takács Ferenc iparügyi miniszter. MOL XIX-1-b 

44. doboz. 



84 

 

1945. június 11-én, Zorin visszaérkezését követően a felek ismét megbeszélésre ültek 

össze a folyó évben esedékes szállítások ügyében. Az eseményen jelen volt az öt 

csoportvezető is. Rjabcsenko bemutatta a Moszkvából kapott három mellékletet, ami a 

korábban meghatározott, öt fejezetbe foglalt követeléseket tartalmazta. 

Az elsőben szereplő gyárberendezések kapcsán Forbáth megjegyezte, hogy a 30. 

tételszámú papírfeldolgozó gépek (kétszázezer amerikai dollár értékben), illetve a 42. helyen 

említett Magyar Pharma termékei (12.300 dollárért) nélkülözhetetlenek, ezek szállítása helyett 

bárminemű mezőgazdasági termék átadását javasolta, amit a szovjet fél megfontolás tárgyává 

tett, így ezt a kérdést elnapolták. A második csoportból Rostássy miniszteri tanácsos 

kifogásolta, hogy az eredetileg Argentínának szánt 10 db dízelmotoros vasúti szerelvényt a 

szovjetek egyenként csak 75.000 dollárra értékelték, holott az eredeti, világpiaci (!) eladási ár 

27.000 angol font lett volna (ez akkori árfolyamon mintegy 108.000 dollárnak felelt meg). 

Rjabcsenko válaszában kifejtette, ehhez a tételhez nem ragaszkodnak, mindössze 

„előzékenységből” vették fel a listára, végszükség esetére! Az árszámítás mikéntjéről nem tett 

említést. Mivel más terméket egyidejűleg nem tudtak felajánlani 750.000 dollár értékben, a 

magyar tárgyalófél kénytelen volt elfogadni a szovjet kalkulációkat.
150

 A III. (hajók) és V. 

(mezőgazdasági cikkek) csoportban egyes termékek darabszámai körül folyt a vita, 

Rjabcsenko azonban határozottan közölte a kérdésben illetékes Tóth Béla miniszteri 

tanácsossal, hogy ebből nem tudnak engedni, ragaszkodnak az eredetileg előírt mennyiséghez, 

így aztán mind a hajók, mind a szállítandó háziállatok kontingense változatlan maradt. 

Közölték ugyanakkor, hogy az eredetileg igényelt 170.000 tonna nafta helyett beérik 80-

90.000 tonnával is, és ennek átvételi árát is megemelik (végül csak 70.000 tonnát kértek, amit 

az eredeti 170.000 tonnányi tétel értékében számoltak el). Három dokumentumot készítettek 

elő aláírásra: az elsőt az 1945. évi összes szállításokról, a másodikat a hat évre elosztott 

végösszegről, a harmadikat pedig az 1945-ös szállítások havonkénti lebontásáról.
151

 

Gondot jelentett, hogy több üzem, vállalat vezetősége a minisztérium megrendelése, 

jóváhagyása nélkül teljesített szállításokat, amelyekről a kormány csak késve értesült, így 

nem akadályozhatta meg azokat. A kabinet kiállt a magántulajdon sérthetetlensége mellett, 

ugyanakkor a jóvátétel, az újjáépítés és az ipar átszervezése miatt minden egyes fellelhető 

készletre szükség volt, ezért korlátozták az iparvállalatok tevékenységét. Engedély nélkül tilos 

volt a vállalati berendezések leszerelése és elvitele. Ugyanez vonatkozott a bombatámadások 
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miatt korábban leszerelt gépekre. Szén, koksz és brikett kiutalása az iparügyi miniszter 

hatáskörébe tartozott. „Az ipari termékek közül azokat, amelyeket a vállalatok szabadon 

értékesíthetnek, tartoznak olyan áron értékesíteni, amely árak és feltételek az eddigi és 

következő kormányrendelkezéseknek megfelelnek. Minden esetben megtiltom a vállalatoknak, 

hogy termelvényeiket olyan áron szolgáltassák ki, amelyből még a munkabéreket sem tudják 

fedezni.” Amíg a kereskedelmi miniszterrel egyetértésben máshogy nem döntenek, szigorúan 

tilos a be nem jegyzett cégeknek hitelbe szállítani vagy eladni. „Minden olyan szállításnál, 

amellyel a vállalatok közszállítást teljesítenek, avagy amelyet később bármely címen 

közszállításba akarnak betudni, az átvevő a Magyar Kormány illetve az Iparügyi Miniszter.” 

Az üzemi bizottságok a vezetői jogkörök csorbítása nélkül ellenőrizhették a rendeletek 

betartását. Különösen igaz volt ez azokra a szállításokra, melyeket csak utólag szándékoztak 

kifizetni. Nem egyértelmű helyzet felmerülése esetén azonnal értesíteni kellett az IpM-t 

(ugyanezt mindkét rendeletnél orosz fordításban is közreadták).
152

 

Június 14-én még mindig nem született döntés a Pharma és a papírgyár leszereléséről, 

bár a magyar fél valószínűsítette, hogy végül elszállítják őket. A bizottság ülésén Újházy 

megjegyezte, hogy az agrártermékek az összes jóvátételi kötelezettség nyolcadát teszik ki, 

ugyanakkor azokra az árufajtákra, amelyeket nehézségek nélkül biztosítani tudnánk, nem 

tartanak igényt a szovjetek. 14.000 tonna kukorica áll rendelkezésre, de szállítóeszköz 

hiányában nem tudják azt eljuttatni a határig. A búza, lóhere- és konyhakerti magvak hat évre 

előírt 400.000 tonnás kontingensének felét ugyanakkor elengedték, így az összesített hiány a 

szovjet becslések szerint most 6,5 millió dollár, amit iparcikkekkel kellett kipótolni. (Május 

29-én még öt és fél, június 6-án pedig már csak alig egymillió dollárnyi hiány volt szó. Most 

ismét drasztikusan felemelkedett.) A magyar adatok ugyanekkor már 54 üzem leszereléséről 

szóltak (közülük a Tungsram elvitele volt a legsúlyosabb érvágás), ezeket pedig nem lehetett 

beszámítani a jóvátételbe. Így felmerült, hogy kíséreljék meg azok egy részének 

visszaigénylését. Vásárhelyi István, a Pénzügyminisztérium miniszteri tanácsosa kiemelte, a 

Fegyverszüneti Egyezmény 12. paragrafusában előírt kötelezettségeket már ismerjük, „ezzel 

szemben a 11. § alapján eszközölt és a jövőben eszközlendő szolgáltatások kérdésével még 

nem vagyunk tisztában.” Tisztázandó volna továbbá, „mely szállítások eszközöltettek a 11. § 

helyes értelmezése alapján és mit vittek el az egyes szovjet katonai alakulatok pusztán a §-ra 
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való hivatkozással.”
153

 Nem volt tehát egyértelmű, mely megrendelések történtek hivatalosan 

a magyar kormány felé és melyek az egyes vidéki szovjet parancsnokságok hatáskörében. 

Amennyiben pedig ezeket az ún. VHS-pengővel egyenlítették ki, ennek beváltása szintén az 

államkincstárat terhelte. (Valószínűsítették azonban, hogy ezek a pénzösszegek ezután ismét 

forgalomba kerültek, növelve az inflációt.) Javaslatként felmerült, hogy folytassanak 

adatfelvételt minden ipari és mezőgazdasági értékről, amelyeket a Vörös Hadsereg 

ellentételezés nélkül begyűjtött, és ez ne csak az állami tulajdonra, hanem a magánszemélyek 

javaira is terjedjen ki. Később utóbbiak kártalanítására is sort kell keríteni.  

A belügyi és a népjóléti tárca elvetette az összeírás ötletét, mondván, ez komoly 

politikai kockázatokat hordozhat, különösen az agrárnépesség körében. A szovjetek részére 

teljesített úgynevezett közellátási (a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a katonaság helyi 

ellátását kielégítő) szállítások két negyedévre lettek felosztva, de a Közellátási Minisztérium 

csak a második negyedévben intézte ezeket önállóan, korábban ez a feladat az egyes 

vármegyei hatóságok illetékességi körébe tartozott.
154

 Utóbbiaktól igyekeztek begyűjteni 

minden ide vonatkozó adatot, ám ez meglehetősen nehézkesnek bizonyult. Legtöbbször 

ugyanis nem lehetett megállapítani, hogy az elhagyott javakból pontosan mekkora 

mennyiséget foglaltak le – jegyezte meg Zöld József, a közellátási tárca miniszteri biztosa. 

Mindezek tükrében jegyzéket intéztek a SZEB-hez azzal, hogy a „békeállapot helyreállt” 

(tehát innentől kezdve milyen módon finanszírozzák a Vörös Hadsereg és a szövetséges 

küldöttségek ellátását), illetve mi a szovjet álláspont a lefoglalt mezőgazdasági és ipari 

magánjavakról? Pokorny azt javasolta, csak nagy horderejű kérdésekben forduljanak a SZEB 

illetékeseihez, ők ugyanis, mint korábban Zorin is utalt rá, nem szeretik a különféle 

beadványokat és az azokhoz kiegészítésképpen hozzácsatolt mindenféle jegyzékeket. Kárász 

a szállítás kérdésére utalva kormányzati vizsgálatot sürgetett, mert az IKART hasonló 

kérdésben korábban felhatalmazás nélkül fordult a jugoszlávokhoz az oda irányuló szállítások 

ügyében, ehhez pedig nem volt joga. A kérdés kivizsgálása során egyszersmind rendezni kell 

a szállítás kérdését, mégpedig olyan formában, hogy abban a jóvátételi áruk transzportja 

elsőbbséget kell hogy élvezzen.
155

 

A Tungsram gyár levélben értesítette a kormányfőt, hogy június 8-án a szovjetek 

elhagyták a gyártelepet és 1938-as áron kb. 12 millió dollár értékű berendezést, árut és 

nyersanyagot szereltek le illetve vittek magukkal. Az újjáépítéshez szükséges volna az 
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elszállított javak kormány általi megtérítésére, éspedig oly módon, „mint ahogyan a jóvátételi 

áruszállítások ellenértékét megtéríti azoknak az iparvállalatoknak, amelyek ilyen szállításokat 

eszközölnek.” Ennek vállalására a cég kormánynyilatkozatot is kért.
156

 

Június 21-én az iparügyi tárca képviselői Makarov alezredessel folytattak 

megbeszélést, aki közölte: az addig a Vörös Hadseregnek dolgozó gyárakat július 1-jétől 

visszaadják, néhány cipő-, ruha- és élelmiszeripari üzemet kivéve, amelyek később kerülnek 

átadásra. Makarov szerint ezzel mintegy 350-360 gyár kerülhet ismét hazai irányítás alá. A 

visszaadott német vállalatok esetében a magyar kormány felelősséget vállal, hogy az 

átadáskor meglévő állapotokat megőrzi, onnan semmit el nem vihetnek. Ezt a szovjet 

illetékesek szigorúan ellenőrizni fogják. (FE 8. §). Ugyanez vonatkozik a hadianyaggyárakra. 

Ezeket az ipari miniszter veszi át és ő dönt arról, hogy a feleslegessé vált hadiüzemek miként 

állíthatóak át polgári termelésre. A katonai gyárparancsnokságok is megszűnnek július 1-jétől, 

csak a Vörös Hadsereg részére termelő üzemeknél maradnak ellenőrző alakulatok, melyek 

viszont nem szólhatnak bele a termelésbe, nincs rendelkezési joguk.
157

 Több cégnél felhívta a 

figyelmet a nehézségekre, melyek hátráltatják a termelést és a leszállítást. Végül a 

munkamorál kérdését vitatták meg, ez az oroszok szerint sajnálatos módon csökkent (az 

általuk okozott bizonytalansági tényezőkről ugyanakkor nem tettek említést). 

Az IKART 1945. június 20-ai levelében felszólította a Chromo Magyar Általános 

Papíripari Rt-t, hogy szereljen le 4 (majd még egy) gépet a jóvátétel címén és adja át az 

illetékeseknek. Július 6-án a cég az Iparügyi Minisztériumnak írt válaszlevelében jelezte, a 

szovjetek további 3 gépet igényeltek a meglévőkön felül. Kiemelte, hogy ezek játékkártya 

készítésére valók, amiket a Szovjetunió tudomásuk szerint nem kíván gyártani, a Vörös 

Hadsereg illetékese, Goncsarov őrnagy mégis ragaszkodik elvitelükhöz. Ez esetben azonban a 

gyár teljesen megszűnne, mivel gépek nélkül maradna. Július 7-én az Iparügyi Minisztérium a 

Magyarországi Szállítások Hivatalának továbbította a kérést, javasolva a gyár érdekében a 

további követelések visszavonását. Ez azonban nem járt sikerrel, így augusztus 5-én az 

iparügyi tárca kénytelen volt utasítani az IKART-ot, hogy rendelje el a leszerelést.
158

  

A cég a miniszterelnökhöz címzett levélben tiltakozott a teljes ellehetetlenítés ellen. 

Megismételték, hogy 5 nagyobb gépüket már leszerelték, majd egy orosz 

„zsákmánybizottság” további 3 gép elszállítását követelte. Kijelentették: a gyár a 

továbbiakban, minden hivatalos értesítés és utasítás híján, a legcsekélyebb érték elszállítását 
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is megtagadja, míg nem pontosítják az elszállítandó tárgyak listáját, hivatalos nyilatkozatot 

nem kapnak minderről és nem kártalanítják a céget a leszerelésekért. A végleges döntés ellen 

azonban nem tehettek semmit.
159

 

Egy másik papíripari cégnek, a Neményi Testvérek Papírgyár Rt-nek egy papírgépet 

és savazóüzemi berendezéseket kellett átadnia, a feltételeket parancsmegrendelésben 

rögzítették. A berendezések összértéke 80.000 USA-dollár, súlya kb. 350 tonna volt, és 

október 1-éig adtak időt az elszállításukra. Egy másik gép leadási határidejének 1946. január 

1-jét jelölték meg. Rjabcsenko rosszallását fejezte ki Pokorny altábornagynál, mert szerinte az 

IKART és a Neményi cég nem tesznek meg mindent a leszerelés határidejének betartására 

(noha addig még csaknem három hónap volt hátra).
160

 Pokorny jelentése alapján az IKART 

jelezte az iparügyi miniszternek: a késlekedések fő oka a munkás- és csomagolóanyag-hiány, 

konkrétan a faanyag hiánya. A felszólítás után a gyár 50 saját munkása mellé 300 szovjet 

katonát kapott kisegítőnek több csoportban. A Neményi részéről jelezték, hogy a gyárban lévő 

faanyag csomagolásra nem alkalmas, mivel túl rövid és vékony is. Ezért Romániából szovjet 

segítséggel 3000 köbméter fát kap a cég a közeljövőben (ami a belső piacon horribilis 

összegbe kerülne, már ha egyáltalán meg lehet szerezni). Helyszíni szemlét is tartottak a 

gyárban, és egy IKART-mérnök is segítette az ottani munkálatokat. A gyár időközben 

kérelmezte néhány berendezésének meghagyását és azok más árukkal történő kiváltását, 

amihez Rjabcsenko későbbi, szeptember 21-ei válaszában végül hozzájárult, egyúttal közölve 

az alternatívaként szóba jöhető tételek listáját.
 161

 

Csehszlovák vonalon is merültek fel nehézségek, ezeket Czikán-Zichy Móric 

miniszteri titkár (Külügyminisztérium) előadásából hallhatta a bizottság. A felvidéki magyar 

kisebbség pénzintézeteinek sorsa a feszült politikai légkör miatt is erősen bizonytalannak tűnt, 

az ott regnáló szovjet katonai parancsnokság pedig – hadizsákmány címén – lefoglalta a 

Pozsonyi Első Takarékpénztár összes értékét. Így a korábbi magyar-szlovák árucsere-

forgalomból származó passzívákat sem lehet kiegyenlíteni. „Csehszlovákiából panaszok 

érkeztek még arra vonatkozólag is, hogy a szovjet katonai hatóságok által ott forgalomba 

helyezett vörös hadsereg pengőket a csehszlovák hatóságok nem váltják be és a 

Csehszlovákiához visszacsatolt területeken forgalomban lévő magyar pengőbankjegy címletek 

beváltása körül is nehézségek vannak.” Az értekezlet végül úgy határozott, hogy mind a 
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pozsonyi pénzintézet, mind a csehszlovákiai pengőbeváltás ügyében jegyzéket intéznek a 

SZEB-hez.
162

  

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a Vörös Hadsereg előrenyomulása során 

Csehszlovákiában, Lengyelországban és Romániában ugyancsak kibocsátott – a 

magyarországihoz hasonló grafikájú, funkciójú és teljességgel fedezetlen – papírpénzt, ezek 

mindenhol okoztak kisebb-nagyobb fennakadásokat a törvényes fizetőeszközre történő 

beváltás során. Magyarországon 1944 végén jelentek meg a népnyelven „vöröspengőnek” 

nevezett széria első példányai 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 és 1000 pengős címletekben. (Utóbbi 

érték is vörös színű volt, de inkább a kibocsátó szervre utalt az elnevezés…) A szovjetek, 

amennyiben ellentételezték az általuk igénybe vett javakat vagy szolgáltatásokat, zömében 

ezekkel a saját kiadású pénzjegyekkel fedezték ügyleteiket. Igaz, a német és magyar csapatok 

visszavonulását követően sok helyen nem is maradt semmilyen más készpénz, így kezdetben 

még segítették is újraindítani a gazdasági vérkeringést. Hamarosan azonban súlyos 

tehertétellé váltak. A szovjetek ugyanis egészen 1945 végéig folytatták kibocsátásukat, 1946. 

január 1-jén még mintegy 4,8 milliárd pengőnyi volt belőlük használatban.
163

 Jelentőségük a 

hiperinfláció elszabadulásának következtében aztán folyamatosan csökkent, végül a szovjet 

főparancsnokság határozata értelmében 1946. február 28-án vonták ki őket a forgalomból, 

mikorra már teljesen elértéktelenedtek. (Éppen ezen a napon bocsátotta ki az MNB az 

egymillió pengős bankjegyet, noha a dollár árfolyama már egy hónappal korábban, január 

végén elérte a 778.000 pengőt.
164

) A jegybank márciusban mintegy 4 milliárd pengő értékben 

váltotta át a VHS-pengőket – főleg 1000 pengős címleteket – „normál” bankjegyekre.
165

  

A háborút követően a kormány ugyancsak bankópréssel teremtette elő az újjáépítés 

költségeit, emellett március, április és május hónapokban 100, 250, végül 500 millió pengő 

kölcsönt kapott a szovjetektől, amelyeket azok részben hadizsákmányként kezükbe került, 

részben viszont általuk nyomtatott pénzmennyiségből folyósítottak. Ráadásul a háború 

befejeződését követően a korábban Nyugatra hurcolt mintegy 9 milliárd pengőnyi, nagyrészt 

1000 pengős bankjegyekből álló készpénzmennyiség is lassan visszaszivárgott az országba, 

mindezek révén pedig még inkább elszabadult az inflációs spirál.
 166
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Dátum A forgalomban 

lévő pengőösszeg 

A dollár 

feketepiaci 

árfolyama (P) 

A forgalomban lévő pénzösszeg 

feketepiaci dollárértéke 167 

1945. 01. 31. 20.766.000.000 250 86.000.000 / 83,064.000 

1945. 06. 30. 23.572.000.000 627 37.565.000 / 37,594.896 

1945. 07. 15. 25.000.000.000 1290 -                 / 19.379.844 
 

28. táblázat: A forgalomban lévő készpénz mennyisége és értéke, 1945. január-július
168

 

 

A magyar kormány tisztában volt azzal, hogy szovjet követelések teljesítése a 

gazdaság akkori állapotában szinte lehetetlen vállalkozás, más választása nem lévén mégis alá 

kellett írnia az egyezményt. Erre 1945. június 15-én került sor Budapesten. A Jóvátételi 

Egyezmény 11 cikkelyből állt, három melléklet és egy részletezés tartozott hozzá. Az első 

melléklet hét fejezetben, összesen 184 tételben rögzítette táblázatos formában a szállítandó 

áruk mennyiségét, egységárát és összértékét. A másodikban az öt főbb árucsoportban az egyes 

években szállítandó áruk dollárértékét határozták meg. A harmadik pedig az első évben, 1946. 

január 20-áig leszállítandó árukat sorolta fel tételesen. A további évekről pedig úgy 

rendelkezett, hogy az éppen esedékes szállítások részletes listáját az aktuális jóvátételi év 

kezdete előtt két hónappal külön szerződésben rögzítik a II. számú mellékletben előírtak 

figyelembe vételével. A részletezés, melyet egy 95 oldalas füzetként csatoltak az 

egyezményhez, „a Magyarország által szállítandó egyes áruféleségek leírását, a velük 

szemben támasztott műszaki, minőségi és egyéb követelményeket tartalmazza”. Ugyancsak 

rögzítette a korábban kirótt jóvátételi összeg felosztását az érintett államok között. Az 

egyezmény 6. passzusa szerint, amennyiben a magyar fél bármely tételt késedelmesen 

szállított, az érintett kontingensen felül havonta 5 % pönálét, azaz pótlólagos szállítási 

pótlékot volt köteles fizetni.
 169
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2.3. A Jóvátételi Egyezmény törlesztési előírásai (6 éves terminus) 

 

 A szovjet féllel 1945. június 15-én kötött egyezmény 6 éves törlesztési időt írt elő.
170

 

Megállapították az egyes árunemek 1945-re vonatkozó mennyiségét, és azt is, hogy „(…) a 

szállítandó árumennyiségek mily dollárértékben számítandók be a megállapított kötelezettségi 

összegbe.”
171

 Az egyezmény 2. sz. melléklete szerint évente 33,34 millió USA-dollár értékű 

árut kell szállítanunk. Ennek megoszlása az alábbiak szerint történik: 

 

Árucsoport 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Összesen 

I. Gépi berendezések 16,5 5,0 3,7 3,7 3,6 3,6 36,1 

II. Vasúti felszerelések 2,9 5,5 8,9 10,1 9,9 9,3 46,4 

III. Hajók, úszódaruk 0,5 2,4 2,2 2,6 2,6 2,6 12,9 

IV. Fémfélgyártmányok 7,4 13,3 12,3 12,3 12,2 12,8 70,3 

V. Mezőgazdasági cikkek 4,8 6,6 6,0 4,4 4,7 4,7 31,3 

VI. Talpbőr - 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4   1,5 

VII. Kőolaj 1,2 0,3 - - - -   1,5 

Összesen 33,3 33,3 33,3 33,3 33,4 33,4 200,0 

 

29. táblázat: A szovjet jóvátétel árucsoportjainak évenként előírt szállítási kontingense a 6 

éves terminus szerint (1945-1950) 

 

1945 folyamán szállítandó tételek Millió jóvátételi dollár A végösszeg százalékában 

Leszerelési cikkek 9,92 29,8 

Újonnan gyártandó iparcikkek 17,42 52,2 

Kőolaj 1,20 3,6 

Mezőgazdasági cikkek összesen 4,80 14,4 

- ebből: állatok és állati termékek 0,75     -  

- növényi termékek 4,05      - 

Összesen 33,34 100,0 

 

30. táblázat: Az 1945 folyamán a Szovjetuniónak leszállítandó főbb jóvátételi kontingensek 

 

A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint komoly eltérés volt az egyezményben 

szereplő árak és a belföldi pengőérték között. A különbség igen jelentős a leszerelési 

cikkeknél és a kőolajnál, jelentős az újonnan gyártott áruk esetében és számottevő a 

mezőgazdasági cikkeknél is. „Táblázatunkban főbb árucsoportok szerint szembeállítjuk az 

első évi szállításoknak az egyezmény szerinti dollár-értéktét, valamint a belföldi pengőértéket, 

                                                 
170

 Az egyezményről részletesebben lásd Szűcs László: A szovjet- magyar jóvátételi egyezmény. In: Külpolitika, 

1996. nyár, p. 93-119. 
171

 Magyarország jóvátételi terheinek alakulása. 1946. július 4. Jelöletlen irat. Aláírás: Dr. Rieger. MOL XXIX-

L-1-m 27. doboz 1. lap. 



92 

 

továbbá e két érték alapján számított hányadost, mely azt mutatja, hogy a jóvátételi 

kötelezettségünk 1 dollárja – a szállítás és egyéb járulékos terhek figyelembevétele nélkül – a 

magyar közgazdaságnak mennyi pengőbe kerül. Megjegyezzük, hogy a belföldi érték 

kiszámításánál az 1938. évi átlagárakat, vagyis a békebeli ár- és költségtényezőket vettük 

alapul és nem vettük figyelembe azokaz az eltolódásokat, melyek az egyes költségelemeknél a 

békebeli viszonyokkal szemben mostanáig bekövetkeztek.”
172

 

 

Árucsoport Millió jóvátételi 

dollár 

Millió pengő 

(1938) 

1 jóvátételi $ 

pengőértéke 

Leszerelési cikkek 9,92 158,30 15,97 

Újonnan gyártandó iparcikkek 17,42 177,68 10,20 

Kőolaj 1,20 18,00  15,00* 

Mezőgazdasági termékek 4,80 36,33 7,56 

Összesen 33,34 390,81   11,71** 

* A szakértők által közölt és egymásnak némileg ellentmondó árak alapján óvatosan becsült 

árfolyam. 

**Súlyozott átlag. 

31. táblázat: A jóvátételi dollár pengőértéke a különféle termékcsoportoknál az előállítási 

költségek alapján  

 

Tehát: 1945-ben a szovjet félnek 390,81 millió 1938-as pengőértékű árut szállítunk, 1 

jóvátételi dollár járulékos költségek nélküli ára átlagosan 11,71 pengő. Ráadásul az 1938-as 

világpiaci árak olyan alacsonyan lettek megállapítva, hogy alig érik el az akkori magyar árak 

40 százalékát. Így két és félszer többet kell szállítanunk, mint amit a tényleges árak előírnak. 

1938-ban 1 dollár 5,15 pengőt ért, a kormány 1945. február 15-i előterjesztése szerint viszont 

csak 3,42 P volt a valós átszámítási ár, mivel annak idején az MNB jelentős illetéket rótt ki a 

devizavásárlásokra, így az előbbi érték a felárral együtt értendő. Ez önmagában is 50,58 % 

többletkötelezettséget jelent, hiszen 342 helyett 515, 1938-as pengő értékű szállítást kell 

teljesítenünk 100 dollárnyi jóváírásért.
173

 A magyarországi árak időközben minimum a 

negyvenszeresükre emelkedtek. (A számítások és az árfolyamok kérdésről részletesen „A 

jóvátétel árkérdései” című részben esik szó.) 

A vas-és fémipar, valamint a gépgyártás termelése az utolsó békeévben 727 millió 

pengőt tett ki. Mivel egyes tételek többször is szerepelnek, a reálérték ennél mintegy 30 

százalékkal kisebb, 509 millió pengőre tehető. Ebből további 25 % kerül levonásra, mivel ez a 

forgalmi ár, a nettó termelési érték tehát 382 millió pengő. A munkáslétszám időközben 
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112.000 főről 1944 szeptemberében 170 ezerre emelkedett, a háború végére azonban 38.000-

re csökkent. 

A gépi leszerelések 36 millió dolláros értéke súlyos érvágás volt, hiszen megmaradt 

kapacitást tovább csökkentette. Mintegy 10,3 millió dollár értékű pótlás lett volna szükséges a 

legszükségesebb alapfeltételek megteremtésére, az ágazat teljes kompenzálására azonban már 

mintegy 140 millió. Ez 1945 nyarán már 72,1 milliárd pengőt jelentett, és 1946 végéig folyó 

áron 24 milliárdot kellett leszállítani. Ráadásul hiányzott 57.000 munkás, akik közül sokan 

még nem tértek vissza a hadifogságból, és a meglévők is legalább tízezer pengőt igényeltek 

havonta és fejenként (mellékköltségekkel és közterhekkel együtt), s ezt mind az államnak 

kellett folyósítania. A fenti 72 milliárdból ráadásul 32 milliárd volt az anyagköltség, abból 

pedig 17 milliárdnyit importálni kellett!
174

 

A Gamma gyár esetében az eredeti parancsmegrendelés úgy szólt, hogy a gyárnak 

különféle fémfeldolgozó felszereléseket kellett átadnia, 4 lépcsőben összesen 244 db-ot, 

legkésőbb 1945. július 31-ig, ez 99.000 dollár értékű tételt jelentett. A Jóvátételi 

Kormánybiztosság szerint itt is lassan haladtak a munkálatok. Ugyanakkor a 244-ből 203 

tételt már átvettek az oroszok, néhány leszerelendő gép viszont pótolhatatlan volt a gyár 

számára, ezért más forrást javasoltak annak beszerzésére. A Gamma ráadásul alvállalkozóként 

is szállított a Ganznak, ugyancsak jóvátételi termeléshez, ezért is volt fokozottan stratégiai 

jelentőségű a gépek meghagyása. Kérték a határidő kitolását is, mert az addig leszerelt gépek 

hiánya miatt jóval lassabban tudtak haladni. A gyár általános helyzete sem volt jó, sok gépe 

károsodott vagy eltűnt, a leszereléseket követően 90 %-kal esett a kapacitás. A jelentés 

hangsúlyozta: az üzemnek lengyel exportmegrendelése is lenne, ami devizát hozhat, illetve 

jugoszláv jóvátételi megrendelések is esedékesek lennének a közeljövőben, ezért minden 

félnek érdeke volna a világszerte elismert Gammát mihamarabb üzemképessé tenni.
175

 A 

szovjet fél több hónapos huzavona után végül megelégedett más gépi berendezések 

felajánlásával.
176

 Más esetekben is mutatkozott némi rugalmasság a szovjetek részéről: a váci 

Rivényi Fonalgyár berendezésének leszerelésétől is eltekintenek, inkább máshonnan 

szállították el a kérdéses darabokat.
177

 Sztoljarov ugyanakkor jelezte a Jóvátételi 

Kormánybizottságnak, hogy néhány cég inaktivitása szembetűnő, az IKART sem elég erélyes 
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velük szemben, az MSZH szerint rendszabályokat kellene foganatosítani az érintettekkel 

szemben annak érdekében, hogy magatartásuk mielőbb megváltozzon.
178

 

A textiliparra is további veszélyek leselkedtek. Az Anyaggazdálkodási Osztály 

jelentése szerint egy Czeke nevű mérnök egy orosz tiszttel együtt leltárt és géplajstromot kér 

az egyes textilipari cégektől, kiemelve utóbbiak közül a cserére alkalmasakat. „…Fennáll az a 

veszély, hogy egy olyan csere következik be, amely teljesen deklasszifikálja az egész kötszövő 

ipar gépparkját. Ez célszerűtlen, nem kívánatos és egyáltalán nem egyezik terveinkkel.”
179

 

Nem volt könnyű helyzetben az alumíniumtermelés sem. Egy memorandum 

részletezte az ágazat körülményeit, rámutatva számos nehézségre. Nagyjából épek maradtak a 

kohók, kivéve a csepelit. Fontos nyersanyagokat kellene importálni: marónátron és kriolit, 

elektródamassza, valamint alumínium-fluorid. A németek elvitték a készletek zömét, a 

behozatal igen sürgős volna, főleg elektródamasszából, ám ez a jelenlegi helyzetben szinte 

lehetetlen. Emiatt a még működő kohók is csak 20-25 %-os kapacitással tudnak dolgozni. Az 

Vörös Hadsereg hadizsákmányából lehetne igényelni vagy egy oroszországi, esetleg szerbiai 

kohótól kölcsönözni, illetve a korábbi szállítótól Ratiborból kérni, az ottani szovjet megszálló 

hatóságokon keresztül. Mindemellett megpróbálhatunk Nyugatról, olasz, svájci vagy német 

kohók készleteiből nyersanyagot szerezni, bár ez még siker esetén is igen lassúnak ígérkezik. 

Nincs szállítói kapacitás. A termelés beszüntetése pedig igen nagy veszteséggel jár, mivel „az 

alumíniumkohászat folytatólagos üzemben történik és minden leállás nagy anyagpusztulással 

jár, (…) a jóvátételi alumíniumszállítások elmaradnak és a pönáléval kötelezettségeinek 

ismert módon nőnek.” Fontos lenne a marónátron mielőbbi behozatala is, míg az alumínium-

fluorid importja 1-2 hónapot csúszást még elviselhet. Így a legsürgősebben minimum 1000 

tonna marónátront és 2000 tonna elektródamasszát kellene behozni. A szovjetek folyamatosan 

vizsgálják az iparág különböző üzemeit, honnan és mit lenne érdemes elszállítani.
180

 

Június végétől folyamatosan kerültek újra magyar irányítás alá a legfontosabb ipari 

üzemek. 26-án a SZEB átadta a magyar kormánynak a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 

tatabányai üzemeit. A 11 aknából 10 üzemképes volt és termelt is, egy akna ugyanakkor víz 

alatt állt. Kevés munkás állt rendelkezésre, mert a földosztás miatt sokan hazatértek, de súlyos 

élelmezési gondok is voltak a cégnél, ezért sem lehetett megfelelő a munkamorál. Napi 230 

vagon szenet termeltek ki, ez 2-3-szorosára volt növelhető a megfelelő létszám és ellátás 
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biztosításával.
181

 Július 5-én a Shell csepeli telephelyét,
182

 8-án a Magyar-Amerikai Olajipari 

Részvénytársaság (MAORT) nagykanizsai üzemét, 9-én a Péti Nitrogénműveket, 10-én pedig 

az almásfüzitői gyárat bocsátotta a SZEB a kormány rendelkezésére.
183

 A csepeli telepen 

azonban közös magyar-szovjet őrség maradt, tekintettel az olaj fokozott stratégiai 

jelentőségére. 

Értekezésében G. Vass István hangsúlyozta, hogy az 1989 előtt napvilágot látott írások 

némelyike komoly kritikákkal illette a magyar részről tárgyaló delegációkat. A bizottságok 

tagjait felkészületlennek, a kormányt pedig erőtlennek és túlzottan engedékenynek állították 

be. Ezek a vádak azonban – a kutatott dokumentumok tartalmának ismeretében – biztosan 

nem helytállóak. A kezdeti időszakban valóban előfordulhattak olyan kiélezett szituációk, 

amikor a szakbizottságok tagjai egyszerűen nem lehettek kellően informáltak bizonyos 

kérdésekben. Ezek azonban kivétel nélkül rajtuk kívülálló, objektív tényezőkön múltak, 

amelyek befolyásolása nemhogy a szakembereknek, de még a kabinet tagjainak sem állt 

módjában. A háborús állapotok miatt az év elején még sem a bizottságok közvetlen 

felettesének számító kormány, sem a tárgyalópartner SZEB nem tartózkodott még 

Budapesten, csak április elején tették át székhelyüket a fővárosba. Annak ellenére, hogy az 

adattárak elérhetetlenek voltak vagy megsemmisültek, hogy sok szakember nem állt 

rendelkezésre és az infrastruktúra is romokban hevert, ezek az emberek valóban szinte 

emberfeletti erőfeszítéssel, a körülményekkel hősiesen dacolva, igen jelentős pótlólagos 

adatgyűjtéssel tették lehetővé az érdemi munkát a mégoly mostoha körülmények közepette is. 

Tevékenységüknek volt köszönhető, hogy ha csak kevés alkalommal és legtöbbször kisebb 

mértékben is, de engedményeket tudtak elérni, elősegítve ezzel a terhek legalább átmeneti 

könnyítését vagy teljesítésének elodázását, lélegzetvételnyi szünethez juttatva az érintett 

ágazatot, üzemet. Nem rajtuk múlt, hogy érveléseiket a szovjetek legtöbbször nem vették 

figyelembe. Ami pedig a felkészülés kérdését illeti, ez a kezdeti időszakban a másik oldalon is 

okozott fennakadásokat. A delegáció vezetőjét, Zorin vezérőrnagyot leszámítva a szovjetek 

soraiban sem voltak nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek. Nem véletlen, hogy 

felettesüknek két alkalommal is vissza kellett térnie Moszkvába egyeztetésre, és napokat vett 

igénybe, mire kidolgozták és jegyzékbe foglalták az új feltételeket. A világpiaci árak egyik 

szegmensben sem kedveztek a magyar félnek, és itt gyakorlatilag mindegy volt, hogy az 
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1938-ban érvényes dollárárfolyam az akkor alkalmazott felárral vagy anélkül került 

megállapításra, a magyar és a szovjet értékszámítások között nemegyszer többszörös 

különbségek is adódtak a magyar fél kárára. 

Többek, így G. Vass István vagy Gyarmati György számításai szerint a békebeli 

kapacitás függvényében a jóvátétel éves kötelezettsége az 1938-as nemzeti jövedelem 

mintegy 5 százalékát jelentette, ami önmagában elviselhető mértékű tehertétel lett volna. A 

Fegyverszüneti Egyezmény aláírásakor azonban még nem értek véget a harcok és az 

elkövetkező hónapok pusztításai során a dunántúli erőforrások nagy része is megsemmisült. 

Az 1945 tavaszán működő, illetve aktiválható kapacitások függvényében tehát elmondható, 

hogy a Jóvátételi Egyezmény előírásait képtelenség volt teljesíteni. Rögtön az aláírást 

követően számos elemzés, számítás született, melyek egymással is vitatkozva igyekeztek 

pontosabb helyzet- és jövőképet adni. A tárgyalások kezdetével egy hosszadalmas, bonyolult 

alkufolyamat indult el, mely a jóvátételi kérdés végleges rendezéséig, egészen 1953-ig 

elhúzódott.
184
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2.4. A szovjet jóvátétel helyzete a stabilizációig 

 

 

 A Jóvátételi Egyezmény aláírása ellenére nem oldódtak meg az azt körülvevő 

problémák, sőt az elkövetkező hónapokban a nehézségek csak fokozódtak. A nyár folyamán 

felgyorsult a pengő mind erőteljesebb értékvesztése, a nyersanyaghiány pedig továbbra is 

akadályozta az újjáépítést, ezen keresztül a jóvátételi termelés beindulását is. Ilyen 

körülmények között nem csoda, hogy a nyári hónapokban mind az ipari, mind pedig a 

mezőgazdasági vonalon teljesített jóvátétel értéke gyakorlatilag a nullával volt egyenértékű.  

Bán Antal iparügyi miniszter egy négyoldalas összefoglalóban fejtette ki a teljesítés 

nehézségeit. Szerinte az öntödei termelés alacsony szintjének a kokszhiány az elsődleges oka, 

amit sürgősen pótolni kell, ellenkező esetben augusztustól az acéltermelés a felére 

csökkenhet. Havi 4-5000 tonnára volna szükség, korábban Sziléziából, Csehországból és a 

Ruhr-vidékről szereztük be. A csehek esetleg most is hajlandók lennének adni, de ezt ki is 

kell fizetni és el kellene szállítani – a vagonok zömét azonban a németek elhurcolták. Szénből 

sincs elég, a szükséges mennyiségnek csak kb. 35-40 százaléka áll rendelkezésre. Sem fűteni, 

sem termelni nem lehet kielégítő mértékben ezzel a mennyiséggel. „A háború előtti időben 

hazai széntermelésünk saját iparunk részére elegendő volt, úgy, hogy külső szénbehozatalra 

pusztán csak gázgyártási és vasútforgalmi célokra volt szükség.” A munkaerő zöme 

hadifogságban van, a meglévőket sem tudják élelemmel, ruházattal és felszereléssel ellátni. 

Havi 350 tonna ferromangánra lenne szükség az acélgyártáshoz, de mindössze 3 havi 

szükséglet van csak meg belőle, importlehetőség pedig egyelőre nem látszik. Hiányzik ezen 

kívül a tűzálló anyagok, csomagolóanyagok, elektródák túlnyomó része. Nem mellékesen a 

jóvátételi termelést is akadályozza, hogy a gyárak jó része még mindig a Vörös Hadsereg 

zárlata alatt áll, vagy ha már termel is, „ezekben a gyárakban még a jóvátétellel össze nem 

függő különféle rendelkezések perfektuálását kívánják.” Sokszor éppen az ott tartózkodó 

katonaság miatt nem lehet a rendelkezésre álló nyersanyagot sem felhasználni.
185

 

Szovjet részről az általuk létrehozott Magyarországi Szállítások Hivatala (MSZH) 

felügyelte a jóvátétel teljesítését, de a fentiekből kiindulva a nyári hónapokban, ami a 

leszállított áruk átvételével kapcsolatos teendőket illeti, bizony nem sok dolga akadt. Annál 

több vitát folytattak a fentiekről a magyar illetékesekkel. Utóbbiak azzal érveltek, hogy a 

cégek kapacitása kicsi, kevés a munkaerő, a fegyelem meglazult, a technikai feltételek 

sokszor túl szigorúak és néha menet közben is változnak. Az idő rövidsége sem segíti a 
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munkálatokat, ráadásul sok gyárat épp az oroszok tartanak megszállva vagy szereltek le 

korábban. A jóvátételen felül még egyéb igényeket is ki kell elégíteni (Vörös Hadsereg, 

SZEB ellátása), így megoszlik az amúgy is kicsi kapacitás. 

A szovjetek azzal hárították el a magyar kifogásokat, hogy már eddig is számos 

üzemet adtak át a kormánynak, ráadásul augusztus elsejétől felszabadul a Weiss Manfréd, a 

Hofherr és Schranz, nem sokkal később pedig a Magyar Fogaskerékgyár is, lenne tehát 

kapacitás a megrendelések teljesítéséhez. Kevesellték, hogy a kormány által az idénre vállalt 

1200 szerszámgépből csak 400 készül el, szerintük a munkaközösségeknek hatékonyabban 

kellene működniük. Úgy vélték, utóbbiak rosszul osztották be a termelési kvótákat, sok gyárat 

túlterheltek, mások teljesítőképességét viszont nem használták ki kellő mértékben. A 

szovjetek szerint a minőségi előírások magyar katalógusokból származnak, ahol pedig ez nem 

volt elérhető, ott a nemzetközi feltételeket vették alapul. Kevesellték a vállalatok igyekezetét 

és az egyéni teljesítményt is, utóbbi emelésére prémiumrendszer bevezetését javasolták. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy néhány kisebb technikai feltételt leszámítva semmilyen 

könnyítést nem tudnak adni. „Mivel a jóvátételi szállítások fentvázolt állása miatt mintegy 

becsapva érzik magukat, közölték, hogy előterjesztést fognak tenni Vorosilov marsallhoz, 

hogy a magyar kormánynál a jóvátételi kötelezettségek késedelmes és hiányos teljesítése miatt 

a legerélyesebben tiltakozzon.”
186

 1945. augusztus 14-én Sztoljarov alezredes tolmácsolta is a 

szervezet (és rajtuk keresztül a SZEB vezérkarának) rosszallását. 

 Kifogásolták, hogy a hatvani erőművet a tavasz óta nem sikerült leszerelni, még az 

ugyancsak korábban kért, alkatrészeket ábrázoló rajzokat sem adta át a magyar fél. A hónap 

közepéig 2000 tonna gabonát kellett volna Munkácsra szállítani, de csak 465 tonna érkezett 

meg addig (az ülést egy nappal a 15-ei határidő előtt hívták össze). A szállítási nehézségeken 

túl a magyar fél azzal indokolta az elmaradást, hogy legfeljebb 950.000 tonnás termés várható 

a korábbi 2,6 millió tonnával szemben, s ebből nem tudnak ekkora mennyiséget nélkülözni, 

ráadásul a Vörös Hadsereg ellátását is ebből kell megoldani. A szovjetek elégedetlenek voltak 

az alumíniumáruk helyzetével is, mondván, kevés és rossz minőségű árut kaptak eddig. Mivel 

az ózdi üzem helyzete is aggasztó és munkás sem állt rendelkezésre elegendő, a helyzet közeli 

javulását nem ígérhették a magyar tárgyalódelegáció illetékesei. A munkaerőhiány 
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enyhítésére az a szovjet javaslat hangzott el, hogy katonákat rendelnek ki a leszerelésre ítélt 

objektumokhoz a magyar kormány költségére.
187

 

 Augusztus 17-én értekezletet tartottak a Jóvátételi Szállítások Hivatalánál (sic), ahol 

Salasov vezérezredes kifogásolta, hogy „Ózd a jóvátételi gyártásokon kívül magyarországi 

belső szükségletekre és különösen hidak céljaira is gyárt anyagot, ugyanakkor, amikor a 

jóvátételi közvetlen hengeráru szállításoknál igen nagy lemaradások vannak.”
 188

 Ez szerinte 

nem megengedhető, és utasítást várt a miniszter részéről, hogy a gyár addig ne gyárthasson le 

más tételeket, amíg a jóvátétel szempontjából be nem hozza a lemaradásokat. Ózdról 

táviratban is közölték, hogy az ottani őrnagy kimutatást kért az összes készletről, ami nem a 

jóvátételre készült. Hiába hangoztatták, hogy a szigorítás nemcsak az újjáépítést, hanem a 

jóvátételi termelést is hátrányosan befolyásolja, Salasov kitartott álláspontja mellett. Ezért a 

magyar fél írásban fordult az MSZH-hoz a döntés megváltoztatása érdekében.
189

 

Mindezek után aligha volt meglepő, hogy Vorosilov marsall, a SZEB elnöke 

meglehetősen számon kérő hangvételű levelet intézett Miklós Béla miniszterelnökhöz. Ebben 

kifogásolta a rossz szervezés és az akadozó végrehajtás miatti késedelmet, a súlyos 

hiányosságok többségét ezekre vetítve vissza. Adatai szerint augusztus 16-áig mindössze 766 

ezer dollár értékű áru lett leszállítva (a június és augusztus közötti időszak előírt 

mennyiségének csupán 6,8 %-a), miközben időarányosan az előírt eredeti kötelezettség 11,37 

millió dollár volt.
190

 

 1945 augusztusában született egy megállapodási tervezet az Orosz Dunai 

Hadiszállítási Parancsnokság (megrendelő) és az Első Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) 

(szállító) között a szovjet hajók szervizelése ügyében. Ennek alapján a szállító befogadja és 

javítja megrendelő hajóit, havonta 25.000 munkaórát bocsát annak rendelkezésére. Ennek 

keretében több hajót és uszályt részben vagy egészben felújít, illetve megjavít. Határidőn túli 

leszállítás esetén a késés 6. napjától napi 0,5 %, a 11. naptól 1,5 % büntetőkamat fizetendő. A 

16. nap után 5000 P a büntetés és a rendelés érvényét veszti (a büntetési tételeket 

természetesen ebben az esetben is ki kell fizetni).
191
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Hasonló tartalmú iratot fogalmaztak meg a Ganz hajógyárában elvégzendő munkákról 

a Vörös Dunai Flottilla és az Iparügyi Minisztérium illetékesei. A Ganz saját anyagkészletből 

történő szervizelést vállal 20.000 termelői órában. A hatékonyság nem lehet kevesebb, mint 

1945 áprilisában-májusában volt, a rendeléseket a teljesítés megkezdése előtt minimum 3 

nappal korábban le kell adni a gyárban. Ha valamely munkafolyamat nem végezhető el vagy 

előreláthatólag késedelmet szenved, a felek módosíthatják a rendelést. Ha a Ganz vis maior 

miatt nem tudja teljesíteni a rendelést, a SZEB hoz döntést az ügyben. A megállapodás 

tervezett érvényessége: 1945. december 31. Egy másik tervezet ugyanakkor 45.000 produktív 

munkaórát említ. Kicsit több hajó ellátását írja elő, mint az előzők (17 hajó szervizelését és 

100 akkumulátor feltöltését). A szakórák szakma szerinti megoszlását az alábbiak szerint 

képzelték el:   

 

                                                                                             Munkaórák száma 

Szakma      1. tervezet  2. tervezet 

Hajótörzs-szerelés, hajólakatos   3800   10.000 

Villanyhegesztés     1200   2500 

Gázhegesztés      500   1000 

Rézműves és bádogos     2000   4000 

Mechanikai szerelés     4000   7500 

Kovács      500   1000 

Kazán       500   1000 

Villanyszerelés     1500   5000 

Asztalos, ács      2500   7800 

Kárpitos, vászon, festő    400   1000 

Öntöttvas és réz-öntőde    600   200 

Összesen      20.000   45.000 

 
32. táblázat: A jóvátételi termelés tervezett munkaóráinak száma az egyes szakmákon belül 
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Kamerszki mérnök-alezredes, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság teljhatalmú hajógyári 

megbízottja még 1945. június 28-án levélben kérte Forbáth Imre iparügyi miniszteri 

tanácsost, hogy a FE 11. cikkelye alapján osszák ki a Vörös Hadsereg járműveinek javítási 

rendelkezéseit a Laczkovics (Újpest), a Duna Gőzhajózási Társaság (DGT, DDSG) és a Ganz 

hajógyáraknak.
192

 Mivel a Fegyverszüneti Egyezmény fenti rendelkezése alapján a magyar 

kormány köteles volt az Orosz Dunai Hajóhad, ill. az Orosz Dunai Hadiszállítási 

Parancsnokság hajóinak javítási munkálatait elvégezni, az iparügyi miniszter ugyancsak 

levelet küldött ifj. Karnitscher Jánosnak, a Laczkovics hajógyár vállalatvezetőjének, melyben 

kérik a céget, vállaljon részt a javítási feladatokból. Ugyanilyen tartalmú levelet kapott Blandl 

Rudolf, a DGT óbudai hajógyárának igazgatója. Az Iparügyi Minisztérium 1945. július 5-én 

Kamerszkinek küldött válaszlevelében közölte, a DGT-nek és Laczkovics gyárának kiadta az 

utasítást a javítási munkákban történő részvételre.
193

 

A DGT esetében azonban sokáig nem volt egyértelmű, mi is pontosan a vele 

kapcsolatos szovjet álláspont. Október végén azután közölték a döntést: a megbeszélésen 

jelen levő Rjabcsenko és Bezrukov meglehetősen merev álláspontja szerint a DGT 1946 

májusáig kizárólag a Vörös Flottilla számára végez javítómunkát, ezt követően leszerelésre 

kerül. Noha a bécsi SZEB nem német, hanem osztrák tulajdonnak tekintette, és a FE 8. pontja 

szerint is csak megőrzésre lett átvéve, tehát bekapcsolható a jóvátételi termelésbe, ugyanakkor 

nem esik a potsdami egyezmény hatálya alá. A szovjet fél nem osztotta ezt az álláspontot és 

lezártnak tekintette a kérdést. Így meglehetősen borúlátó képet festettek a jóvátételi hajóépítés 

jövőjét illetően. „A fentiek alapján megállapítható, hogy a hajó és úszódaru programmot 

belátható időn belül nem tudjuk teljesíteni, mert a számbajövő két gyár kapacitása még 

normális munkaerő és anyagellátás mellett sem tudja teljesíteni az orosz jóvátételi 

szállításokat. Természetesen a csehszlovák és jugoszláv jóvátételre sem tudunk hajókat 

szállítani, aminek az lesz az eredménye, hogy kénytelenek leszünk a meglévő hajóinkat 

rendelkezésre bocsátani jóvátétel fejében. Katasztrofális helyzetünket az is súlyosbítja, hogy 

az elveszett hajóink helyett képtelenek leszünk magunk számára újakat építeni.”
194

 

A szovjetek sürgették a külföldről behozandó árucikkek (tűzálló anyagok, érc) 

ellentételezésének megindítását is. A kokszért cserébe Magyarország olajszállítmányokat 
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küldött Csehszlovákiába, ez a szovjetek álláspontja szerint nem ütközött akadályba, legalábbis 

nem féltették tőle saját megrendeléseiket. Makarov alezredes szerint a küldéstől számított 5 

napon belül megérkezik a koksz. „Értesítést kért az ellentételek feladásáról, hogy a maga 

részéről Csehszlovákiában az illetékes orosz parancsnokságnál interveniálhasson. Véleménye 

szerint a megkötött szerződés módot ad a magyar kormánynak a csehszlovák kormánnyal való 

közvetlen távirati érintkezésre és arra a lehetőségre, hogy távirati úton intézzék el a 

szállítások megindulását.”
195

 

1945. szeptember 17-én Rjabcsenko, az MSZH helyettes vezetője közölte a Jóvátételi 

Kormánybizottság képviselőivel, hogy Magyarország a negyedik negyedévben 13.000 tonna 

benzin, 19.000 t petróleum és 15.000 t dízelolaj szállítását köteles megoldani, összesen 

620.000 dollár értékben. Az ásványolaj-ügyek miniszteri biztosa (bizonyos Királdy tanácsos) 

erre úgy reagált, hogy a háztartások petróleumigénye az általános áramhiány miatt igen 

magas, ráadásul korábban csak 33.000 t benzint és mindössze ezer tonna petróleum szállítása 

volt előírva. A Weiss Manfréd üzemeinek is naponta 680 tonna szénre és pakurára lett volna 

szükségük, és mivel ez távolról sem állt rendelkezésre, sok volt a zavar az ellátásban, ezáltal a 

termelésben is. További nehézséget jelentett, hogy Lengyelországból sem érkezett meg a 

korábban igényelt koksz, a Ganznál pedig leállt az úszódaruk építése. Mikor ezt a szovjetek 

kifogásolták, a gyár azzal érvelt, a nyersanyaghiányon túl mintegy 1100 munkásra is szüksége 

lenne (köztük 80 %-ban szakmunkásokra lenne igény). A szénbányák üzemeltetéséhez és a 

hatvani erőműtelep leszereléséhez sem állt rendelkezésre elegendő munkaerő. A magyar 

delegáció tagjai egyként hangsúlyozták, a szigorú szovjet előírásokat ilyen körülmények 

között lehetetlen betartani, illetve teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a nyár folyamán (június és 

augusztus között) gyakorlatilag alig történtek jóvátételi szállítások, Sztoljarov alezredes 

közölte, a szovjet fél elvárja, hogy Magyarország szeptember folyamán pótolja az 

elmaradások 30 százalékát. Az olaj kérdésében kialakult vitára Rjabcsenko azzal tett pontot, 

hogy utasította az illetékeseket, írják össze az ásványolaj-termékere vonatkozó belső 

szükségleteket, ő majd továbbítja azokat Moszkvába.
196

 

 A szovjetek a szállítások mennyiségén túl a termelés munkatempóját kifogásolták 

elsősorban. Kemény vádakkal illeték a Ganz gyárat, akinek vezérigazgatója, Jendrassik 

György vitába szállt Rjabcsenkóval. Utóbbi szerint „(…) a Ganz jóvátételi feladatát nem 

teljesíti megfelelően. Vagy nem akar dolgozni, vagy annak más okai vannak.” Jendrassik erre 
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azt felelte: „Nem rajtunk múlik. Sok nehézség van, a Vasművek többszöri sürgetésünk ellenére 

sem szállítanak. A munkáslétszám felemelése szintén nem nyert megoldást.” A Ganznál azt is 

felhozták, hogy konkurenseik, a Salgótarján-Rimamurányi Vasművek, illetve a Hofherr és 

Schranz is sorozatosan megnehezítik a dolgukat, a tőlük rendelt anyagot nem vagy csak késve 

és kisebb mennyiségben szállítják. Ennek ellenére a szovjetek követelték, hogy a Ganz 

szeptember folyamán szállítsa le az előírt három dízelmotorvonatot.
197198

 

Október 12-én arról kezdődtek megbeszélések a magyar és szovjet felek között, hogy 

1946-ban és 1947-ben Magyarország előreláthatólag milyen termékeket tudna leszállítani 

jóvátétel címén. Forbáth Imre iparügyi miniszteri tanácsos előterjesztéséből kitűnt, hogy az 

ország gazdasági helyzete súlyos, és nem igazolódtak az 1945 tavaszán elhangzott, a 

gazdasági teljesítmény növekedését előrevetítő optimista jóslatok. A meglévő kapacitás ugyan 

elbírta volna a megrendelt mennyiségek legyártását, de a továbbra is fojtogató 

nyersanyaghiány, illetve főként emiatt a korábban tervezettnél jóval nagyobb mennyiségű 

import miatti többletkiadások felborítottak minden előzetes kalkulációt. A számítások szerint 

az első jóvátételi évre előírt 33,34 millió dolláros kontingensből eddig mintegy 15 milliót 

teljesített a magyar fél, a kiesés fő oka a már említett nyersanyaghiányon túl a súlyos 

szénhelyzet.
199

 A mezőgazdasági termékek csoportjában a szovjetek 1945-ben 5,3 millió 

dollárt engedtek el, ám ezt már a következő évben le kellett szállítani, így az 1946-ra 

felhalmozott hátralék agrárvonalon – a korábbiakkal együtt – már 15 millió dollárt tett ki. 

Ehhez adódott még az egyébként is előírt 33,34 millió dollár (a teljes éves kontingens), 

valamint az 1945-ben esedékes, de késedelmesen szállított cikkek esetében felszámított, a 

késés mértékétől függően 10-60 %-os mértékű pönálé is.
200

 

Az előzetes felmérések alapján úgy látszott, hogy a gyáripar 1946-ra legfeljebb 17,3 

millió dollár értékű termelést tud garantálni, ebből kellene teljesíteni a jóvátételi előírásokat 

is. Ehhez jó esetben, ha a körülmények is kedvezően alakulnak, még 4-5 millió dollár jöhet 

hozzá kisebb tételekből. Ehhez azonban elengedhetetlen volna a széntermelés növelése. 

Forbáth ezzel kapcsolatban három tényezőt említett meg:  
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- (1.) Technikai feltételek: mindenekelőtt bányafa, karbid és robbanóanyagok 

beszerzése, a karbidot elektróda hiányában Magyarországon nem tudják legyártani. 

- (2.) Munkaerőhiány: főleg vájárok hiányoznak, ezek kiképzése azonban hosszadalmas 

és a bányászat rossz feltételei miatt a munkások inkább más területen keresnek 

munkát. 

- (3.) Munkafegyelem kérdése: 1942-ben 50 munkás 40 tonna szenet termelt ki naponta, 

ma 35-en csak 15 tonnára képesek. 

 

Megállapították továbbá, hogy a három állam együttes jóvátételi követelései az 1946. 

évre túlzottan megterhelőek, ráadásul jugoszláv részről nem hozzáértő módon állították össze 

az árulistákat, különösen az ipari kontingenst. Így 70 helyett 120 millió körül alakul(na) a 

teljes követelés. Csehszlovákia is 190 db hajót követelt a meglévőkön felül, de már a szovjet 

igények is mintegy 10 évre előre lekötötték a kapacitásokat. Ezért vagy külföldi segítségre, 

vagy egy újabb hajógyárra volna szükség. 

Forbáth szerint a teljesítési lehetőségek az anyagi bázison múlnak, nem a kapacitáson, 

előbbi azonban várhatóan 1947-ig nem fog kellőképpen regenerálódni. Ehhez a következő 

feltételeknek kellene teljesülniük: (1.) az elhurcolt, de a jóvátételbe be nem számított ipari 

javak vissza kellene szolgáltatni, (2.) a jóvátételi termelésben részt vevő cégek, üzemek 

részére komolyabb mértékű áruhitelt kellene biztosítani, és mindezekkel párhuzamosan (3.) a 

jóvátételi feltételeket mielőbb újra kellene tárgyalni. Amennyiben ugyanis évről évre 

fokozatosan növekvő szállítási mennyiségeket tudnánk kialkudni, az utolsó évekre „esetleg pl. 

100.000.000 dollár szállítását is vállalni lehet.”
201

 De jugoszláv és csehszlovák vonalon is 

kizárt, hogy az egyenlő részletek elvét Magyarország komoly hátralék felhalmozása nélkül 

teljesíteni tudja. És akkor a pönálé értékének megfelelő árut is pluszban le kell gyártani. 

Az ülésen elhangzott, hogy a maga a kormány sem látja át pontosan a helyzetet és 

ezért sürgős tájékoztatást kért a bizottságtól. Egyetértés volt abban, hogy elsődlegesen a 

szovjetek követeléseit kell rendezni, már csak azok nagyságrendje miatt is, a csehszlovák és 

jugoszláv igényekkel pedig csak ezután foglalkoznak. Utóbbiakkal aránylag szívélyes 

hangnemben tudtak eddig tárgyalni, de jelen helyzetben a magyar fél csak kisebb gesztusokat 

tehetett, annyira rossz volt az ország gazdasági helyzete. 

A Földművelésügyi Minisztérium felmérése szerint az agrárszektor helyzete is igen 

súlyosnak tűnt, mint fentebb Forbáth Róbert is említette, le kellett mondanunk az 1945. évi 
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csaknem teljes mezőgazdasági jóvátétel teljesítéséről. A nehézségekhez döntően hozzájárult a 

földtulajdon kérdésének bizonytalansága, valamint az üzemanyag, a vetőmag, az 

állatállomány, a trágyázás és a szerszámok szinte teljes hiánya. Utóbbiak megléte az ipari 

termelés függvénye, ezért a tárca szerint először itt kellene javulnia a helyzetnek. A Vörös 

Hadsereg ellátása pedig a legnagyobb nagyságrendű megterhelés, amely akadályozza az 

agrárszektort az egyéb jóvátételi kötelezettségek teljesítésében – állt a jelentésben. Itt ráadásul 

nincsen halasztási lehetőség, a forrásokra azonnal igényt tartanak és be is hajtják (főleg 

vidéken nemegyszer erőszakos eszközökkel), az árszempontok kérdése sem tisztázott (kötött 

vagy szabad áron írják jóvá), kap-e az érintett magánszemély vagy szövetkezet kártérítést 

valahonnan, és ha igen, mikor és mekkora összeget, az elvitt javakat ez mekkora hányadban 

ellentételezné stb. Mindez érthető módon nem erősítette a parasztság termelési kedvét. Ha 

tehát ez alól mentesülnénk, jelentős mennyiségű húst, terményt és vetőmagot tudnánk 

jóvátételi viszonylatban szállítani.
202

 

Valamennyi szektor képviselője egyetértett abban, hogy a beszámítás kérdését nem 

lehet figyelmen kívül hagyni. A németek az 1945-ös termést még nem tudták magukkal vinni, 

viszont az 1944-es tartalékok teljesen eltűntek (megsemmisültek vagy Németországba 

kerültek), így a becslések alapján körülbelül 30 millió mázsás termésmennyiséget kellett 

pótolni. Alternatív megoldásként külföldi élelmiszersegély igénybe vétele is felmerült, de 

lényegesebbnek tűnt a kiszállított és még meglévő tételek sorsa. A mindenkori politikai, 

szállítási helyzet függvénye volt, hogy ezekből mennyi kerülhet vissza. Ezért nem jöhetett 

ekkor szóba a szovjet igényeken túl jugoszláv vagy csehszlovák vonalon történő 

mezőgazdasági jóvátételi szállítás. Továbbra is problémát jelentett a világpiaci árak elvének 

szovjet erőltetése, ami nem tette lehetővé a felárak érvényesítését. A másik két ország 

esetében a bizottság úgy találta, lehet erre mód, mivel azt korábban Csehszlovákia és 

Jugoszlávia is alkalmazta, de a szovjet döntések fényében kétségesnek tűnt, hogy 

lemondanának a számukra kedvezőbb számítási módszerről.
203

 

Az ülést követően két fontos kérdést tekintettek sürgősen tisztázandónak. Az egyik: 

jelentsük-e azonnal az oroszoknak, hogy a mai helyzetben a szállítások nagymérvű 

csökkenése várható? A másik a csehszlovák hajószállítási követelés megvitatása volt. Az 

Iparügyi Minisztérium szénosztálya moratóriumot javasolt, bár úgy vélték, ennek lejárta után 

sem leszünk jobb helyzetben. A közellátásért felelős tárca is moratóriumpárti volt, ezáltal 

szerintük a belső fogyasztás és az újjáépítés is lendületet kaphatna, ami végső soron a 

                                                 
202

 Lásd a 16. számú hivatkozást. 
203

 Lásd a 16. számú hivatkozást. 



106 

 

jóvátételi kapacitás növekedését is eredményezi, ami pedig a szovjet félnek is érdeke. 

Emellett mindenképpen el kellene érni a Vörös Hadsereg ellátását szolgáló szállítások 

beszámítását is. Forbáth kiemelte, igazságosabb évenkénti felosztásra van szükség, amely 

arányban áll a jövőben remélhetőleg fokozatosan javuló magyarországi gyártási 

lehetőségekkel. Az újjáépítésért felelős tárca képviselője ezen túlmenően a nyersanyaghiányt 

emelte ki, mint a nehézségek fő forrását. Az iparügyi miniszteri tanácsoshoz hasonlóan azzal 

érvelt, amennyiben halasztást kaphatnánk a teljesítésre, vagy kisebb mennyiséget kellene 

leszállítanunk, jelentős mértékben szabadulnának fel erőforrások az újjáépítésre, ami végső 

soron jótékonyan hat a jóvátételi teljesítőképességre is.
204

 

A fentiekkel ellentétben az Igazságügyi Minisztérium képviselője arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a moratórium veszélyes lehet Magyarországra nézve, mert ha ennek lejárta 

után sem tudnánk szállítani, a szovjetek türelme minden bizonnyal elfogy és a későbbiekben 

számunkra még kedvezőtlenebb feltételeket szabhatnának. Ezzel szemben támogatta Forbáth 

felvetését a fokozatosan növekvő szállítások elvének bevezetésére, ami végső soron a 

Jóvátételi Egyezmény nagyarányú módosítását takarta.
205

  

Október 19-én az érdekeltek újabb ülést tartottak, melyen több kérdésben folytattak 

elhúzódó, de végeredményben minden érintett szerint hasznos vitákat. A megbeszélések 

összegzésének lényege az volt, hogy folyamatosan együtt kell működni a szovjet és egyéb 

szövetséges hatóságokkal a német területekről visszahozni kívánt javak ügyében, a 

folyamatos tájékozódás pedig elengedhetetlen, amennyiben Magyarország a kérdésben sikert 

szeretne elérni. Az nyilvánvaló volt, hogy minden elhurcolt eszközt és nyersanyagot nem 

kaphatunk vissza, de ezek minél magasabb arányban történő visszaszerzése a bizottság 

elsődleges céljai között szerepelt. 

Időközben egy szovjet tiszt (a nevét nem említették a bizottsági ülésen) azzal kereste 

meg az iparügyi tárca illetékeseit, hogy felsőbb utasításra kidolgozza egy esetleges 

moratórium tervezetét. Közölte továbbá azt is, hogy a késedelmes jóvátételi szállításokkal és 

azok okaival László Aladár foglalkozik a minisztériumban.
206

 A szovjetek tehát 

nyilvánvalóan tisztában lehettek a magyar fél nehézségeivel, s kiváló belügyi kapcsolataik 

révén hamar értesülhettek a tervezett lépésekről. Azt is tudatták ugyanakkor a bizottság 

tagjaival, hogy a SZEB, de különösen a szovjet tárgyalódelegáció képviselői úgy érzik, 
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rosszindulattal viseltetik irántuk nemcsak az általános közvélemény, de közvetlen 

tárgyalópartnereik is. Kifogásolták, hogy gazdasági vonatkozásban (is) a sajtóban valótlan 

állításokat tartalmazó cikkek jelennek meg, ezek pedig károsan hatnak a tárgyalásokra. A 

soron következő értekezleten ezért kérni fogják a magyar felet, biztosítsa a nagy befolyással 

bíró sajtó támogatását, hogy az a ne sugalljon ellenséges képet a szovjetekről.
207

 

Az október 20-án megtartott magyar-szovjet megbeszélések fő témája a jóvátétel 

céljából ipari vonalon megrendelt termékek legyártásának kérdése volt. A Magyar 

Radiátorgyárral kapcsolatban Rjabcsenko kijelentette, azonnal meg kell kezdeni 

fűtőberendezések gyártását Ukrajna számára, ami máris súlyos elmaradásban van, és 

teljesítmény növelése érdekében a Weiss Manfréd mellett a Kühne gyárnak is be kell szállnia 

a termelésbe. Korábban 5000 négyzetméternyi radiátorfelület legyártását ígérték, ami eddig 

nem készült el és a jelek szerint túl fogják lépni az előírt határidőt (október végéig 8000 

négyzetméternyit kellene leszállítani). A késedelmet a WM szerint a krónikus munkaerőhiány 

okozza, a meglévő 13 gépsorukat nem tudják kihasználni, mivel csak hat kezelésére van 

elegendő munkás. A rendelkezésre állókat is alig tudják élelemmel ellátni, a termeléshez 

szükséges alapanyag viszont egyelőre rendelkezésre áll. 50-100 segédmunkás termelésbe 

történő beállítása már megoldhatná a nehézségeket, de a folyamatos gyártáshoz több 

nyersvasra és kokszra lenne szükség (a békebeli éves termelés egyébként 15.000 

négyzetméternyi radiátorfelület volt). A szovjetek kijelentették, 13 helyett 18-23 géppel 

kellene dolgozni, utóbbi feltétel teljesülésével pedig szerintük – kétműszakos munkarendben 

– a kétszeresére növelhető a termelés.
208

 

Noha korábban már tettek lépéseket a jelenség felszámolására, továbbra is általános 

gyakorlatnak számított, hogy egyes vállalatok, sőt minisztériumok is a Jóvátételi 

Kormánybizottság megkerülésével, önállóan folytattak tárgyalásokat a jóvátételben érintett 

államokkal. Ezek során irányelveket sem fogalmaztak meg, emiatt pedig a hivatalos 

megbeszélések alkalmával a JK sokszor került kellemetlen helyzetbe – előfordult, hogy a 

szovjet fél olyan meglévő készletekről is tudomással bírt, amiről a magyar delegáció tagjai 

nem. Az is gondot jelentett, hogy az MSZH nagyon lassan és kis tételekben igazolta vissza a 
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leszállított tételeket, emiatt a pönálékötelezettség is igen magas volt. Utóbbival kapcsolatban 

az Igazságügyi Minisztérium vállalta a jogi helyzet tisztázását.
209

 

A Fémlemezgyárat illetően Rjabcsenko megállapította, hogy itt sem teljesülnek a 

szállítási kötelezettségek. Az üzemnek tejeskannákat kellene előállítania, de ehhez – az 

igazgató elmondása szerint – nem biztosítottak számukra alapanyagot. Mintegy 18 vagonnyi 

acélra lenne szükségük, október hónapban azonban legfeljebb 700 darab kanna elkészítéséhez 

van elegendő nyersanyag. Ha még ebben a hónapban megkapnák a szükséges mennyiséget, 

novemberben akár 3000 darabot is le tudnának gyártani. Rjabcsenko némiképp indulatosan 

közölte, a novemberi kötelezettség ennek éppen kétszerese, 6000 db, 1945-re pedig 

összességében 13.000 db az előírás. Az igazgató ezt abban az esetben vélte teljesíthetőnek, ha 

a meglévő 350 fős munkáslétszámot mintegy 280 fővel megtoldják, továbbá fűtőanyagot és 

ablaküveget is kapnak a munkakörülmények elviselhetővé tételéhez. (A sorozatos 

igénybejelentések annyira felbőszítették Rjabcsenko ezredest, hogy a sokadik ilyen kérelem 

elhangzása után a Hajós és Szántó cég igazgatóját, bizonyos Gerber urat az ülés elhagyására 

szólította fel.)
210

 Nem volt indulatoktól mentes a Hatvani Erőtelep körüli vita sem. A magyar 

fél azt emelte ki, hogy a munkások rosszul ellátottak és alulfizetettek (az építőmunkások 

órabére 258, a vasmunkásoké 150 pengő volt). A szovjetek viszont a leszerelést erőltették, és 

azt, hogy az IKART ehhez biztosítsa a megfelelő munkáslétszámot. 

A felek elképzelései élesen különböztek a szállítási díjtételek kérdésében is. 

Előzetesen szerződéstervezet készült a Moragenszka nevű szovjet hajózási vállalattal, amely 

jelezte, díjfizetés ellenében hajlandó a jóvátételként legyártott árukat vízi úton a 

Szovjetunióba juttatni. Tonnánként azonban horribilis, 28 dolláros árat jelöltek meg, 

miközben a magyar fél 3 dollárt ajánlott (összehasonlításképpen: a háború előtt tonnánként 

1,5-2 dollár volt az általános szállítási ár).
211

 Ezért a Magyar Nemzeti Bank a hivatalos napi 

árfolyamon pengőre átszámított díjtételeket zárolt számlára fizette be, amelyről kizárólag a 

Moragenszka dolgozóinak illetménye és ellátási költségei voltak lehívhatóak. Az Újjáépítési 

Minisztérium kérte, hogy az MNB engedélye nélkül senki ne fizessen a szovjet cégnek. Az 

IKART az eddigi szállítások fejében 75.000 dollárnyi pengőértéket kívánt jóváírni, ebből 

azonban a Moragenszka csak 25.000 dollárt fogadott el, arra hivatkozva, egyelőre nincs 
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szüksége több pengőre (többek szerint nyilvánvalóan a további árfolyamesésre spekuláltak), 

így a fennmaradó összeg az MNB zárolt számlájára került.
212

 

A Moragenszka igazgatója, Koloszov már október közepén követelte a szállítási 

szerződés azonnali aláírását, valamint az eddig leszállított áruk fuvardíjának megtérítését. 

Mivel hajótér szűkösen állt csak rendelkezésre, Magyarország korábban még vízi úton sem 

mindig tudta a jóvátételre gyártott árukat határidőre önállóan leszállítani. Ezt megelőzően a 

kormány már segítségért folyamodott a dunai szállítás ügyében a szovjet illetékesekhez, most 

ezt megismételték, a szovjetek erre viszont azt felelték, előbb rendezzék az elmaradt 

fuvardíjakat, utána biztosíthatják a szükséges hajóteret a további szállításokhoz. A 

feljegyzések szerint 1945 októberéig 52,3 millió tonna árut szállítottak Magyarországról 

jóvátétel címén a Szovjetunióba, mintegy 1,67 millió dollár értékben. A cég 28 dollár/tonnás 

árkövetelése 1,46 millió dollár fuvarköltséget takart (volna), ami az addigi szállítások 

költségének duplájára rúgott. A magyar fél által javasolt 3 dollár a belföldi fuvardíjak alapján 

ekkor mintegy 4500 pengős tonnánkénti árat, összességében mintegy 157.000 dollárt, azaz 

235 millió pengőt tett ki folyó áron.
213

 

További problémát jelentett, hogy a már leszállított áruk átvételi elismervényeit a 

szovjetek nem küldték el az illetékes magyarországi szerveknek. A kormánybizottság egy 

jegyzéket csatolt a Magyarországi Szállítások Hivatalának azoknak a már leszállított áruknak 

a listájáról, amelyek átvételéről még nem érkezett elismervény. Ezekkel kapcsolatosan 

mindennemű pönálékötelezettséget elhárítottak. 

A Moragenszkával megkötött szerződés eredetileg 1946. június 30-áig szólt, ezt 1946 

végéig meghosszabbították, utána azonban függőben maradt a kérdés. Az IKART a lejáratot 

követően papíron még 213.000 dollárral tartozott a szovjet cégnek, de azt állította, több 

alkalommal súlyhiány merült fel a hajóval történt szállítások során, így legalább részben 

jogtalannak tartották a szállítmányozó cég követelését. Igaz, a rendezést illetően a szovjetek 

sem siettek felvenni a kapcsolatot az IKART illetékeseivel.
214

 (Ide kapcsolódik, hogy 1946. 

március 29-én közös magyar-szovjet hajózási vállalatként alakult meg a MESZHART, ami a 

továbbiakban lényegében feleslegessé tette a Moragenszka igénybevételét.) 

Még 1942-1944 között a németek 30.000 tonna szovjet eredetű ócskavasat és egyéb 

vashulladékot adtak el Magyarországnak egymillió dollár értékben, ennek importját a 
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Transkarpatia Rt. bonyolította. A tételek kifizetéséről igazolás állt rendelkezésre, melyet 

bemutattak a szovjeteknek. Egyúttal indítványozták, hogy a követelést a Szovjetunió 

Németországtól hajtsa be, ezt Rjabcsenkóék elutasították, és a Fegyverszüneti Egyezmény 6. 

pontjára hivatkozva vagy a nyersanyagot, vagy annak ellenértékét követelték. A magyar fél 

vitatta, hogy a tranzakció a fent említett cikkely alá tartozna, ennek ellenére készségét fejezte 

ki a visszaszolgáltatásra. Az anyag nagy részét egyébként a csepeli Szabadkikötő és a Weiss 

Manfréd területén tárolták, egy részét pedig már el is szállították a szovjetek. Forbáth ez 

ügyben tett előterjesztésében az állt, hogy „jobb természetben felajánlani az ócskavasat, mert 

az oroszok úgysem viszik el, míg ha az értékről volna szó, akkor az nekünk még szükségesebb 

áruk kompenzációjához vezetne.”
215

 Az elszállítás kérdésében ugyan tévedett (néha valóban 

lemondtak bizonyos tételekről, erről ezúttal nem), ám megállapításának második fele teljesen 

megfelelt a valóságnak, ami a korabeli gazdasági helyzet (és lehetőségek) függvényében 

valóban nem volt mindegy. 

A Fegyverszüneti Egyezmény 6. cikkelye alapján ki kellett jelölni egy szervet, amely a 

külföldi tulajdonú, visszaszolgáltatandó vagyontárgyak kiadását intézte. Az iparügyi tárca 

javaslata a külügyminisztert bízta meg az egyes javak kiszolgáltatásával. Irányelveket is 

megfogalmaztak, melyek alapján a miniszter dönthet az egyes kérdésekben, a szállításra 

vonatkozóan ugyancsak a Külügyminisztérium jelölhetett ki ügyintézőt (ipari javak esetében 

például az IKART-ot).
216

 

Forbáth szerint az eddig elvégzett kalkulációk alapján a Vörös Hadsereg csak az 

iparvállalatok vagyonából mintegy 727 millió 1938-as értékű pengő értékben ejtett 

hadizsákmányt. Az iparügyi tárcánál végzett számítások azonban arra engednek 

következtetni, hogy a végösszeg 3,5-4 milliárd pengő is lehetett. Ugyancsak az IpM 

berkeiben, egy László Aladár előterjesztésére kidolgozott javaslatban merült fel, hogy csak 

1948-tól kellene megkezdeni a jóvátételi szállításokat, addig ugyanis képtelenek leszünk 

reorganizálni a gazdaságot, az újjáépítés e nélkül nem lehetséges, a jóvátétel viszont az 

újjáépítés nélkül nem az. Pokorny altábornagy, a magyar delegáció vezetője Bán Antal ipari 

miniszternél járt közbe, nehogy ez a javaslat a szovjetek fülébe jusson. Nemcsak hogy 

jócskán túllép a tárca hatáskörén, de maga a felvetés is irreális. Ehelyett inkább 100 millió 
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rubeles kölcsönkérelem felvetését indítványozza, ami hosszabb távon előmozdíthatja a 

jóvátételi termelés ügyét.
217

 

1945. november 4-én Vorosilov, a SZEB elnöke levélben tudatta a miniszterelnökkel, 

hogy a Vörös Hadsereg több gyárnak szállított bőr- és textilnyersanyagot, melyek azokat 

kötelesek feldolgozni és a Vörös Hadsereg illetékesei részére átadni. (Mondhatni, a legfelsőbb 

szintről kiadott parancsmegrendelésekről volt szó.) Ennek alapján a Wolfner Bőr-és Cipőgyár 

180 tonna bőrből 30.000 pár csizmát készített el, a Pamutipar Textilgyárat ugyanakkor 15.000 

db egyenruha legyártására kötelezték. Három másik üzemben (Vikodni Adolf, Szilágyi Mária, 

Hirsch Jakab) be kellett fejezni a nyersbőrfeldolgozást. A levél megfogalmazása szerint a 

korábbi ide vonatkozó Vörös Hadsereg-megrendelések semmisnek tekinthetők, de fenti 

kéréseket a legrövidebb időn belül teljesíteni kell.
218

 

November 8-án Miklós Béla kormányfő válaszlevelet intézett Vorosilovhoz, melyben 

tudatta: egy washingtoni kormánydöntés értelmében az Egyesült Államok visszaadja 

Magyarországnak azokat a dunai hajókat, melyek a folyó amerikai ellenőrzésű szakaszán 

horgonyoznak és a megszálló hatóságok számára feleslegesek. Mivel ezek nélkülözhetetlenek 

az ország számára, kéri a SZEB elnökét, járuljon hozzá a megállapodáshoz, hogy az érintett 

járművek mihamarabb megérkezhessenek.
219

 Az amerikaiak két nappal korábban egy 

memorandumot is megfogalmaztak a hajók visszaadásának feltételeiről. Ez a következő 

kitételeket tartalmazta:
220

 

(1.) Magyarország elismeri, hogy a hajókat ideiglenesen kapja meg legszükségesebb 

szállítások lebonyolítására. 

(2.) E kölcsönzés nem jelenti azt, hogy ezek a hajók végleg magyar tulajdonban is 

maradnak. 

(3.) A magyar kormány vállalja, hogy az amerikai kormány felszólítására az amerikai 

megszállási övezetben adja vissza a hajókat. 

(4.) Magyarország informálja az Egyesült Államok katonai hatóságait a hajók 

felhasználására vonatkozóan. 

(5.) A kormány biztosítja a SZEB jóváhagyását ezen intézkedésekre és az azokkal 

kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan. 
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(6.) Az átvevő magyar megbízottak nyilatkozatot írnak alá az átvett tételekről. 

 

A november 12-ei összegzéskor hivatalossá vált, amit addig is sejteni lehetett: 

Magyarország a szállítási kötelezettségeknek csak igen kis hányadát volt képes teljesíteni. A 

fenti dátumig le kellett volna szállítani 22.756.350 dollárnyi árut, ezzel szemben mindössze 

1.142.033 dollár (az összes kötelezettség mintegy 5 %-a) teljesítését igazolták vissza a 

szovjetek. Ezen felül raktárba került még 1.754.928,28 $ (7,8 %) értékű áru és folyamatban 

volt a leszállítása 4.536.480 $ (19,8 %) értékű különféle tételeknek. Mivel azonban a határidő 

előtt nem érték el a szovjet határt, pönálékötelesnek számítottak. Hátralékban maradt 

ugyanakkor 21.617.317 dollárnyi termék, a teljes mennyiség több mint kétharmada (67,4 

%).
221

 A szovjet ipari jóvátételi szállítások 1945. novemberi helyzete az alábbiak szerint 

alakult (az adatsorok kaotikusnak tűnhetnek, de a dokumentumokban ezek a számok 

szerepelnek): 

 

Dátum Teljesítendő Átadott Raktárban Úton lévő  Hátralék 

1945. 10. 28.222 20.956.100 1.142.033 1.642.836,00 3.741.776,00 19.814.067 

1945. 11. 05.223 24.556.600 1.142.033 1.720.142,64 4.151.366,72 23.414.567 

1945. 11. 12.224 22.756.350 1.142.033 1.754.928,28 4.536.480,00 21.617.317 

1945. 11. 28.225 24.556.600 1.142.033 1.803.343,44 5.203.089,90 23.414.567 

 

33. táblázat: A szovjet ipari jóvátételi szállítások állása 1945 novemberében 

 

A hónap folyamán újabb konfliktusokat generált a felek között a jóvátételi szállítások 

szinte minden területén egyre inkább eluralkodó késedelem. De az útnak indított tételekről is 

sorozatosan vitatkoztak. Nem volt például rögzítve, ki őrizze a határt elérő, de még át nem 

vett szállítmányokat? Nem sikerült dűlőre jutni a Moragenszka díjtételeinek ügyében sem, a 

jegybank a korábbi metódust követte, azaz az aktuálisan átutalt tételeket a zárolt számlán 

helyezte el, de a szovjetek csak két alkalommal hívtak le belőle 25-25 ezer dollár értékű 

pengőösszeget.
226
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Rjabcsenko kifogásolta, hogy noha a január 20-ai szállítási határidő vészesen közeleg, 

a hajók és úszódaruk építésében sem történt érdemi előrelépés. Úgy vélte, ennek fő oka a 

munkások fegyelmezetlensége, rossz ellátása (ezekért egyúttal a magyar hatóságokat tette 

felelőssé) és a politikai nyugtalanság, amit meglátása szerint a magyar kormány ugyancsak 

nem képes kezelni. Nyomatékosan kijelentette, a Szovjetunió egyetlen dollárt sem fog 

elengedni a jóvátételből! Kifogásait a következő pontboka gyűjtötte össze: 

 

(1.) A munkaszervezés nem helyes. 

(2.) Növelni kellene a munkáslétszámot. 

(3.) Teljesítménybérezéssel kellene emelni a színvonalat. 

(4.) A munkafegyelmet folyamatosan vizsgálni kell. 

(5.) Fel kell javítani a munkások élelmezését (ebben hajlandóak segíteni). 

 

A magyar fél válaszában elhangzott, amennyiben a szükséges készleteket idejében 

megkapják, 1946 márciusáig, de legkésőbb egy hónapra rá készen lehet az első daru és hajó 

is. A munkaerőhiány kapcsán a szovjetek közölték: a SZEB elvonhat máshonnan munkaerőt, 

hogy a jóvátételé legyen az elsőbbség. Ami nem ide tartozik, azt egyelőre ne gyártsák az 

üzemek. Rjabcsenko megismételte: kifogásokat nem fogadnak el, vegyünk példát 

Oroszországról, ahol 14-15 éves gyerekek is remek munkát végeznek a gyáriparban. Részéről 

a tárgyalások befejezettnek tekintette és közölte, az eddigiekről személyesen Vorosilovnak 

fog referálni.
227

 A SZEB közölte azt is, hogy igényt tartanak a Wintershall Magyar-Német 

Ásványolaj Művek 10 millió pengő névértékű részvényeire, mivel azok német tulajdonban 

voltak, és mint ilyenek, a Szovjetuniót illetik.
228

  

Folyó hó 16-án mégis sor került egy megbeszélésre, éspedig a stratégiai fontosságú 

Mátravidéki Erőműtelep leszerelésének ügyében. Megállapították, hogy a munkások ellátása 

siralmas, azonnali hatállyal ruhára (esőköpeny, gumicsizma) és élelemre lenne szükség. A 

mérnöki és munkavezetői tevékenységet jónak ítélték a szovjetek is, ugyanakkor műszaki 

tervek és dokumentáció nem álltak rendelkezésre. Bidlauer mérnök közölte az MSZH 

elnökével, hogy az erőművet 70 százalékban már leszerelték, ebből 20 %-ot pedig el is 

szállítottak. Összesen mintegy 1100 munkásuk állt rendelkezésre (ebből 991 magyar, a többi 

szovjet), egyszerre kb. 600 fő dolgozott a leszerelésen, amit Knjarevszki alezredes irányított. 

                                                 
227

 Feljegyzés a M. SZ. H.-nál 1945. november 14-én tartott megbeszélésről. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 125-

128. lap. Budapest, 1945. november 14. 210/35/JK.-1945. sz. szigorúan bizalmas irat. 
228

 1945. 11. 5-ei keltezésű dokumentum, az aláírások nem olvashatóak. MOL XIX-1-b 44. doboz. 



114 

 

Ő úgy ítélte meg, emelni kellene a létszámot, bővíteni az ellátást, vezető szakmunkások 

felvételére is szükség lenne, intenzívebb munkairányítással pedig gyorsítani lehetne a tempón. 

Rjabcsenko a bizottságtól a munkáslétszám megkétszerezését követelte, az élelmezés és a 

szigorúbb fegyelmezés ugyanakkor szerinte eddig is a magyar kormány feladata volt, ezért a 

fellépést a magyar hatóságoktól várta. „A demokrácia nem azt jelenti, hogy mindenki azt 

csinálhatja, amit akar, hanem hogy teljes erővel igyekezzék a legjobbat produkálni.”
229

 

A Jóvátételi Kormánybizottság november 19-én tartott összegzést a megelőző időszak 

fejleményeiről. Az IKART bizalmas közleményben tudatta: a szénszállítások körül nagy a 

zűrzavar, mind jóvátételi, mind kereskedelmi téren. A jugoszlávok például a kereskedelmi 

forgalomban megvásárolt szenet pengőben fizették ki, ami Magyarországnak igencsak 

előnytelennek bizonyult az egyre inkább felgyorsuló infláció közepette. A szénszállításoknak 

ráadásul csak egy része zajlott az IKART felügyelete alatt. Az Iparügyi Minisztérium 

szénelőadóját Pokorny döntése alapján végül is nem rendelték be az ülésre, de a jelen lévő 

IpM-megbízottól írásbeli tájékoztatást kért a szénhelyzettel kapcsolatban. Felülvizsgálatot 

kezdeményeztek ugyanakkor a Fegyverszüneti Egyezmény 4. és 5. paragrafusa ügyében, ami 

a leszállított áruk őrzésére vonatkozólag szolgálhatott megoldással. A szovjetek ugyanis 

közölték, a magyar hatóságok a szállítmányokat csak a magyar határig kötelesek őrizni. 

Utóbbi kérdésében két nappal később, 21-én megegyezés született: a jóvátételi 

szállítmányokat csak a magyar határig kíséri magyar őrség, a határtól az átadóhelyig 

(szárazföldön Munkács, vízi úton a romániai Galati) az IKART két lépviselője felügyeli 

azokat, immáron szovjet kíséret mellett. Ekkor került sor a jóvátételi szállítások ügyében 

magyar részről korábban felmerült moratórium tervezett szövegének hivatalos átadására is. 

Ebben Vorosilov közbenjárását kérik Sztálinnál, „még mielőtt az ország általános gazdasági 

bajainak orvoslását kérve az Egyesült Nemzetekhez fordulunk.”
230

 A tervezetet még 14-én 

elkészült ugyan, de még vita zajlott arról, hogy részletesen kifejtsék-e a gazdaság jelenlegi 

helyzetét vagy sem. Pokorny úgy vélte, nem érdemes erre időt vesztegetni, a szovjetek úgyis 

vagy-vagy alapon döntenek majd. A Magyar Nemzeti Bank ezzel szemben indokoltnak 

tartotta volna a részletezést, mivel azt hivatalosan a SZEB részére nyújtjuk át, és az abban 
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helyet foglaló angolszász képviselők felé is meg kell indokolni a kérést (akkor is, ha mindez 

pusztán formalitás lenne a szovjet hegemónia mellett).
231

 

A november 28-ai tárgyaláson Rjabcsenko átnyújtotta Pokornynak az 1946-ban 

teljesítendő mezőgazdasági jóvátételi szállítások részletezését. Elmondása szerint, mivel a 

Földművelésügyi Minisztérium „nem volt elég alapos”, nekik kellett összeállítaniuk a listát. A 

szovjetek arról is döntöttek, hogy a hatvani erőmű már teherautóra gyűjtött leszerelt darabjait 

egyelőre nem szállítják el, mivel az ottani munkáslétszám nemhogy emelkedett volna, de még 

csökkent is. Budapestről szeretnének sürgősen munkaerő-utánpótlást kapni, hogy ne álljon le 

a folyamat. A csepeli kikötőben várakozó hajókat is azonnal meg kell kezdeni feltölteni a 

szállítandó árukkal, ha kell, több műszakban, éjjel-nappal dolgozzanak a munkások. Az 

MSZH jelentést várt az iparügyi, újjáépítési, közellátásügyi tárcák, valamint az IKART 

tevékenységéről is. A szovjet fél javasolta továbbá, hogy államosítsák azokat a gyárakat, 

bányákat, amelyek nem teljesítik a megrendeléseket.
232

 Ezután kisebb szünet következett, a 

megbeszélések csak az év végén folytatódtak. 

December 22-én Rjabcsenko átadta az 1946-ra szóló szovjet követelések tervezetét, 

melyre két nappal későbbre kért választ. A kormányfő válaszlevélben tudatta, hogy a 

jegyzőkönyvet személyesen írja majd alá. Ezzel egyidejűleg a földművelésügyi és az iparügyi 

tárca is átnyújtotta azon termékek listáját, amelyeket a következő évben a magyar gazdaság 

előreláthatólag szállítani tud majd.
233

 

Erre válaszul december 28-án megérkezett a szovjetek újabb tervezete az 1946-ban 

esedékes jóvátételi szállításokról. A végösszeg 33.674.200 amerikai dollárt tett ki, ebből 

mintegy 8,2 millió dollár a mezőgazdaságot terhelte.
234

 Rjabcsenko arra kérte a magyar 

delegációt, amennyiben ellenjavaslatuk volna, azt azonnal nyújtsák be. Pokorny összegzése 

szerint december 15-éig ipari vonalon 83,106 milliárd, mezőgazdaságin pedig 1,398 milliárd, 

összesen 84,504 milliárd pengőt fizettünk ki. Ezen felül a magyar illetékesek mintegy 200 

milliárd pengő értékben vásároltak Svájcban különféle nyersanyagokat és készárut 
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közvetlenül jóvátételi célokra.
235

 A Közellátásügyi Minisztérium teljhatalmú biztost küldött 

Hatvanba, ahol 1500 főt toboroztak közmunka címén a leszerelési munkálatok folytatására.  

Kiderült az is, hogy Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács (GF) vezetője januárban 

radikális átszervezésre készül a Jóvátételi Kormánybizottság jogkörét illetően. Ezentúl az 

egyes minisztériumok jóvátételi osztályai felett intézkedhet, egyúttal egy nagyobb 

apparátussal ellátott Jóvátételi Hivatallá szervezik majd át. A magyar kormány egyébként már 

tavasszal tervbe vette egy hasonló intézmény felállítását, amely megvásárolja a gyártóktól a 

jóvátételre készített termékeket, majd átadja a megrendelő felé, annak kívánsága szerint. A 

szovjetek, konkrétan Salasov ezredes részéről elhangzott az a vád, miszerint „magyar részről 

nincs elég jóakarat a jóvátételi szállítások kezelésére.” Ezt annak kapcsán jelentette ki, hogy a 

magyar fél sokadszorra is eredménytelenül hivatkozott az alacsony világpiaci árak 

megállapítása miatti nehézségekre.
236

 A szovjet delegáció vezetője, Zorin szerint egyébként 

azért sem volt lehetséges az eltérés ettől a gyakorlattól, mert korábban a Szovjetunió hasonló 

feltételekkel állapodott meg Romániával és Finnországgal is.
237

 

A belügyi tárca felhívta az IKART figyelmét, hogy a SZEB angolszász delegáltjai 

összeállítottak egy feketelistát azokról a (semleges államok tulajdonában vagy 

érdekeltségében álló) külföldi cégekről, amelyek a háború alatt intenzív szállításokkal 

segítették Németországot. A bizottsági ülésen határozat születet arról, hogy ezekkel a 

vállalatokkal mindenkinek tilos bármiféle szerződést kötni, ha mégis ez történik, annak 

gazdasági szankciók (exportjog, állami támogatás megvonása stb.) lesznek a következményei. 

Egy vizsgálat azt is kiderítette, hogy a szovjet határ felé útnak indított szállítmányok magyar 

őrségét súlyos mulasztások terhelik, több ízben ők maguk tüntettek el nagy mennyiségű árut a 

jóvátételre szánt kontingensekből. Pokorny ezzel kapcsolatban szigorú büntetést ígért a 

felelősöknek. 

A Vörös Hadsereg parancsnoksága megállapodott a Tudor Akkumlátor- és 

Szárazelemgyár Részvénytársasággal 90 voltos anódtelepek és szárazelemek gyártására. 

Anódtelepből 1946 januárjában 6300, februárban 8800, márciusban pedig 9600 db szállítását 

ígérték, szárazelemből ugyanekkor sorrendben 2200, 4400 és 4800 db legyártását vállalták. A 

gyártási kapacitás figyelembevételével január 13-19. között napi 250, ezt követően március 

végéig napi 400 db anódtelep volt elkészíthető. A szárazelemek esetében az első 12 napon 
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 50 sz. feljegyzés a Jóvátételi Kormánybizottság 1946. január 4-i üléséről. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 178-

180. lap. Jelöletlen irat. 
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 3. sz. feljegyzés: újabb orosz kívánságlista. Budapest, 1945. május 14. Aláírás: Kárász Artúr. MOL XXIX-L-
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 5. sz. jelentés a május 14-én átadott legújabb orosz kívánságjegyzék tárgyalásáról. Budapest, 1945. május 22. 

Aláírás: Kárász Artúr. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 200-203. lap. Jelöletlen irat. 
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100, utána január 28-tól kezdve napi 200 darabot tudtak előállítani. A szükséges 

nyersanyagokból azonban hiányzott a műbarnakő (a gyár csak 6 napra elég készlettel 

rendelkezett), amiből 2800 kg volt a cég részére kiutalva az Ipari Robbanóanyag Rt. telepén, 

Peremartonban, ez kb. március 10-éig jelentett elegendő mennyiséget, és ennek az üzembe 

történő eljuttatása volt a legfőbb megoldandó feladat. Cinkből is csak 12 napi készlet állt 

rendelkezésre a szárazelemekhez, mivel ezt az anyagot az Iparügyi Minisztérium zárolta, 

egyébként Vácról lehetett a legegyszerűbben beszerezni. Mellékelték az 1938-as pengőárakat 

és azok dollárra történő átszámítását is. Január 3-án egy igazgatósági megbeszélésen a cég 

hozzájárult a szállításhoz, csak az árkérdést hagyták nyitva.
238

 Ugyanezen a napon Kapusztin 

őrnagy, a gyár korábbi katonai parancsnoka felkereste az üzemet és a legyártható 

mennyiségek felől érdeklődött. Felhívták a figyelmét a fent említett anyagok hiányára, 

melyek szovjet segítséggel esetleg beszerezhetők volnának. Minden egyéb szükséges eszköz 

rendelkezésre állt.
239

  

1946. január 5-én magyar és szovjet illetékesek szemlét tartottak Csepelen a Weiss 

Manfréd gyár telephelyén. Sztoljarov és Limarenko sürgették a munkatempó fokozását, 

egyúttal büntetőpótlék (pönálé) fizetésére kötelezték az üzemet és a Ganz gyárat is. A 

büntetést is áruszállításban kellett törleszteni, amely az eredeti érték további öt százalékát 

jelentette. A WM közölte, a január 20-ai határidőig mintegy 3-4000 db tejeskannát, 50.000 db 

alumíniumdugattyút, október 31-éig 2250 db szőlőpermetező-gépet, 1947. január 20-áig pedig 

1,5 tonna acélöntvényt és 4 db kazánt tud legyártani. Kohókoksz hiányában a korábban 

követelt radiátorokat egyelőre nem tudják elkészíteni.
240

 Ehhez körülbelül 20 vagon kokszra 

volna szükség. 

Január 7-én az MNB képviselője közölte, Puskin szovjet követ levelet írt, melyben 

hangsúlyozta, hogy „a Fegyverszüneti Egyezménnyel kapcsolatos szolgáltatások 

lebonyolítása szigorúan bizalmas jellegű, vagyis nem vihető a nyilvánosság elé. Ezt a 

rendelkezést sérti a Szabad Nép f. hó 6.-i számában megjelent cikk, mely az angolszász 

katonai missziók elleni támadó hang miatt az ország egyéb (külpolitikai) érdekeit is súlyosan 

sérti.”
241

  Két nappal később Rjabcsenko felhívta minden érintett cég figyelmét a közelgő 20-

ai határidőre, igyekezzenek minél nagyobb arányban teljesíteni a rájuk rótt 
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MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 181. lap. 
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kötelezettségeket.
242

 Ugyanekkor ismét szemlét tartottak a Weiss Manfrédnál, erről külön 

mellékletben készítettek összefoglalót.
243

 Változás történt a szovjetekkel tárgyaló 

csoportvezetők személyében: bejelentették, hogy az iparügyi tárca képviselője által irányított 

1. csoportot a továbbiakban nem Forbáth Róbert, hanem az eddigi titkár, Vajda vezeti tovább. 

A Fegyverszüneti Egyezmény 6. paragrafusával kapcsolatos ügyeket (restitúció) 

adminisztratív módon a Jóvátételi Hivatal, ténylegesen azonban az IKART bonyolítja le, 

utóbbi cég ezért a szállított tételek értékének 5 százalékát kapja jutalék gyanánt. 

A szovjetek január 20-áig adtak haladékot a hatvani erőtelep leszerelésére, a hátralévő 

időre a bizottság a Ganz gyártól kért kalkulációkat, hogyan hajthatnák végre azt a fenti 

időpontig. A Ganz válaszában kivihetetlennek tartotta a még szükséges munkák 11 nap alatti 

elvégzését. Az ülésen jelen lévő Vas Zoltán erre hevesen reagált, a jegyzőkönyv szerint 

egyszerűen kettétépte a Ganz beadványát. Pokorny viszont közölte, reklamáció esetén a 

továbbiakban mindenkit Vashoz fog irányítani. Vita támadt azzal kapcsolatban is, hogy a 

gyárakban orosz ellenőrök tevékenykednek. A Jóvátételi Kormánybizottság még 

novemberben magyar ellenőrök kiküldését javasolta, a pénzügyi tárca azonban ezt elvetette, 

mondván, nincs rá keret. „Most majd az orosz ellenőrök nyilvánvalóan tízszer annyiba fognak 

kerülni.” – fejezték ki nemtetszésüket a JK részéről.
244

 

Az első jóvátételi év január 20-ai lejártát követően január 23-án ült össze az immár 

Jóvátételi Hivatal (JH) néven működő szervezet. Az előadó, Szentpétery osztályfőnök közölte, 

hogy Pokorny Hermann lemondott a jóvátételi kormánybiztosi megbízatásáról, a szovjetek (és 

a másik két érintett ország képviselői) ezentúl a GF egyik (Dr. Molnár vezette) csoportjához 

küldik átirataikat. Az IKART közlése szerint a most lejárt első jóvátételi évben 11.807.307 

dollár összértékű árut gyártottunk le, ebből 2 millió leszállítását visszaigazolták, 7,4 millió 

dollár értékű szállítmányt útnak indítottak, ám egyelőre nem ismerték el azok átvételét. 2,4 

millió dollárnyi áru gyártása befejeződött, de ezek a tételek még elszállításra vártak. 1945 

decemberében mintegy 3,2-3,8 millió dollár pönálé is sújtotta a jóvátételi termelést (a teljes 

1945-ös ipari kötelezettség 11-13 %-a), és félő volt, hogy ez az összeg a jóvátételi év lejártáig 

(1946. január 20.) akár 5 millió dollárra is rúghat (ami pedig a teljes 1945-ös ipari 

kötelezettségnek már a 18-20 %-a lenne). 

                                                 
242
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 Ugyanott. 
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Az átalakítás a jóvátételi finanszírozás új alapokra történő helyezését is jelentette. 

Kialakították az ún. anyagklíring-rendszert, a Postatakarékpénztár pedig jóvátételi 

csekkosztályt hozott létre. A Pénzügyminisztérium által nyitott és az iparügyi tárca 

rendelkezésére bocsátott 126.546. sz. „iparügyi minisztérium jóvátételi számla” elnevezésű 

kontóról a továbbiakban nem volt mód kifizetéseket teljesíteni. „Az Iparügyi Minisztérium a 

jóvátételi gyártásban közreműködő cégek részére a Postatakarékpénztárnál az Ikart javaslata 

alapján zárolt kereskedelmi számlát nyittat. A cégek klíring útján a zárolt számlákon belül 

szabadon rendelkezhetnek, lehívásokat azonban kizárólag az Ikart által záradékolt csekkek 

alapján eszközölhetnek. A zárolt számlákról való kiutalásokról szóló kimutatásokat tartozik a 

Postatakarékpénztár úgy a félnek, mint az Ikartnak megadni.”
245

 Azt a dokumentum is 

kiemelte, hogy az átállás csak fokozatosan mehet végbe, de az 1946-os 

parancsmegrendeléseket már a fentiek szellemében kell a cégeknek kiadni. 

A Vas-féle átalakításról megjelent egy érdekes vélemény a dokumentumokban. A 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyik képviselője szerint a JH átalakítása 

alkotmányjogilag aggályos a túlzott hatáskör, a diktatórikus módszerek és a miniszteri 

felelősség elvének figyelmen kívül hagyása miatt. Az újonnan tervezett 500 fős 

adminisztráció túlméretezett, szerinte a kívánt célt az eredeti stábbal is el lehetett volna érni. 

Már a rendelettervezetben is utaltak rá ugyanis, hogy az új szervezet sem fogja tudni teljes 

mértékben megoldani a jóvátétellel kapcsolatos problémákat. 

Az első jóvátételi év lezárulását követően 1946 első hónapjaiban sem változott 

lényegesen a helyzet, döntő többségében mind a termékek előállítása, mind a szállítás komoly 

késedelmet szenvedett. Áprilisban az IKART megkísérelte összegezni a szállítási adatokat, ez 

azonban nem volt egyszerű feladat, mert mint maguk is rámutattak, számos esetben több, 

egymásnak ellentmondó vagy lényegesen eltérő adat is napvilágra került ugyanazon 

kontingensről, s ez nem könnyítette meg az adatok pontosítását, illetve ezek birtokában a 

szovjetekkel folytatandó további tárgyalásokat sem. A feljegyzés szerint 1945-ben a belföldi 

vasúti szállítást mindvégig a MÁV hitelezte, az IKART ennek csak a töredékét fizette ki, 

folyó áron 1,336 milliárd pengőt. A magas fuvardíjak mellett az ún. kocsiállás finanszírozása 

is sokba került, a sokszor kényszerből veszteglő tehervagonok után is díjat számoltak fel. 

Nemegyszer előfordult, hogy a szovjet hatóságok össze-vissza irányítottak szerelvényeket, 

mire azok megérkeztek a határra. Az ebből adódó késedelem is a magyar államot terhelte. A 

külföldi szállítások esetében pedig az jelentette a fő problémát, hogy Magyarországnak 
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Románia kivételével egyik szomszédos állammal sem volt fuvaregyezménye, így nem volt 

tisztázott, hogy a külföldre történő szállítás költségeinek megtérítése kinek a hatáskörébe 

tartozik. Ezért az elszámolások beérkezését követően az összeget a MÁV az IKART részére 

számlázta. Hajóval történő szállítást csak a Moragenszka végzett, 1946. február 20-áig 

122.800 tonna árut szállítottak a Szovjetunióba. A régóta húzódó vitát csak ekkortájt sikerült 

rendezni, a frissen aláírt egyezmény értelmében átlagosan körülbelül 6,40 dolláros fuvardíj 

jutott egy tonnányi leszállított árura. Ez végül több mint kétszerese volt a magyar 

tárgyalódelegáció által ajánlottnál, de legalább lényegesen alatta maradt a korábbi 28 dolláros 

követelésnek. Az eddigi szállítások díjai 786 ezer dollárt tettek ki, ebből a cég százezret már 

korábban előlegként felvett.
246

 

1945 őszén az ország két legnagyobb kohóműve, a Salgótarján-Rimamurányi Vasmű 

és a diósgyőri MÁVAG a Szovjetuniótól 100.000, a csehszlovákoktól 87.000 t kokszot 

kapott, eredetileg 68:32 százalékos arányban elosztva. Viszont eddig csaknem az összes 

szállítmány Ózdra került, a MÁVAG még nem részesült belőle. Mivel a SZEB is beleszólt az 

elosztás irányításába (holott az a cégek és az iparügyi tárca hatásköre lett volna), az üzemek 

kész tények előtt álltak, ezért az iparügyi tárca Bán Antal miniszter révén azt kérte a SZEB-

től, hogy adják át a két cégnek az elosztás jogát.
247

 Gyakorlatilag ugyanerről értekezett a 

MÁVAG 1946. január 16-ai jelentése, amelyben az őt megillető koksz Diósgyőrbe szállítását 

kéri.
248

 Az Iparügyi Minisztérium ezért levelet küldött a Magyarországi Szállítások 

Hivatalába Rjabcsenko ezredesnek. Ebben kérik, hogy az augusztus óta lefojtott diósgyőri 

kohóba küldjenek megfelelő mennyiségű kokszot.  

A krónikus nehézségek és a minden várakozást felülmúló hiperinfláció továbbra is 

bénítóan hatott a gazdaságra és ezzel együtt a jóvátétel teljesítésére is. A tavasz folyamán 

nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzromlás ütemét már az MNB sem képes semmilyen 

adminisztratív eszközzel befolyásolni. A kormány pedig sem korlátozott hatásköre, sem a 

gazdaság általános állapota miatt nem tudott ez ellen fellépni. Ezért hivatalosan jelezte a 

Szovjetunió felé, hogy a stabilizáció megteremtéséig nem lesz képes eleget tenni az 1946-ra 

előírt kötelezettségeknek sem. Egy kimutatás szerint 1946. január 19-én 58,56; március 12-én 

55,39; március 28-án pedig 55,08 % volt az időarányos hiány, vagyis az összes ipari 
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kötelezettség több mint felének teljesítése ütközött komoly nehézségekbe.
249

 Nyersanyag 

hiányában a legnagyobb kapacitású üzemek sem bírtak lépést tartani a megrendelésekkel, ezt 

– a szovjet tiltakozások ellenére – folyamatosan  jelezték a szaktárcák felé. 1946. március 13-i 

levelében Borbély, a diósgyőri MÁVAG vezérigazgatója az ipari miniszternek kifejtette, az 

oroszok követelése egy harmadik Martin-kemence beindítására irreális, mert nincs meg az 

üzemeltetéshez megfelelő mennyiségű nyersanyag.
250

 Látva a helyzet tarthatatlanságát, a 

szovjet vezetés, félretéve korábbi mereven elutasító álláspontját, végül elfogadta a kabinet 

érveit és tárgyalásokat kezdett a szállítások esetleges átütemezésről, illetve a hatéves 

teljesítési időszak meghosszabbításáról. 
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2.5. A nyolcéves teljesítési terminus 

 

1946 első hónapjaiban feldolgozták a jóvátétellel kapcsolatos nehézségeket, és 

világossá vált, hogy az eredetileg előírt 6 éves teljesítési felosztás nem tartható, főként a 

nyersanyag- és kapacitáshiány miatt. Két javaslat született ezzel kapcsolatban: két év 

halasztást kérni, míg a gyáripar (és a közlekedési infrastruktúra) teljesen újjáépül, vagy 8-9 

évre kitolni a teljesítés idejét. A szovjetek addigi álláspontjának ismeretében előbbire kevés 

esély kínálkozott, így az utóbbit taglalták részletesen. 

1945, mint első év, nem jöhet számításba, tekintettel az akkori gazdasági káoszra. 

„Miután azonban az erre az évre szóló rendeléseket a gyáraknak már kiírtuk és azok a 

termelést meg is kezdték, sőt már szállítások is történtek, a teljes 1945-ös programot ez év 

végére, illetőleg 1947. január 20-ig le akarjuk szállítani. Fennmarad tehát az ipart terhelő 

jóvátételi kötelezettség öthatod része 141 millió $. Ez az összeg növekvő kapacitásunk 

arányában osztandó fel, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az első években újjáépítési 

feladataink fokozottabbak.”
251

 A cikk szerinti legoptimálisabb felosztás az alábbi lenne: 

 

1947. január 20-ig: 28.536.600 $ (2 évi termelés) 1951. január 20-ig: 24.000.000 $ 

1948. január 20-ig: 17.146.500 $   1952. január 20-ig: 27.000.000 $ 

1949. január 20-ig: 19.000.000 $   1953. január 20-ig: 31.000.000 $ 

1950. január 20-ig: 22.000.000 $   Összesen: 168.683.100 $ 

 

 Amennyiben ezt a növekvő felosztást a szovjetek nem fogadják el, akkor az utolsó 6 

év szállításait kell egyenletesen felosztani, utóbbi esetben azonban az lenne a kívánatos, hogy 

az első években kevesebb fémet és több gépi berendezést szállítsunk. 

Ami az árkérdést illeti: tény, hogy a Jóvátételi Egyezményben megállapított 1938-as 

árak igen nyomottak és nem tükrözik a tényleges 1938-as állapotokat. Ráadásul a szovjet fél 

csak utólag, a tárgyalások után vagy még később, a gyártás során jelezte egyéb kívánságait. 

Ezen túlmenően az oroszok „a kereskedelmi szokásokon túlmenő minőségi követelményeket 

támasztanak.”
252

 Mindezeket azonban nem vették figyelembe az ármeghatározás során. Így 

teljesen indokolt az árak általános revíziója, „mely most a feltételek teljes ismeretében minden 

nehézség nélkül keresztülvihető. Meggyőződésünk, hogy egy orosz-magyar vegyes bizottság 

által történő objektív árrevízió a jóvátételi szállítmányok lényeges mennyiségbeli csökkenését 
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vonná maga után.”
253

 A szerző kitér egyes cikkek esetében a valószínű tévedés, esetleg 

tizedespont-elírás folytán szélsőségesen alacsonyan megállapított árakra is. (Némely esetben 

ugyanis csak a reálérték egytizedét tüntették fel bázisként.) 

Az egyezmény aláírása előtt elszállított gépek és nyersanyagok kérdésében hivatkozik 

a gyárak feljegyzéseire, illetőleg az orosz „leszerelő bizottságok” által kiállított nyugtákra, 

melyek alapján sokmillió dollárnyi tétel elszállítása igazolható, amit ugyanakkor semmilyen 

kontingensbe nem számítottak be. „Így pl. leszerelésre került az Egyesült Izzó gépi 

berendezése cca 75%-a mintegy 5 millió $ értékben azzal, hogy ezt a jóvátételi számlán 

jóváírják.” A szovjet fél erről külön jegyzőkönyvet is felvett, felmérve egyúttal az egyes 

gépek amortizációs állapotát is. Ezt azonban a jóvátételi tárgyalásoknál a későbbiekben nem 

vették figyelembe. „A Felten gyárban mintegy 3 millió dollár értékű gépek lettek leszerelve 

azon a címen, hogy a vállalat német tulajdon. Azóta ez a feltételezés megdőlt, de a gépek 

értékének jóváírása nem történt meg.” Ezen tételek beszámítása is lényeges könnyítést 

eredményezne, hangoztatták az elemzők. (A Felten értékét a szakértők egyébként hatmillió 

dollárra becsülték, de természetesen ez az összeg sem került beszámításra.) 

 Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy egy év alatt kb. 40 millió 1938-as 

dollárértéknek megfelelő összeget fizettünk ki javakban és készpénzben a FE 11. pontjában 

előírt kötelezettségek címén. A javak nagy része termény és nyersolaj volt, s ez is közrejátszik 

abban, hogy „(…) exportcikkek hiányában a jóvátételi termeléshez szükséges külföldi 

nyersanyagokat nem tudjuk importálni.” Mivel a fenti pontba foglalt kötelezettség éves szintje 

meghaladja az egyévi jóvátétel mértékét (!!!), amíg ez fennáll, indokolt a halasztási kérelem 

vagy a kedvezőbb teljesítési felosztás.
254

 

 Pönálé kérdése: a JE 6. cikke szerint késedelmes szállítás esetén minden hónapban 5 

% büntetőpótlékot kell fizetni a leszállított termékfajtából, vagy megegyezés alapján 

valamilyen más áruból. Ez a jelen körülmények között elviselhetetlen terhet ró a gazdaságra. 

Ráadásul teljesen indokolatlan azokban az esetekben, amikor nem a magyar szervek hibájából 

történik a késlekedés. Ilyen pl. a külföldi nyersanyagbeszerzés, amelynek mértéke az első 

évben elérte a 10 millió dollárt. Ehhez szakemberek korlátlan utazási lehetősége, akadálytalan 

szállítás és gazdasági egyezmények megkötése is szükséges, és hogy ezek a háborút követő 

első évben nem állnak fent, az nem a magyar kormány hibája, az emiatt bekövetkező 

késedelmekért felelősséget nem vállalhat. 
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Termelésirányítás: a jóvátételi termelésben részt vevő gyárak nagy része sokáig 

szovjet ellenőrzés alatt volt, a legfontosabbak (WM, Ganz) felől pedig jelenleg is ők 

diszponálnak. A JE 9. cikkelye szerint a Magyarországi Szállítások Hivatala hivatott a 

termelés ellenőrzésére. A kialakult gyakorlat szerint azonban az ellenőrök irányítják a 

termelést és írják elő a gyárak termelési sorrendjét. „Ennek következtében gyakran előfordul, 

hogy egyes jóvátételi szállítmányok visszamaradnak, mert a félgyártmányt, vagy nyersanyagot 

előállító gyár a szükséges anyagot az orosz ellenőr tiltó rendelkezése folytán nem szállíthatja, 

illetőleg nem gyárthatja le.” Szükséges tehát az orosz ellenőrök szerepét az ellenőrzésre, 

valamint az esetleges minőségi kifogások jelentésére korlátozni. A termelésirányítás kizárólag 

a magyar hatóságok jogköre kell hogy legyen. Mindezen feltételek teljesítése nélkül pönáléval 

terhelt szállítás nem várható el a magyar fél részéről.
255

 

Jól szemlélteti az ekkor uralkodó fejetlenséget az alábbi eset is. Január 8-án érkezett 

Rákosrendezőre egy csehszlovák kokszot szállító tehervonat, 55 vagonnal. A MÁV kezdetben 

nem tudta, honnan jön az áru, közben azonban megjelent a SZEB illetékese és egy elosztási 

táblázattal jelölte ki, hova és mennyit vigyenek belőle. Időközben a Szénkereskedelmi Rt. és a 

Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium is más-más elosztási terveket nyújtott át a 

vizafogói állomáson. A szovjetek mindeközben 5 kocsit Csepelre, 5-öt pedig a MÁVAG-hoz 

irányítottak. A maradék 45 kocsira új elosztást készítettek, de időközben Bebrits közlekedési 

államtitkár 300 tonnát a Gázgyárnak, 2 kocsit (kb. 30 tonnát) az Operaháznak adott át. A 

maradékot az Iparügyi Minisztérium igyekezett a rászoruló üzemek között „igazságosan” 

elosztani. A káosz elsősorban annak volt köszönhető, hogy többen is magukénak gondolták az 

elosztás jogát, ezért felkérték a SZEB-et, járuljon hozzá, hogy csehszlovák koksz érkezésekor 

a két nagy vasművet illesse meg az elosztás joga, a szovjet eredetű áruk esetében pedig a 

szerződés aláírója (adott vállalat), vagy az Iparügyi Minisztérium járjon el.
256

 

A büntetőpótlék alkalmazásával kapcsolatban azonban pozitív példa is akadt. A 

Magyar Finommechanikai Művek arról értesítette az iparügyi tárca illetékeseit, hogy a szovjet 

katonai alakulatok február 25-én átvették az általuk megrendelt 10 db személyautót. „Bár a 

téli hideg és közlekedési, híd stb. nehézségek miatt a határidőt 6-8 héttel túlléptük, az alakulat 

parancsnoka az átvételt a legnagyobb előzékenységgel bonyolította le. Eltekintett a 
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szerződésben részükre biztosított bánatpénz fizetésétől és minden tekintetben igyekezett 

munkánkat támogatni.”
257

 

A magyar kormány moszkvai tárgyalásai 1946 áprilisában végül is azt eredményezték, 

hogy a szovjet fél hatról nyolc évre tolta ki a teljesítés határidejét. A 200 milliós összes 

kötelezettségből az első évben, 1946. január 20-ig leszállított tétel 9 millió dollár értékben 

került jóváírásra, holott a hivatalos közlés szerint is 12,3 millió dollárt szállítottunk le. „Nem 

volt teljesen tisztázható, hogy az új kötelezettség kiszámításánál teljesítés fejében mily 

számítások alapján állítottak be csak 9 milliót.”
258

 A fennmaradó részt 7 éven át kellett 

fizetni, azaz 1952-ig évente átlagosan 27,3 millió dollárt.  

 

Árucsoport 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Össz. 

I. Gépi berendezések 5,3 4,2 5,0 5,2 4,3 4,2 4,2 3,6 36,1 

II. Vasúti felszerelések 1,0 3,4 4,8 6,7 7,3 8,0 8,0 7,3 46,4 

III. Hajók, úszódaruk - 0,5 0,9 1,7 2,4 2,6 2,6 2,3 12,9 

IV. Fémfélgyártmányok 2,5 9,8 9,3 7,1 10,7 9,9 9,4 11,5 70,3 

V. Mezőgazdasági cikkek 0,2 3,5 2,9 4,1 5,0 5,0 5,5 5,1 31,3 

VI. Talpbőr - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 1,5 

VII. Kőolaj 1,2 0,3 - - - - - - 1,5 

Összesen 10,2 21,8 23,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 200,0 
(A töredékek kerekítése miatt 1-1 tizednyi pontatlanság fellelhető néhány tételnél.) 

34. táblázat: A 8 éves terminus szerint a Szovjetunió felé évente teljesítendő jóvátétel 1945-1952 (millió dollár) 

 

Az új megállapodás szerint 1946-ra eső tételek: 

Árucsoport Millió jóvátételi $ A végösszeg %-ban 

Leszerelési cikkek   3,5  12,8 

Újonnan gyártandó iparcikkek 18,1  66,3 

Nyersolaj   0,7    2,6 

Mezőgazdasági cikkek   4,8  17,6 

Áru szerint fel nem osztott összeg*   0,2    0,7 

Összesen 27,3 100,0 
(*Ez az összeg valószínűleg újonnan gyártott iparcikkekkel lett kitöltve.) 

35. táblázat: A 8 éves megállapodás alapján 1946-ra eső tételek a szovjet jóvátételben 

A régi és az új egyezmény főbb eltérései az alábbiakban mutatkoznak meg: az 1946-ra 

előírt összes szállítások végösszege 6,04 millió dollárral (18 százalékkal) kevesebb az eredeti 

előírás időarányos összegénél. A csökkenés zöme a vas-, acél- és fémipari félgyártmányokra 

esik. Mintegy 39 új árucikket vettek fel a listára 3,7 millió dollár értékben (pl. kerékpár, 
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alumíniumedények, műszerek, bútor, stb.). Ezáltal szélesedett a gyártási kör, arányosabb lett a 

tehermegoszlás. 17 új cég kapcsolódott be a termelésbe, másfél millió dolláros rendelési 

összeggel. Mindezzel együtt a gyártás 97 %-a továbbra is a nehézipart köti le, az újonnan 

gyártott termékeknél például a 18,1 milliós tételből csak 0,5 millió esik a bányászatra, ill. a 

bútor-és vegyiparra. 

A legfontosabb változás a félgyártmányok terén következett be: kontingensük 7,4 

millió dollárról 3,4 millióra csökkent. Ez kedvező volt ugyan, de mivel a további feldolgozás 

igénylő termékek (gépek, vasúti anyagok) szállítási kötelezettsége nőtt, továbbra is tetemes 

félgyártmány-szükségletet kellett az iparnak kielégíteni. 

Számos tanulmány és elemzés mutatott rá folyamatosan, hogy az eredetileg előírt 

mértékben és módon nem lehetséges a jóvátétel teljesítése. Időbe tellett azonban, amíg ezt 

Moszkvában is érzékelték és felülkerekedve politikai-gazdasági megfontolásokon, 

teljesítették a magyar kormány kérését. A statisztikák széles tárházából az alábbi táblázat 

hűen tükrözi a korabeli jóvátételi helyzet tarthatatlanságát.
259

 

 

 1945-ben, 1000 dollárban Hátralék 

aránya, 

százalék 
Árucsoport Esedékes 

szállítás 

Átvett 

áru 

Útban 

lévő 

Raktáron 

lévő 

Hátralék 

Leszerelendő 

üzemek 

9883,65 723,90 4278,09 872,60 4009,06 40,56 

Újonnan gyártott 

árucikkek 

6669,66    3,30 656,55 92,95 5916,81 88,71 

Vasúti 

felszerelések 

2856,15 80,- 861,- 217,16 1697,99 59,45 

Hajók 550,-  4,- - - 546,- 99,27 

Hengerelt, öntött 

acél, alumínium 

 7373,80 451,10 2121,50 250,10 4551,10 61,71 

Kőolajtermékek 1203,40 781,03 775,50 66,80 419,93 31,00 

Összesen 28.536,66  2043,33 8692,64 1499,61 16.301,08  

Az összes ipari 

szállítás %-ában 

100,00    7,16    30,46   5,26 57,12  

 

36. táblázat: A szovjet jóvátétel teljesítésének arányszámai az 1945-ös jóvátételi évben
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2.6. A progresszív teljesítési egyezmény 

 

1946 júniusában a kormány a jóvátételi szállítások tárgyában az ún. „progresszív 

teljesítési skála” bevezetését javasolta, amit viszonylag rövid tárgyalások során sikerült is 

elfogadtatni a szovjetekkel. Az erről szóló megállapodást július 27-én írták alá. Eszerint 1946-

tól évről-évre emelkedő összeggel teljesíthetnénk kötelezettségeinket, így 1946-ra 21-21,9 

millió dollár értékű teljesítés jutna.
260

 Moszkva elviekben elfogadta a javaslatot, az összeg áru 

szerinti felosztására azonban nem került sor. A Jóvátételi Hivatal tervezete szerint a 

következő felosztás lenne ideális: 

Árucsoport Millió jóvátételi dollár A végösszeg százalékában 

Leszerelési cikkek  3,4  15,8 

Újonnan gyártott iparcikkek 14,8  67,5 

Kőolaj  0,7   3,0 

Mezőgazdasági termékek  3,0  13,7 

Összesen 21,9 100,0 

 

37. táblázat: A Jóvátételi Hivatal tervezete a jóvátételi kötelezettségek árucsoportok szerinti megosztásáról 

(1946) 

 

A progresszív tervezet értelmében az újonnan gyártott iparcikkek szállítási 

kötelezettsége 14,8 millió dollárra csökkent (az 1945-ös 17,4 millió, ill. az 1946-os 18,1 

millió után). Végeredményben tehát az újabb verzió árucsoportok és végösszeg szerint is 

lényegesen eltért az 1945. évitől.
261

 

 

Árucsoport 1945 

(millió $) 

1946 

(millió $) 

1945/46 különbözete 

Millió $ % 

Leszerelési cikkek  9,9  3,4  -6,5 -65,7 

Újonnan gyártandó iparcikkek 17,4 14,8  -2,6 -14,9 

Kőolaj  1,2  0,7  -0,5 -41,7 

Mezőgazdasági termékek  4,8    3,0*  -1,8 -37,5 

Összesen 33,3 21,5 -11,4 -34,2 
(*Az 1946-os mezőgazdasági lista lényegesen módosult: csökkent az élőállat, lóhere- és lucernamag, 

valamint a zsiradékok szállítási kötelezettsége, míg a szőlővessző, kukorica, vetőbab kontingense nőtt, és új 

tételként megjelent a növényi olaj is.) 

 

38. táblázat: A szovjet jóvátétel eredeti és a progresszív teljesítés szerinti sarokszámai 
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1946 első negyedévében körülbelül 60 százalékos volt a kapacitás-kihasználtság, ami 

éves átlagban 36 millió dollárnyi áru termelését tette lehetővé, s ez csaknem azonos a 

jóvátételi kötelezettség időarányos összegével. Bár az új egyezmény szerint csökkentek a 

tételek, a jóvátételi gyártások még mindig inkább a nehézipart terhelték, ami viszont 

változatlanul alacsony kihasználtsággal működött. Így továbbra sem jutott jelentős mennyiség 

exportra és belföldi fejlesztésre. Komoly engedményt jelentett azonban, hogy az első 

jóvátételi évben felhalmozódott mintegy 6 millió dollár értékű pönálé kifizetésétől viszont 

eltekintettek. 

A progresszív alapon történő teljesítés lehetősége mindenesetre komoly megtakarítást 

eredményezett a magyar nehéziparnak, hiszen csak az 1947-re tervezett mintegy 300 ezer 

tonnás acélfélgyártmány-termelés 53 százaléka eleve a jóvátételre ment el. További fontos 

könnyítést jelentett, hogy 1946. február 5-én a magyar és a szovjet fél megállapodott a 

petrozsényi kőszénbánya magyar részvényeinek szovjet tulajdonba kerüléséről, ami a 

jóvátételbe 12 millió dollár értékű beszámítást eredményezett (lásd lentebb). Ebből 3,5 millió 

dollár 1946-ra, 6 millió 1947-re és 2,5 millió 1948-ra esett, amit a Magyarország számára 

legkényesebb területen, a félfémgyártmányoknál vettek figyelembe. Egy későbbi elemzés is 

méltatja a megegyezés jelentőségét: „… Orosz jóvátételre közvetlen acélfélgyártmány-

szállítási kötelezettségünk fejében teljes termelésünk kb. 53 %-át, közvetlen és közvetett (új 

gépi berendezések gyártásához szükséges) acélfélgyártmány-kötelezettségünk terhére pedig 

egész évi termelésünk 70 %-át kellett volna átadnunk a tranzakció létre nem jötte esetén. A 

helyzet ezzel szemben ma az, hogy a nehézipari termelésből jóvátételre – csak a közvetlen 

félgyártmány-szállításokat tekintve 13,3 %, közvetett szállításokkal együtt – 30 % kerül és 

lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben termelési szintünk nem csökken, belföldi és 

exportcélokra termelésünknek kb. 70 %-át felhasználhassuk.”
262

 (Lényeges különbség!) 
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 Magyarország jóvátételi terhei. Budapest, 1947. március 3. Jelöletlen irat, aláírás: Dr. Borbás. MOL XXIX-L-
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Mindezek alapján Magyarország jóvátételi kötelezettségei a Szovjetunió felé a 

következőképpen alakultak (millió amerikai dollárban): 

Év Ipar Mezőgazdaság Petrozsényi 

részvények 

Összesen 

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves 

1945 28,5 10,0 4,8 0,2 - - 33,3 10,2 

1946 26,7 14,8 6,6 3,5 - 3,5 33,3 21,8 

1947 27,3 14,1 6,0 2,9 - 6,0 33,3 23,0 

1948 28,9 18,4 4,4 4,1 - 2,5 33,3 25,0 

1949 28,7 25,0 4,7 5,0 - - 33,4 30,0 

1950 28,7 25,0 4,7 5,0 - - 33,4 30,0 

1951 - 24,5 - 5,5 - - - 30,0 

1952 - 24,9 - 5,1 - - - 30,0 

Összesen 168,8 156,7 31,2 31,3 - 12,0 200,0 200,0 

Százalék 84,4 78,4 15,6 15,6 - 6,0 100,0 100,0 

 

39. táblázat: Magyarország eredeti és progresszív alapú jóvátételi kötelezettségei a Szovjetunió felé (1945-1952) 

 

A progresszív teljesítés bevezetését követően azért még nem értek véget az egyes 

vállalatok tulajdonjogi kérdéseit feszegető huzavonák. Jó példa erre a Villamosipari és 

Kereskedelmi Rt. (VIKERT) esete. A céget teljes egészében átadták a Szovjetuniónak „a 

Magyar Siemens Villamossági R.T.-nél felmerült károk törlesztési számláján való jóváírásra.” 

Az átadásra az 1946. december 11-31. közötti időpontot jelölték ki. A kincstár mindennemű 

követeléséről lemondott a VIKERT-tel szemben, a cég pedig „legfeljebb 56.000 Ft-t kitevő 

összeg erejéig megtéríti a részvénybefizetőknek a VIKERT alaptőkéjének azt a részét, amely a 

VIKERT szellemi és fizikai munkásainak részvénybefizetéseiből adódott és ezáltal e 

részvények visszavásároltaknak tekintetnek, a VIKERT-tel szembeni bárminő további igény 

kizárásával.”
263

 

Az 1945. június 12-én alakult VIKERT célja az volt, hogy a Magyar Siemens 

szaktudását átmentse a magyar iparnak, miután a Siemens gyárát a szovjetek kiürítették és 

elszállították. A Teréz körúti irodaépületet és a Gyarmat utcai gyártelepet a VIKERT bérbe 

vette az ekkor már orosz irányítású Siemenstől, rendbe hozatta azokat és villamossági cikkek 

gyártását kezdte meg. Az eredetileg 400.000 pengős alaptőkét 1945 októberében a magyar 

állam 3,6 millióval toldotta meg, így a cég 90 százalékban állami érdekeltségűvé vált és így 

az iparügyi tárca ellenőrzése alá került, de a Pénzügyminisztérium is küldött tagokat az 

igazgatóságba. 1946 elején a szovjetek magyarországi vagyonát felügyelő hivatal közölte, 
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nem ismeri el a korábbi bérleti szerződéseket, de eladni sem hajlandó az eddigi bérleményeket 

a VIKERT-nek. A cég választhatott a kiköltözés és a fúzió között. Utóbbi érdekében 

tárgyalások kezdődtek, de azok befejezése helyett a szovjetek inkább vizsgálatot indítottak a 

Siemensnél a VIKERT ellen, nem került-e utóbbi céghez illegálisan korábbi Siemens-

vagyontárgy. Ez azonban a meglévő dokumentumok alapján teljes mértékben kizárható volt, 

ezeket be is mutatták a Siemens szovjet illetékeseinek. A szovjetek először 50-50 százalékban 

képzelték el a tulajdonjogok összevonását, a vizsgálat elindítását követően azonban már 1:4 

arányú, a Siemensnek kedvező értékalapról beszéltek. Magyar részről ugyanilyen arányt 

állapítottak meg, csak épp a VIKERT javára, mivel annak tiszta vagyona mintegy 7 millió 

forintot tett ki, míg a Siemens – társulás szempontjából szóba jöhető javai – kb. 1,5 millió Ft 

értékűek voltak.
264

 Végül a kérdés úgy dőlt el, hogy a cég teljes egészében szovjet irányítás 

alá került. 

Tekintettel arra, hogy mindhárom magyarországi kábelgyártó vállalatot részben vagy 

egészben leszerelték, illetve szovjet tulajdonba kerültek, ez idő szerint nem volt magyar 

érdekeltségű üzeme az iparágnak. Mindeközben a korábban a piacokat uraló 38 németországi 

gyárat szintén vagy leszerelték, vagy azok a háború során súlyosan károsodtak (ez idő szerint 

gyakorlatilag nem termeltek), így Európában ekkor csak Csehszlovákiában és Svájcban folyt 

kábelgyártás. Valószínűnek látszott, hogy a MÁVAG fog megbízást kapni egy új magyar 

kábelgyár alapításának előkészítésére.
265
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2.7. A petrozsényi részvények beszámítása 

 

A petrozsényi részvények 61,65 százaléka volt magyar tulajdonban,
266

 ezeket döntően 

két nagyvállalat birtokolta. Az átadást a jegyzőkönyv a következőképpen rögzítette: „A 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és az Urikány Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. magyar 

kőszénbánya részvénytársaságok, amelyek a ""Petrozsényi"" részvénytársaság fentemlített 

részvényeinek tulajdonosai, e részvényekben megtestesített jogaikat átadási okirat kiállítása 

útján a Magyar Köztársaság kormányára ruházzák át. A Magyar Köztársaság kormánya erre 

az okiratra átadási záradékot vezet a Szocialista Tanácsköztársaságok (sic!) Szövetsége 

javára. A Magyar Köztársaság kormánya jegyzéket fog intézni Románia kormányához az 

említett részvényekre vonatkozó tulajdonjogoknak a Szocialista Tanácsköztársaságok 

Szövetsége részére történt átadásáról, avégből, hogy ezekre a részvényekre Romániában 

érvényesítsék a Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetsége jogát (…) ama részvények 

helyett, amelyek az említett Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és az Urikány Zsilvölgyi Magyar 

Kőszénbánya Rt. tulajdonában voltak.” 
267

  

A magyar kormány a tulajdonosok kárpótlása céljából a beszámítás értékével 

megegyező összegben, 12 millió dollár értékben tervezett kötvényeket kibocsátani (46 éves 

visszafizetési idővel). Erről véglegesen 1947 januárjában döntött a Gazdasági Főtanács, 

később az összeget forintosították. A részvényesek azonban ebben a formában elutasították a 

tervezetet, mondván, ragaszkodnak a dolláralapú kibocsátáshoz. Az urikányi üzemben 

ráadásul francia érdekeltség is volt, a pénzügyminiszter, Rácz Jenő ezért szintén a dolláralapú 

kötvények mellett érvelt. „Nézetem szerint hosszúlejáratú dollárkötvények kiadása a forint 

prestizsét semmiképp sem sérti (…) A részvényérdekeltség kérelme nem túlzott, amikor – az 

értékállandóság és a forgalomképesség biztosítása érdekében – USA papírdollárokra szóló 

kötvények kibocsátását kéri éspedig annak kifejezett tudomásulvétele mellett, hogy magába a 

kötvény szövegébe felvétetik az a kikötés, amely szerint a magyar kincstár a kötvények 

szolgálatát az USA dollár mindenkori árfolyama szerint természetesen forintban látja el.”
268

 

Azt is hozzátette, hogy a nemcsak a petrozsényi részvények tulajdonosainak, hanem a 

jóvátételi gyártásban részt vevő üzemek részére is dolláralapú kötvényeket kellene kiadni. 

Rácz ugyanis korábban már elküldte a tervezetet a két bányavállalatnak, egyben azok 
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hozzájárulását kérve a tranzakcióhoz. Ebben az állt, hogy a kifizetés havi bontásban, a dollár 

mindenkori forintárfolyama alapján, forintban történne, a kötvények Svájcban történő 

elhelyezésének és őrzésének költségeit, legfeljebb 120.000 frankot a magyar állam állja, éves 

szinten pedig legfeljebb 3 millió forint értékű kifizetést eszközöl a két vállalat részére.  

Az urikányi cég válaszában közölte, ha a Szovjetunióval dolláralapon történt a 

megállapodás, akkor az azonos értékű papírok ellenértékét ők is azonos pénznemben, azaz 

dollárban kérik. Ez minden bizonnyal befolyásolta a minisztert, mert fenti közleményében 

már ennek szellemében nyilatkozott.
269

 

A salgótarjániak véleménye gyakorlatilag ugyanez volt, a minisztertanácsi 

előterjesztés pedig arról írt, hogy a forgalmi alapú kártalanítás lehetetlen. „Az államkincstár… 

csak olyan összeget téríthet kártalanítás fejében az érdekelteknek, amily összeggel a leszerelt 

üzemeknek a jóvátételbe való betudása révén gazdagodott.”
270

 Ez is csak kötvényekkel és 

csak igen lassan, hosszú futamidővel valósulhatna meg. A kormány szerint a stratégiai 

termelőüzemeket erőteljesebben kell támogatni, például úgy, hogy azok lombardkölcsönöket 

vehetnének fel az MNB-től. A dollárkötvény egy általánosan elfogadott konstrukció lenne 

mindenki számára, kifizetések azonban csak forintban történhetnek róla. Évente 3 ⅝ 

százalékos éves utólagos kamatláb mellett 46 év alatt évi 4,5 %-os utólagos annuitásokkal 

történne a törlesztés, az első kifizetés tervezett időpontja 1948. január 1. lenne. Egy-egy 

tulajdonosra eső részt bírói út kizárásával bizottság számolna ki, ennek tagjait az iparügyi, a 

pénzügyi, az építési és munkaügyi tárca, valamint a Jóvátételi Hivatal és a Gyáriparosok 

Országos Szövetsége (GYOSZ) delegálná. 

A román vezetés elsődleges célja a magyar többségi tulajdonú pénzintézetek és 

vállalatok kiüresítése volt. Jogszabályi, pénzügyi változtatásokkal és machinációkkal 

igyekeztek kiszorítani a magyar részvényeseket, állami beavatkozással növelték 

részesedésüket a másik fél kárára, vagy egyszerűen ellenséges javaknak minősítették és 

lefoglalták az ingó és ingatlan javakat. A különböző eszközök egy célt szolgáltak: a román 

állam befolyásának kiterjesztését. Bár a szovjet fél maga is rekvirált különböző romániai 

javakat, ezt elsősorban a Szovjetunióhoz visszakerült besszarábiai területeken tette meg. A 

petrozsényi bányák abból a szempontból jelentettek kivételt, hogy itt, ellentétben az erdélyi 

pénzintézetekkel, a magyar fél el tudta érni, hogy a kártalanítás nélküli román államosítás 

helyett számottevő összegért a szovjet jóvátételi elszámolásba kerüljenek azok részvényei. Az 
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adott helyzetben ez kifejezetten előnyös volt, az amúgy is menthetetlen helyzetből 

Magyarország anyagi hasznot húzott, a további vitákat immár szovjet és román félre bízva. 

A petrozsényi szénbányákon kívül természetesen több más magyar érdekeltségű 

vállalatot is érintett a CASBI és a román állam kisajátítási törekvése, melyek nem képezték 

tárgyát a magyar-szovjet jóvátételi alkudozásoknak. Magyarország ugyanakkor nem volt 

abban a helyzetben, hogy érdemben nyomást gyakorolhatott volna a román kormányra a 

magyar érdekeltségű vállalatok, pénzintézetek államosítása, adminisztratív eszközökkel 

történő kiüresítésével szemben. (A témáról részletesebben lásd Vincze Gábor: Magyar vagyon 

román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második 

világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról. Pro-Print Könyvkiadó, 

Csíkszereda, 2000.) 
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2.8. A szovjet jóvátétel helyzete a stabilizáció után 

 

A forint bevezetése (1946. augusztus 1.) után szinte azonnal megrohamozta a 

kormányt valamennyi, a jóvátételi termelésben részt vevő üzem, hogy az immár stabil 

fizetőeszköz igénybevételével termelési kölcsönhöz jusson. A Budapest-Salgótarjáni Gépgyár 

és Vasöntő Rt. sürgősen 50.000 forintos bankkölcsönt kért az olvasztói munkálatokhoz 

szükséges géptöredékek beszerzésére, mivel eddig ilyet nem kaptak, munkájuk pedig fontos a 

45. és 46. tételszámú jóvátételi cikk (esztergapadok) legyártásához. A cég korábbi iratok 

alapján már 1945 szeptemberében vis maiorra hivatkozva jelezte, bizonyos tételeket nem fog 

tudni legyártani, mivel beszállítójától sem kapott meg létfontosságú alkatrészeket.
271

 Az 

IKART akkori válaszlevelében közölte, az újabb gyárak termelésbe történő bevonásával a 

gépgyár kötelezettsége lényegesen csökkeni fog, 400 helyett csak 110 darabot kell majd 

legyártania.
272

 A stabilizációtól a második jóvátételi év végéig Magyarország összességében 

az alábbi értékű szállításokat teljesítette a Szovjetunió felé:
273

 

 

 1946. aug. 1. – 1947. január 20. 1 jóvátételi 

dollár Ft-ban  Dollár Forint 

Ipar 16.191.264,85 213.394.418,98 35,50 

Mezőgazdaság 3.393.030,27 61.157.166,- 30,- 

Összesen 19.584.295,12 274.551.534,98  

 

40. táblázat: A Szovjetunió felé teljesített szállítások értéke 1946. aug. 1. – 1947. jan. 20. között 

 

 A különféle engedmények hatására a jóvátételi dollár forintértéke valamelyest 

csökkent 1945-höz képest, de még mindig mintegy háromszorosát tette ki az MNB által 

jegyzett devizaárfolyam értékének.  

Nem sokkal a stabilizációt követően fordult az iparügyi miniszterhez a Magyar 

Wolframlámpa Gyár. Ennek a cégnek igen modern technikával előállított ampulláit 

világszerte keresték. A szovjetek azonban leszerelték a gyártósort, azóta a kapacitás csak a 

korábbinak a 15 %-át éri el. „A fenti rendelkezések értelmében eredetileg az orvosi üveggyár 
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helyreállítása jóvátételi vonalon finanszíroztatott. Később ez az álláspont ismételten 

megváltozott és bár Vas Zoltán államtitkár úr… és még számosan az illetékesek közül kivétel 

nélkül azon az állásponton voltak, hogy ez az üzem azonnal és a legnagyobb eréllyel helyre 

állítandó, ma az a helyzet, hogy ezt a helyreállítást semmilyen vonal nem finanszírozza.” Az 

orvosi üveg exportja szerves része volt a jugoszláv jóvátételnek és a devizatermelésnek is. A 

gyár egyértelműen utalt rá, hogy amennyiben nem érkezik segítség az újjáépítéshez, a kb. 65 

százalékban elkészült alkatrészek tönkremennek. Ráadásul, ha időben nem lépnek fel ismét a 

világpiacon, az 1-2 éven belül biztosan visszatérő jénai üvegáru, mellyel korábban sikeresen 

konkuráltak, végleg kiszoríthatja a magyar terméket. Az éppen bevezetett forint stabilitásának 

fontos alkotóeleme lenne a gyár a túlélése, nem beszélve a magyar exportpozíciók 

megőrzésének jelentőségéről.
274

 

1946 novemberében vita bontakozott ki az Iparügyi Minisztérium és a jóvátételt ipari 

vonalon bonyolító IKART között. A tárca értékelése szerint az IKART és közvetlen felettes 

szerve, a Jóvátételi Hivatal nem működik együtt megfelelően a minisztériummal, noha az 

1500/1946 M. E. rendelet szerint ez  kötelessége volna. Közösen kellene határozniuk a 

jóvátétel lebonyolítási programjáról, az ipari jóvátételi megrendelések kiadásáról, de a 

minisztérium csak regisztráló szervként asszisztált a JH tevékenysége mellett. Az 1947. évi 

orosz jóvátételi tárgyalásokba a JH egyáltalán nem volta be a minisztériumot, arról ott csak 

utólag értesültek, noha a gyártás cégek közötti kiosztása a minisztérium feladata (lett volna). 

A tárca ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy célszerű lenne a JH ipari osztályának és 

intézkedő személyzetének egy részét az Iparügyi Minisztérium keretei közé beilleszteni.
275

 

A stabilizációt követően megritkultak a jóvátételi tárgyalások folyamatáról beszámoló 

dokumentumok, 1947-ből alig néhány került csak elő a levéltári egységekből. 1948-ban aztán 

még valamelyest nőtt a számuk, köszönhetően a szovjet engedménynek körül kibontakozó 

megbeszélések, viták és elemzések sorának, utána azonban fokozatosan elcsendesedett a 

téma. 
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2.9. Az 1948-as szovjet engedmények 

 

 1947 októberében a magyar kormány kérelmet nyújtott be a szovjeteknek, amelyben a 

jóvátételi cikkek korábban megállapított átvételi árainak felemelését kérte. Erre 1948. január 

19-én érkezett válasz: a szovjet követ ekkor arról informálta a magyar illetékeseket, hogy 

egyes jóvátételi termékeket ezután magasabb áron számítanak be a teljesítésbe. Az eredeti 

javaslat valamennyi termék esetében árcsökkentést indítványozott, a szovjetek azonban csak 

részleges korrekciókra voltak hajlandók (120-130 árucikk közül mintegy 25 esetében). A 

megállapodás része volt az is, hogy Magyarország mennyiségileg ugyanannyi árut szállít, 

mint korábban, de azok átvételi értéke 22 és félmillió dollár helyett 25 millió lesz. A 

módosításokat egy nappal később, január 20-án szerződésben is rögzítették. Figyelemre méltó 

ugyanakkor, hogy ugyanezen a napon került sor a magyar-szovjet barátsági és 

együttműködési szerződés megkötésére. 

 Ennek alapján végül 23 tétel árát emelték meg, míg hat esetében az ár nem változott, 

de csökkent a szállítandó mennyiség. Az érintett huszonhárom tétel az eredeti 200 millió 

dolláros kontingens 32,4 %-át tette ki, a még hátralévő szállításokhoz viszonyítva ugyanakkor 

46 %-os részaránynak felelt meg. Az eredeti átvételi árakhoz képest az emelkedés átlagos 

mértéke 26,7 % volt. Ez azonban igen széles kilengéseket mutatott, a gépi berendezések árai 

például 87-164 százalék közötti mértékben módosultak, a mozdonykerék-abroncsoké 95, a 

mozdonyoké 21 százalékkal lett magasabb (csak ez utóbbi tétel 3,5 millió dollárt jelentett). A 

fémek átlagosan 12-34 %-kal, a szénacél-öntvények viszont 150 százalékkal drágultak. 

Előnyös volt továbbá Magyarországnak az is, hogy az elengedett árumennyiség zöme 

félgyártmány volt, ami azt jelentette, hogy komoly nyersanyagigényű termékek legyártását 

sikerült elkerülni. A minisztériumok illetékesei szerint további korrekciókra is adódhat 

lehetőség.
276

 

Az új szerződés másik fontos kitétele az volt, hogy ezután belföldi dunai kikötő is 

szerepelhetett áruátvételi helyként, s ez a folyami szállítási költségek lényeges csökkenését 

eredményezte. Ezzel és a dunai hajózás fokozatos helyreállításával mintegy 3-3,5 millió 

dolláros összeg megtakarítása vált lehetővé (kb. 10-15 %-os csökkenés). A Szabad Nép 1948. 

február 3-án megjelent számában írt a témáról, azonban némiképp ellentmondva a hivatalos 

dokumentumban szereplő adatoknak. Szerintük a szovjetek 24 tétel átvételi árát emelték fel, 

összesen 17,2 millió dollár többletet generálva ezzel a teljesítéshez, ami a még hátralévő 
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kötelezettségek 12 százalékát tette ki. A korábban előírt 200 milliós keretösszeg nem 

változott, de a továbbiakban bizonyos árufajtákból kevesebbet kellett leszállítani. (Ezzel 

szemben a levéltári dokumentumokban változatlan mennyiségű kontingens szerepel, de 

megemelt árértékben. A végeredmény mindenesetre ugyanaz.
277

) Ez folyó áron mintegy 100 

millió forintos megtakarítást eredményezett a költségvetésnek. Többek között töröltek a 

kötelezettségek közül 10.000 tonna alumíniumtömböt, 240.000 tonna hengerelt árut és 22 db, 

3000 vonalas (nyolcezresre bővíthető) telefonközpontot.
278

 Egy elemzés kiemelte, ez egyrészt 

nagyban hozzájárulhat a belső fogyasztás növekedéséhez (elsősorban az újjáépítés terén), 

másrészt a telefonközpontok a külkereskedelemben jól eladhatóak, az ilyen típusú magyar 

termékek már a háború előtt is Európa-szerte keresettek voltak, és most is nagy volt rájuk a 

kereslet. Kismértékben a félgyártmányok kiviteli lehetőségei is javultak, a feldolgozóipar 

késztermékeié azonban még inkább.
279

 

A telefonkészülékekkel kapcsolatban több alkalommal merültek fel komoly minőségi 

kifogások. Először 1947 szeptemberében érkezett panasz, főleg a rossz csomagolásra 

hivatkoztak, emiatt a zsinórok és más alkatrészek is megsérültek. 1948 áprilisáig tartottak a 

vizsgálatok, ezután sokkal szigorúbb előírások alapján csomagolták az orosz szállítmányokat, 

a sérülteket pedig pótolták.
280

 1945-48 között 71.128 db telefonkészüléket szállítottak 

jóvátételként a Szovjetuniónak. A gyártást a Standard (40.330 db) és a Telefongyár Rt. 

(30.798 db) végezte. Limarenko ezredes szerint a kár az összes készülék értékének mintegy 

egynegyede volt. Az első szállítmányok a rossz csomagolás miatt hibásodtak meg, a műszaki 

előírásoknak nem megfelelő darabok aránya csak 3 %-ot tett ki. A szovjetek végül úgy 

döntöttek, olyan szakembereket küldenek Magyarországra, akik gyorsan elsajátítják majd a 

számukra addig ismeretlen szerelési módszereket.
281

 

Hasonló gondok merültek fel a komplett telefonközpontok esetében is. Az 

egyezményben megállapított eredeti egységáruk 120.000 dollár volt (1 jóvátételi dollár értéke 

az előállítás költségei alapján 50 Ft-ra jött ki). 1947 májusában szállították ki az első 

egységet, a másodikat 1948 áprilisában kellett volna, de minőségi kifogások miatt az átvételt 

már az év januárjában megszüntették (és az egészen május 14-ig szünetelt). Így a 3. és 4. 
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darab építését sem fejezték be, ami a Standardnál súlyos (3 hónapos) torlódásokat okozott. A 

Jóvátételi Egyezmény 6. pontja szerint késedelmes szállítás esetén havi 5 % pönálét kell 

fizetni ugyanabból az áruból, amit késedelmesen szállítottak le. Mivel az eredeti határidő 

május 31. volt, a második központot már nem lehet időre elkészíteni. Ennek ellenére a szovjet 

fél követelte mind a 4 központ átadását az eredeti határidőig. A harmadik központ határideje 

eredetileg 1948. augusztus 31, a negyediké pedig 1949. január 20. lett volna. 1945-ben a 

Standard gyárból már szállítottak jóvátétel címén ott talált telefonközpontokat, emellett a 

soproni vasútállomáson a szovjetek által lefoglalt, Szabadkáról elhurcolt hasonló berendezést 

a Standard 800 vonalassá alakította át és 1946 októberéig ezt is kiszállították.  

Nem volt azonban tisztázva például az átvételi módszerek kérdése sem, a hivatalos 

kívánságok is igen lassan érkeztek meg, ezalatt pedig a később kifogásolt menetben folyt a 

gyártás. Az eredeti határidő ezért semmiképpen sem volt tartható. A feljegyzés szerint nem 

volt véletlen a csúszás, hiszen a késés miatt pönálét kell fizetni, ami jelen tételek esetében 

igen komoly összeg. „Nem egy esetben előfordult pl. az, hogy az átvétel, az átvevő másirányú 

elfoglaltsága miatt hosszabb-rövidebb ideig szünetelt.”
282

 Noha a szovjet fél ekkor nem tett 

említést a késedelmes szállítás miatti büntetésről, valószínűsítették, hogy előbb-utóbb fel 

fogják hozni, így célszerűnek látszott felkészülni erre az eshetőségre is. Javasolták a panaszok 

vegyesbizottság előtti rendezését, amelyben egy magyar műszaki képesítésű tag is helyet 

foglalna. Egyértelmű szabályozást szorgalmaztak a műszaki ellenőrzések lefolytatásáról, 

konkrét minőségi paramétereket felállításával. Lényeges volt továbbá, hogy a kívánt 

módosításokat a gyártó cég is időben megismerhesse, ők is kapjanak egy példányt az átvételi 

jegyzőkönyvből. További javaslatként szerepelt, hogy amennyiben egy hibát egy egyszerű 

alkatrészcserével ki lehet küszöbölni, akkor emiatt ne értékeljék le az egész tételt.
283

 A 

javaslat szerint, ha a szovjet fél nem tart igényt a készülőben lévő harmadik központra, akkor 

azt jugoszláv jóvátételre lehetne felhasználni. Ha pedig a második központ – ami már készen 

áll – sem kellene nekik, azt akár a Magyar Posta is megkaphatná.
284

 Az 1948-as engedmények 

alapján (lásd lentebb) az elszámolási érték 150.000 dollárra nőtt, ebben az esetben 1 jóvátételi 

dollár értéke 40 Ft-ra jön ki a telefonközpontok esetében. 

A politikai helyzet változását híven tükrözte a szovjet fél jóvátételhez történő 

hozzáállása is. 1948. június 8-án a szovjet kormány jegyzékben közölte, hogy a magyar 
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jóvátételi szállítások hátralévő (1948. július 1. – 1953. január 1. közötti) időszakára előírt 

kötelezettségek 50 százalékát elengedi. Július 1-éig Magyarország a Szovjetuniónak 68,4 

millió dollár jóvátételt teljesített az előírt 200 millióból. Még 131,6 millió maradt vissza, 

ennek felét, azaz 65,8 millió dollárt nem kellett tehát leszállítani. Az év hátralévő részében ez 

az eredetileg 11,6 milliós keretből 4,4 millió dolláros (38 %) könnyítést jelentett. Forintban 

kifejezve: az átlagosan 45 (!) Ft = 1 jóvátételi dollár paritást alapul véve mintegy 199 millió 

forintnyi könnyítést jelentett, ez az 1948. január-június között lebonyolított kivitel 

negyedének, illetve az ugyanerre az időszakra eső deficit összegének felelt meg. Az 

intézkedés technikai jelentősége abban rejlett, hogy ennek következtében már nem 

érvényesült a progresszivitás elve, a hátralévő időszakra egységesen éves szinten 14,65 millió 

dollár jutott. Tényleges könnyebbséget inkább a mezőgazdaságnak jelentett, az iparnak 

kevésbé, mivel előbbi 22, utóbbi mindössze egy százalékkal részesedett az engedményből. 

Konkrétan 680.000 mázsa búzát sikerült ezzel megtakarítani, ami a búzakontingens 88 

százalékát, az 1948. évi termésnek pedig 5 %-át tette ki. A kedvezmény a szarvasmarha- és 

sertésállományban is jelentős megtakarítást eredményezett, ezáltal lehetőség nyílt a 

közellátási helyzet javítására, a tenyészállomány frissítésére és némi húsexportra is. Ipari 

vonalon a fémszállításban jelentett engedményt, mintegy 54 millió forint értékben, ez az 

összeg akkoriban egyhavi állami beruházásnak felelt meg. Ily módon az export és a 

mezőgazdasági gépgyártás is alapanyaghoz juthatott.
285

 

Július 2-án – megint csak nem függetlenül a politikai széljárás változásaitól – 

Moszkva szerződésben vállalt kötelezettséget mintegy 9,5 millió dollár értékű, részben 

használt fegyverzet és egyéb haditechnikai felszerelés hitelbe történő átadására. Ebben az 

időszakban már jól megfigyelhető, hogy a szovjet elkötelezettség és politikai befolyás 

erősödésével párhuzamosan gazdasági téren a magyar kormány jelentős kedvezményeket és 

könnyítéseket kapott cserébe. 
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Árucsoport Eredeti Új Engedmény 1948 II. félévére 

 tartozás, millió dollár Millió $ Millió Ft % 

Gépi berendezések 1,9 1,2 0,7 31,5 36,8 

Vasúti berendezések 3,7 3,2 0,5 22,5 13,5 

Hajók 1,3 1,2 0,1 4,5 7,7 

Fémfélgyártmányok 1,8 1,0 0,8 36,0 44,4 

Gabona és magvak 2,0 0,25 1,75 78,8 87,5 

Állatok 0,75 0,25 0,50 22,5 66,7 

Különfélék 0,17 0,10 0,07 3,2 41,2 

Összesen 11,62 7,2 0,7 31,5 36,8 

 

Árucsoport Eredeti Új Engedmény az 1949. évre 

 tartozás, millió dollár Millió $ Millió Ft % 

Gépi berendezések 4,5 2,4 2,1 94,5 46,7 

Vasúti berendezések 7,6 6,6 1,0 45,0 13,2 

Hajók 2,4 2,6 -0,2 -9,0 -8,3 

Fémfélgyártmányok 10,7 1,8 8,9 400,5 82,2 

Gabona és magvak 0,6 0,05 0,55 24,8 91,7 

Állatok 3,0 0,8 2,2 99,0 73,3 

Különfélék 1,2 0,4 0,8 36,0 46,7 

Összesen 30 14,65 15,35 690,8 13,2 

  

41. táblázat: A Szovjetunió által tett jóvátételi engedmények 1948/49-ben 

 

 1949-re arányaiban mintegy 50 %-kal csökkentek Magyarország kötelezettségei, az 

engedmény az 1948. júniusi termelési adatokhoz mérten közel kéthavi, a vas- és fémipari 

szektorra eső jóvátételi termeléssel volt egyenértékű. Éves szinten az államháztartásnak 

mintegy 691 millió forintot takarított meg, ami a tervezett éves állami beruházásoknak 

mintegy 3,5 havi mennyiségét jelentette.
286

 

 A csökkentés következményeiről számos írás látott napvilágot, az egyik ilyen elemzés 

a Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle 1948. júliusi számában jelent meg, amelyben 

Nyárádi Miklós az engedménynek a magyar gazdaságra gyakorolt hatását fejtette ki. 

Kiemelte, hogy a kezdeti időszakban minden termék előállítását költségvetési forrásokból 

kellett fedezni. 1946-tól azonban a Szovjetunió számos könnyítést tett irányunkba, itt külön 

kiemelte a petrozsényi részvények beszámítását az 1946-48 közötti időszakra, a progresszív 8 

éves terminus engedélyezését és a hátralévő tételek felének elengedését. Utóbbival 

kapcsolatosan a jóvátétel struktúrájában kétirányú változásra hívta fel a figyelmet: egyrészt az 
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összes kötelezettség 50 százalékos csökkenésére, másrészt a mezőgazdaság csaknem teljes 

mentesülésére a további terhek alól.
287

  

A nemzetközi pénzügyi kötelezettségek közül a jóvátétel számított a legnagyobbnak, 

1947-ben az iparban 662,2 millió, a mezőgazdaságban 191,5 millió, összesen 853,7 millió 

forintos kiadást jelentett. Ez az államháztartás összes bevételének 18,2 százalékát tette ki. 

1948 első felében 477 milliót kellett volna jóvátételre fordítanunk (397,6 milliót az iparban és 

79,4 milliót a mezőgazdaságban), ami a költségvetésben 14,5 %-os terhet jelentett. A szovjet 

engedményt követően kb. 690 millió forint ráfordítást igényelt a jóvátétel, ami az 1947-es 

összegnek csak alig 70 százaléka volt (közben az államháztartási bevételek is nőttek). 

Az eredetileg 188 millió dollár értékű összes ipari jóvátételi kötelezettség mintegy 80 

százalékát a vas-, gép- és fémipari termékek tették ki. A stabilizáció kezdete óta, azaz 1946. 

augusztus elsejétől 1947 decemberéig átlagosan 20,1 %-kal nőtt a szektor havi termelési 

értéke, a gépgyártásé ugyanakkor önmagában 77,2 százalékkal! A nehéziparban gyakorlatilag 

teljes foglalkoztatottság alakult ki. Mind a korábbi, mind a progresszív teljesítésben a 

nehézipari termelés negyedét vitte el a szovjet jóvátétel, a csehszlovák és jugoszláv vonal 

további 10-12 százalékot, míg az export 12-13 %-kal (!), a belföldi felhasználás (újjáépítés, 

karbantartás, fejlesztés) pedig 50-52 %-kal részesedett belőle. A kormány célja ekkor már 

deklaráltan az volt, hogy a jóvátétel hátralévő csaknem teljes kötelezettségét a nehéziparra 

hárítsa, s erre tudatosan épített a megbeszélések során is. Az addig is meglévő 70-80 

százalékos arányt 90 %-ra kívánta felemelni, már csak azért is, mert az ipari foglalkoztatás 

igen jelentős részben a jóvátételi gyártásokat szolgálta. Végül az írás rámutatott arra is, hogy a 

külkereskedelem ugyancsak profitált az engedményből, mivel így a gépipar is 

exportlehetőséghez jutott, ami végső soron a devizabevételeket növelte. Ez pedig a külföldi 

nyersanyag-beszerzési lehetőségeket könnyítette meg, és előrevetítette, hogy 1953-tól a 

jóvátételi cikkek gyártásához már nem lesz szükség importra. (Ha csak az utolsó évre is, de 

önmagában ez is deviza-megtakarítást jelentett).
288

 

1948. augusztus 17-én átadták a szovjeteknek azt a jóvátételre készült nagyadót, amit a 

Standard gyár épített. Ennek azért volt jelentősége, mert korábban többször felmerült, hogy 
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hangvétel jellemezte. 1950 után azonban terjedelme a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent. 
288
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technikai és egyéb akadályok miatt esetleg jelentős csúszással fog csak elkészülni. Az ősz 

folyamán számos cég kapott értesítést arról, hogy fennálló tartozása van a Jóvátételi Hivatal 

felé a korábban, sokszor még az infláció idején kiutalt anyagbeszerzési és egyéb kifizetések 

után. A cégek többsége ezt vitatta és korábbi kimutatásokat, illetve leveleket idéztek, amelyek 

a JH álláspontjától merőben eltérő adatokat mutattak. Több kimutatás létezett bizonyos cégek 

infláció, ill. stabilizáció alatti tartozásáról és követeléséről. A hiperinfláció időszaka alatt 

gyakorlatilag senki sem követelt, a stabilizáció után viszont annál több vállalat lépett fel ilyen 

igénnyel. Mindegyik vállalat súlyos anyagi helyzetére hivatkozott, ráadásul a JH több esetben 

10 %-os jóvátételi engedményt ír elő az üzemek szerint általuk eredetileg is eleve igen 

alacsonyan megállapított árból, ezért a cégek legtöbbje kérelmezte állítólagos tartozásainak 

elengedését.
289

 

Bár első hallásra nem egyértelmű, mégis tény, hogy az országnak összességében 

anyagi könnyebbséget jelentő szovjet engedményeknek negatív következményei is voltak. Az 

Orionnál is nehézségeket okozott például több szovjet jóvátételi megrendelés stornója, mivel 

a gyár csaknem teljes egészében ezek legyártására rendezkedett be. 1948-ban 805 db műszer 

maradt vissza, 160.955 kereskedelmi dollár értékben.
290

 Az 1949-re eredetileg előirányzott 

1232 db műszer (248.545 jóvátételi, azaz 465.100 kereskedelmi dollár értékben) minimum 60 

százaléka ugyancsak törlésre került. A teljes jóvátételi program mennyisége 11.867 db 

műszer, értéke 1.236.830 jóvátételi, azaz több mint 3 millió kereskedelmi dollár volt. Ebből 

már leszállítottak 2335 db-ot, 359.084 jóvátételi dollár értékben (29 %), az 1948-as éves 

program hátralévő része 70 %-ban elkészült, ez kb. 1,2 millió Ft értéket képvisel. „Fenti 

számadatokból világosan kitűnik, hogy a műszerüzem folytatólagos rentabilitása további 

orosz rendelés biztosítása nélkül illuzórikus.” Amennyiben lehetőség nyílna az 1948. évi 

hátralék átvételére és az 1949-es tervezett mennyiség alternatív értékesítésére, akkor „1949. 

szeptemberéig átkonstruáljuk híradástechnikai mérőműszereinket a nem orosz piac 

igényeinek megfelelően. Ebben az esetben 1949. szeptemberétől kezdve biztosítjuk a 

műszerüzem ill. laboratórium jelenlegi létszámának megfelelő folytatólagos 

foglalkoztatottságát és produktivitását.” Ha mindez nem lehetséges, úgy szakaszos átállási 

javaslatot tesznek, közte új termékek bevezetésével, ám ez jelentős időbeli csúszással és 

többletköltségekkel jár, laboratóriumi fejlesztést, piackutatást, munkaerő-árcsoportosítást 

igényelne. Mivel az orosz szabványok csaknem minden téren eltérnek az Európában 
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használatosaktól, a jóvátételi megrendelésre készült cikkeket máshol nem is lehetne 

értékesíteni.
291

 

A Kábelgyár Rt. is sürgős intézkedést kért az Erősáramú Ipari Bizottságtól, mivel 

álláspontja szerint az 1948 februárjában életbe lépett magasabb elszámolási árakat a JH azóta 

sem vette figyelembe, ezért kérték, hassanak oda, hogy ez mielőbb megtörténjen. Tekintettel 

arra, hogy a gyár teljes nyersanyagszükségletét importból szerzi be, és azt 3-4 hónapra előre 

ki kell fizetnie, minden összeg visszatartása komolyan veszélyezteti a cég pénzügyi 

egyensúlyát.
292

 

1949 után a levéltári források között nem bukkant fel újabb dokumentum a szovjet 

jóvátételi teljesítést illetően. Annyi bizonyos, hogy a szállítások 1953. január 20-áig zajlottak, 

a leszállított értékek pontos összegét pedig – figyelembe véve a számos, különböző 

értékbecsléseket, a menet közben történő engedményeket, csökkentéseket, olykor 

visszamenőleges hatályú törléseket, vagy éppen a felszámított vagy éppen fel nem számított 

pönálék kérdését – aligha lehet pontosan megbecsülni. Honvári János számítása szerint „A 

Szovjetunióval folytatott háború anyagi jóvátétele tehát mindent figyelembe mintegy 132 

millió amerikai dollár értékű áruba került Magyarországnak.”
293
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2.10. A német tartozások kérdése 

 

 A II. világháború alatt Németország igen jelentős tartozást halmozott fel 

Magyarországgal szemben, becslések szerint az adósság mértéke a háború végére már 

mintegy kétmilliárd birodalmi márkát (Reichsmark, RM) tett ki. 1941 közepétől a németek 

egyre több árut követeltek, ők viszont egyre kevesebbet szállítottak Magyarországra. 1941 

májusától a kétoldalú szállítások egyenlege mindig magyar többletet mutatott, mely évről évre 

emelkedett. A polgári áruforgalom német passzivitása (az adott év végén) 1941-ben 50, 1942-

ben 425,8; 1943-ban 726,9; 1944 szeptemberében 750,1 millió márka volt, ebben tehát 

nincsenek benne a közvetlen katonai célú és a frontra irányuló szállítások. A 

devizakompenzációban történő rendezés azért nem volt lehetséges, mert a német behozatal 

Magyarországra nem fedezte a Birodalomba irányuló magyar kivitelt. Utóbbi egyre 

erőteljesebb, előbbi viszont egyre lanyhább lett. „Ha a szóbanlévő német fizetésekből 

előállított követeléseket a potsdami egyezmény értelmében most meg kellene fizetnünk, a 

valóságban kétszeresen teljesítenénk.” 
294

 A klíringforgalom alapján 1944. szeptember 30-án 

kereken 1 milliárd RM volt a Magyarországgal szemben fennálló német adósság. Ezt – német 

teljesítés hiányában – teljes egészében magyar forrásokból kellett finanszírozni. Ezeket 

különféle magyar szervek nyújtották a vállalatoknak, saját erőből. „A német oldalon eszközölt 

befektetések tehát csak német oldalról nézve látszanak fizetéseknek, valójában hiányzott 

mögöttük a megfelelő gazdasági teljesítés. (...) A devizakompenzációban mutatkozó rés 

betömését célzó fenti hitelek a német befektetők oldaláról nézve azt jelentik, hogy e hitelek 

igénybevételének tartalma alatt – vagyis 1941.-1944. között – a német vevő befizetése a 

passzivitás mértékéig nem jelentett tényleges teljesítést, hanem ellenkezőleg, a magyar 

exportáru ellenértékét ekkor már a magyar pénzforrásokból mi magunk fizettük ki.”
295

 Így 

végső soron az MNB volt a hitelek forrása. A dokumentum szerint a potsdami egyezmény 

értelmében Magyarországgal szemben ezek után semmiféle követelést nem lehetne 

támasztani. Az elemzők azzal érveltek, hogy „(…) devizakompenzációban csak az az ország 

követelhet tényleges fizetést, amelyik az elszámolásban aktív egyenleggel rendelkezik. 

Márpedig 1941.-től kezdődően 1944. végéig mind az áruforgalomban, mind az egyéb fizetések 

terén a devizakompenzáció állandóan Magyarország javára mutatott követel egyenleget.”
296

 

A potsdami egyezmény rendelkezéseinek értelmében azonban ez az összeg a Szovjetuniót 
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illette. Több kutató egyöntetű véleménye szerint ez azt jelentette, hogy ezt az összeget nem a 

tartozást felhalmozó németeknek, hanem a követelő félnek, azaz Magyarországnak kellett 

megtérítenie.
297

 Behajtására azonban a feszült nemzetközi politikai légkörben sokáig nem volt 

mód. Németországban a megszálló hatalmak egyre élesedő szembenállása és vitái, 

Magyarországon pedig a stabilizációig kiszámíthatatlan pénzügyi helyzet és az egyéb 

jóvátételi és újjáépítési kötelezettségek jelentették az elszámolás elsődleges akadályát.  

1947 elején kezdtek komolyabban foglalkozni a kérdéssel, erről több feljegyzés is 

született. Egy, még januárban közzétett kimutatás szerint a német adósság összege átszámítva 

1684,6 millió forintra rúgott, ebből 1244,5 millió a Weiss Manfréd-csoport cégeit illette 

(volna). A számítás meglehetősen bonyolult módszerekkel készült. A háború alatt folyósított 

magyar áruhiteleket 1 dollár = 92 pengő arányban valorizálták. A külföldi valutatartozást az 

MNB hivatalos árfolyama alapján, forintban kellett megtéríteni. A nehézségeket fokozta, 

hogy éppen az ekkor még forgalomban lévő birodalmi márka (RM) esetében nem volt 

kétoldalúan megállapított hivatalos árfolyam. A szovjetek számítása szerint 1 márka 3,70 

forinttal egyenlő, míg az MNB a háború előtti értékekből kiindulva (100 márka = 136 pengő, 

1 dollár pedig 5,15 pengő) 3,07 forintot számolt egy márkára. A háború előtt keletkezett 

német pengőtartozásokat az aranypengő és a forint viszonya alapján kellett rendezni, ennek 

alapján 1938 végi értékre vetítve 1 pengő = 3,47 forint. A szovjetek azonban legfeljebb 3 Ft-

os értéket voltak hajlandók elismerni a szovjet vállalatokat ért károk megítélésénél. Az 50 

százalék feletti szovjet érdekeltségű vállalatok 161,4 millió forintos adósságát a magyar 

kormánynak kellett behajtania és átadnia a Szovjetuniónak. Utóbbi tartozások után 1945. 

január 20-ától, azaz a Fegyverszüneti Egyezmény aláírásától számítva havi 5 százalékos 

kamatot számítottak fel, ez két évvel később 156,1 millió forintot tett ki. A szovjetek 

ajánlatokat vártak a magyar kormánytól arra vonatkozóan, hogy a fennmaradó 1523,2 millió 

forintnyi német tartozást a 156,1 millió forintnyi kamattal egyetemben hogyan egyenlítené ki 

Magyarország a Szovjetunió felé… A Magyar Nemzeti Bank mindenesetre leszögezte, 

semmilyen kifizetést nem tart keresztülvihetőnek (legkevésbé devizában), mivel a magyar 

gazdaság még nem elég erős ahhoz, hogy a meglévőkön felül még egy ekkora terhet 

elbírjon.
298

 

 A Pénzügyminisztérium (PM) szerint 1700 millió Ft körüli összeget tett ki a szovjet 

követelés. A hivatalos árfolyamon átszámítva ez mintegy 150 millió amerikai dollárt jelentett, 
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éppen másfélszeresére emelve az eredetileg 300 milliós teljes jóvátételi keretösszeget (és 

majdnem megduplázva az ebből a szovjeteket eredetileg illető 200 milliót). Egy 1947. február 

27-én tartott bizalmas értekezleten ezért a PM közölte, ennél lényegesen alacsonyabb összeg 

megállapítását kell kiharcolni, szerintük a szovjetek számításai önkényesek, a megadott 

márkaértékek is jóval nagyobbak a valóságosnál, ezért véleményük szerint legfeljebb 10 

millió dolláros magyar kötelezettség jöhetne szóba. Javaslatuk értelmében ezt az összeget a 

szovjetek apportként hozhatnák azokba a vállalatokba, amelyeket a potsdami egyezmény 

révén már megkaptak, vagy ennek alapján részesedésük volt benne. A márka-forint viszonyt 

pedig reálisan kell megállapítani azon az elven, ahogyan azt a Fegyverszüneti Egyezmény is 

előírta. A PM számítása szerint így 1 birodalmi márkára (az 1945. január 20-án érvényes 

árfolyam alapján paritásban számolva) 17 fillér jön ki, amit legfeljebb 25 fillére hajlandóak 

emelni, ennél magasabb összeg követelése irreális lenne.
299

 

 Sajátosan érvényesültek Potsdam előírásai az alábbi céggel kapcsolatosan. A Rex 

Gyógyszervegyészeti Gyár és a szovjetek között létrejött egy védjegyhasználati szerződés. A 

Rex egyik termékénél használhatta az „Ichthyol” védjegyet, amely mint volt német 

szabadalom, a Szovjetunió tulajdonába ment át. Az egyezmény időtartama 3 évre szólt, és 

amennyiben nem mondták fel azt a lejárat előtt 6 hónappal, érvényessége újabb 3 évre 

automatikusan meghosszabbodott. Negyedévente a forgalom 5 százalékát kellett a szovjetek 

rendelkezésére bocsátani. 1945/46-ban eladás nem volt, 1947-től 1948. június 15-ig 4387 Ft 

15 fillér licencdíjat fizetett be a gyógyszergyár a szovjet illetékeseknek.
300

  

Egy másik elemzésben több törvénycikk és előírás szövege is felbukkant a védjeggyel 

kapcsolatban, végül az illetékesek későbbi időpontra írtak ki megbeszélést az ügyben. Eléggé 

bizonytalanok voltak ugyanis a megoldást illetően, féltek egy esetleges persorozattól, amit a 

szovjetek indítanának (későbbi dokumentum nem lelhető fel a kérdésben).
301

 

 Érdekes tanulmányt közölt „A Haza becsületéért” című lap 1947. február 6-án 

megjelent 30. (1599.) száma, amely fontos támpont lehet az illetékesek számára a német 

tartozások rendezésével kapcsolatban. A tanulmányban részletezik a Szovjetunió és 

Finnország hasonló kérdésben kötött megegyezését, amit érdemes összevetni a magyar-

szovjet reláció tervezett számaival. Finnországot a Szovjetunió felé ugyancsak 200 millió 

dollár jóvátétel megfizetésére kötelezték. A németek 6 milliárd finn márkával tartoztak 
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Helsinkinek, amely követelés Potsdam szellemében így a szovjeteket illette – és 

Finnországnak kellett kifizetnie... Erről 1947 januárjában kezdődtek tárgyalások, és február 3-

án már alá is írták az egyezményt. Ennek eredményeképpen Finnország 1947-48 folyamán 3 

milliárd finn márka összértékben szállít különféle árukat a szovjeteknek (többek között 

lovakat, ajtókat és ablakkereteket, fűrészárut, vasúti talpfákat, papírt és kobaltot), a 

fennmaradó hárommilliárdos összeg fejében a finnek átadták a Paatso-Ioki folyónál lévő 

Janiskoski és Niskakoski környéki területeket. A megállapodás része volt továbbá, hogy a 

Janiskoski melletti, a harcok során megrongálódott vízierőművet finn cég építi újjá, mely 

erről egy szovjet kombináttal szerződést is köt. Ugyancsak finn forrásokból állítják helyre a 

helsinki szovjet követség épületét. Finnország eladja a Szovjetuniónak egy páncélos hajóját és 

több leningrádi, illetve tallinni ingatlanát, a szovjetek ugyanakkor kártérítést fizetnek az Inari-

tó partvonalának szabályozása során okozott károkért. Műrost gyártására finn-szovjet 

vegyesvállalatot hoznak létre paritásos alapon, az erre szánt tőke felét a Szovjetunió adja és 

ebből költ szovjet hajók finn hajógyárakban történő javítására is. Szintén ebből a keretből 

finanszírozzák egy határ menti szovjet tengerészeti támaszpont (Porkkala-Uddi) villamos- és 

fűtőanyag-ellátását is. Végül Finnország 460 millió márkát külföldi valutában fizet ki a 

szovjeteknek az egyezmény aláírásának napján érvényes árfolyamon. Ennek nagyobbik részét 

1948-ban utalják át.
302

 (Hogy pontosan milyen valutában és mekkora összeget, arra a cikk 

nem tért ki.) 

 A potsdami egyezmény 4. fejezte szabályozta a németek által fizetendő jóvátételt. A 

Szovjetunió kivételével valamennyi jogosult állam a nyugati megszállási övezetekből, illetve 

a területükön lévő német vagyonból kap részesedést. A Szovjetunió az általa elfoglalt német 

területekről, a szovjet területen maradt német, illetve Németország megfelelő külföldi 

vagyonából (appropriate German external assets) fedezi kártérítési igényeit. 

Kiegészítésképpen nyugati területekről is kap 15 %-ot az ott lévő gyári felszerelésből, illetve 

az ott megtalálható hadiipari ágazat tőkéjéből. Cserébe ugyanekkora értékben szállít Nyugatra 

árut és nyersanyagot saját megszállási övezetéből. További 10 százalékot vihet el nyugati 

hadiipari üzemekből ellentételezés nélkül (ez konkrétan két gyáregység elszállítását 

jelentette). A nyugati körzetekből a német vállalatok nem fizetnek jóvátételt a 

Szovjetuniónak, az viszont megkapja a külfölddel (Magyarország, Bulgária, Finnország, 

Románia, Kelet-Ausztria) szembeni német követelések behajtási jogát (German foreign 
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assets). A többi állammal szembeni német követeléseket és a nyugati német vállalatok által 

fizetendő jóvátételt viszont Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kapják meg.
303

 

 Honvári János írásában felhívja a figyelmet arra, hogy a német tulajdon szovjetek által 

történt átvételével kapcsolatban számos magyar kutató eltúlozza az országot ért károkat, 

illetve terheket. Zárásképpen az ő megállapításait idézem. „Semmi alapja nincs annak az 

állításnak, miszerint a vegyes vállalatok vagyonának a bevitelekor a szovjet apport 

túlbecsülése, illetve a magyar apport alulértékelése kapcsán jelentős veszteség érte 

Magyarországot.  A német vagyon átadása kapcsán olyan képtelen állításokkal is lehet 

találkozni, miszerint a szovjetek azokat a vegyes vállalatokat is szovjet tulajdonnak 

tekintették, ahol csak néhány százaléknyi német részesedés volt. Arról olvashatunk a 

feldolgozásokban, hogy a MASZOVLET veszteségeit a magyar állam finanszírozta, arról 

viszont nem, hogy a deficit azért keletkezett, mert kifejezetten a magyar kormány kérésére 

veszteséges járatokat tartotta fenn a légitársaság. Hasonló volt a helyzet a MESZHART 

esetében is, ahol gazdasági megfontolások miatt tudatosan önköltség alatt tartották a szén 

árát.”
304

  

Hasonló módon vélekedik a szerző a németek által felhalmozott tartozás 

Magyarország által történő visszafizetésével kapcsolatban. „A magyar történészek körében 

Pető Iván–Szakács Sándor 1985-ben megjelent gazdaságtörténeti monográfiája óta él az a 

tévhit, miszerint Magyarországnak a hazai német vállalatokban esett háborús károkért a 

szovjet jóvátételt meghaladó mértékű, 150-180 millió dollár összegű kártalanítást is fizetnie 

kellett. (…) Az összeg nagyságrendjéből, illetve abból, hogy a kötelezettség több mint a felét a 

Szovjetunió elengedte, egyértelműen következik, hogy itt valójában a Szovjetunió tulajdonába 

átment német vagyon magyar részről történő megvételéről, ellenértékének a kifizetéséről van 

szó.”
305

 

 

                                                 
303

 A potsdami egyezmény. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 32. doboz, 470. lap. 
304

 Honvári János: Magyar jóvátétel a II. világháború után. www.rubiconline.hu/magyar/oldalak. Hozzáférés: 

2012. május 13. 
305

 Ugyanott. 

http://www.rubiconline.hu/magyar/oldalak


149 

 

2.11. A magyar-szovjet gazdasági egyezmény 

 

Még a Jóvátételi Egyezmény aláírását követően nem sokkal felmerült egy ezzel 

párhuzamosan, ám technikailag attól függetlenül működő magyar-szovjet gazdasági 

egyezmény ötlete. Magyar részről már 1945 júliusában hangsúlyozták, hogy minél előbb meg 

kellene kötni ezt a kereskedelmi megállapodást a Szovjetunióval, mert ennek segítségével a 

jóvátételi szállításoknak is valószínűleg időben eleget tehetünk, másrészt így biztosíthatjuk a 

szomszéd országokból egyébként be nem szerezhető nyersanyagok importját. A románok 

1945. május 8-án kötöttek ilyen egyezményt Moszkvával, és egy év alatt jelentős tételeket 

kaptak, többek között 7000 vagon kőszenet, 5000 vagon kokszot, 600 vagon öntöttvasat. 

Bérmunkában 2000 vagon gyapotot is feldolgoztak. Cserébe ásványolaj-termékeket, 

faanyagokat, cementet, kátrányt, ablaküveget, stb. szállítottak ki. A szükségletek felmérése 

alapján Magyarország 1945/46-ra kereskedelmi vonalon mintegy 15 millió dollár értékben 

igényelt árut a Szovjetuniótól, a felajánlott ellentételezések értéke pedig kb. 7,8 millió dollár 

volt.
306

 

Elemzők szerint a magyar lista komoly hiányossága volt, hogy nem tüntették fel a 

behozatali igények között a kokszot és az ún. fekete fémeket. A magyar acéltermelés évente 

mintegy 1 millió tonna ércet igényelt, hazai forrásból azonban csak mintegy 370.000 tonna 

volt biztosítható (főként Rudabányáról). Szlovákiából a korábbi időszak gyakorlata alapján 

elvben szóba jöhetett még mintegy 400.000 tonna behozatala (Rozsnyó, Alsó-Sajó és 

Vashegyi Rima bányákból), de mivel az újjáalakuló Csehszlovákia kohóipara is 

nyersanyaghiánnyal küzdött, nem tűnt valószínűnek, hogy a közeljövőben részükről exportra 

is jutna. És más problémák is adódtak ezen a téren. „Megnehezíti a Rima ércek helyzetét még 

az a körülmény, hogy a szlovák kormány Narodna Sprava néven felügyeleti szervet állított a 

fasiszta javaknak igazgatására, nyilván azzal a célzattal, hogy majdan ezeket állami 

tulajdonba fogja venni. A kormány a Rima bányáit, mint magyar tulajdont szintén ilyen 

fasiszta tulajdonnak minősítette és zár alá vette.” Mivel belátható időn belül nem volt 

remélhető a rendezés, célszerűnek látszott máshol is tájékozódni, már csak a jóvátétel sürgető 

volta miatt is. Jugoszláviából legfeljebb évi 150.000 tonnás import jöhetett szóba, a korábban 

a svédországi Kirunából beszerzett minőségi érc a német vasúthálózat szétrombolása miatt 

egyelőre kiesett, a korábban szintén beszerzőhelynek számító Bulgáriával pedig ekkor nem 

folytak kereskedelmi tárgyalások. Szovjet vonalon viszont Krivoj Rogból vagy Donyeckből 
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lehetett kérni vasércet, a szakemberek minimum 200.000 tonnás importmennyiséget láttak 

szükségesnek. Kokszból 3 hónapig havi 25.000 tonnát szállítottak a csehszlovákok, ez 

azonban az ottani termelés harmadát tette ki, a folytonossága nem volt biztosítva, így 

szükségesnek látszott ezt a mennyiséget is a Szovjetunióból beszerezni, fél évre mintegy 

15.000 vagont. Az elemzés szerint a Duna kiváló szállítóhelynek tűnt a bizonytalan vasúttal 

szemben (tért ki ugyanakkor az al-dunai szakasznak a háborús roncsok miatti korlátozott 

hajózhatóságra). A Fővárosi Gázműveknek is szüksége volt 24.000 t gázkokszra, ami teljes 

kapacitás esetén kb. 7 havi szükségletettel volt egyenértékű (napi 120 vagon). Ezen felül még 

grafitelektródák importját is sürgették az illetékesek. Magyarország ellentételezésképpen az 

áruszállításokon túl (román mintára) könnyűipari bérmunkát is felajánlhat, így például 

elfogadva egy szovjet felvetést, 700 tonna tilolt len feldolgozását lehetne elvállalni.
307

 

1945. augusztus 27-én Moszkvában a szovjetektől Anasztaz Mikojan, magyar részről 

pedig Gerő Ernő közlekedésügyi és Bán Antal iparügyi miniszter írták alá az ekkor érvénybe 

lépett magyar-szovjet gazdasági és együttműködési szerződést.
308

 A témával kapcsolatban 

korábban Borhi László közölt részletesebb, árulistákat és kontingenseket is tartalmazó 

elemzést. Bár a jóvátételi és a gazdasági szerződés elviekben független volt egymástól, a 

jóvátételi teljesítések szempontjából utóbbi mégsem hagyható figyelmen kívül. 

A hivatalos indoklás szerint a Szovjetunió ezáltal is lehetővé kívánta tenni 

Magyarországnak, hogy a jóvátételi teljesítéséhez szükséges nyersanyagokat kedvező 

feltételek közepette szerezhesse be. Rövidtávon ennek kétségtelenül voltak előnyei is, 

azonban – mint arra egyébként amerikai elemzők is rámutattak – mindez fokozta a magyar 

gazdaság kiszolgáltatottságát és már nem sokkal életbe lépését követően döntő befolyást 

biztosított a szovjet expanziónak nemcsak az iparban, hanem a kereskedelemben is. (A 

magyar-szovjet vegyesvállalatok létrehozása pontosan ugyanezt a célt szolgálta.) Az 

egyezmény hivatalosan megállapított pénzügyi kontingense 30 millió amerikai dollár volt, 

ennek keretében a Szovjetunió vállalta, hogy többek között vasat, különböző fémeket, 

traktorokat szállít Magyarországra.
309

  

A szovjet és a magyar jegybank is dollárszámlát nyitott a másik félnél, amelyeken az 

egymás országaiba utazó állampolgáraik ellátmányait, kiutalásait vezették. Az árfolyamot 1 

dollár = 12 rubelben határozták meg a követségi és 5,30 rubelben az egyéb kifizetések 
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esetében. „Az Állami Bank közlése szerint e számlán mutatkozó dollár követel egyenleg 

terhére a Szovjetunión belül, nem árutermészetű célokra megbízatásaink alapján kifizetéseket 

fog teljesíteni.” Ezen számlán jóváírt összegek azonban kizárólag a Szovjetunión belüli 

fizetésekre voltak felhasználhatóak.
310

 „Tekintettel arra, hogy a Szovjetunióból 

Magyarországra történő fizetések valószínűleg lényegesen meg fogják haladni a 

Magyarországról e konstrukció keretében a Szovjetunióba eszközlendő fizetéseket, 

Magyarország javára e számlán idővel jelentős követel egyenleg fog mutatkozni, 

szükségesnek láttuk az Állami Bankot felkérni, hogy foglalkozzék azzal a lehetőséggel, hogy a 

javunkra mutatkozó egyenleg általunk fel nem használható hányadának fejében 

Magyarország a Szovjetunióban árukat vásárolhasson.” 
311

 A szállítandó áruk listáját az 

egyezmény mellékleteiben tüntették fel. 

Schoenfeld amerikai követ szerint ezzel a megállapodással „a szovjet gazdasági 

offenzíva a Szovjetunió felé orientálta a magyar külkereskedelem tetemes részét.” A 

Kisgazdapárt és az amerikaiak szerint is az egyezmény kritikus pont volt a szovjet gazdasági 

és politikai befolyás erősítése szempontjából. Az Egyesült Államok ugyan ellenezte a 

magyarországi külkereskedelem irányváltását, a békeszerződések aláírásáig mégsem volt 

hajlandó kereskedelmi egyezmény megkötésére Kelet-Közép-Európában – addigra pedig már 

stabilizálódott a szovjetek pozíciója a magyar gazdaság minden stratégiai területén.
312

  

A szerződés 1946 végéig szabályozta az áruforgalmat a két ország között. Ami a 

kontingenseket illeti, a 30 milliós keretből csak mintegy 16-17 millió lett kihasználva. Az év 

végén a magyar tartozás kiegyenlítésére 2 millió dollárt fizetett ki készpénzben a 

Szovjetuniónak az MNB, ez 23.720.000 Ft-ot jelentett. Fontos eleme volt a megállapodásnak, 

hogy az 1940. szeptember 3-án kötött és a hadiállapot 1941-es beálltával megszakadt magyar-

szovjet áruforgalmi egyezményből fennmaradt magyar tartozást is hasonló módon 

egyenlítették ki. Ebből visszamaradt 434.800 dollár magyar tartozás. Előlegként 100.000 

dollárnyi forintot a Szovjetunió rendelkezésére bocsátott a magyar fél. A kormány döntése 

alapján a fennmaradó összeget USA-dollár bankjegyekben törlesztette az állam. A 334.800 

dollár fedezetére a Pénzügyminisztérium 3.957.900 Ft-ot bocsátott rendelkezésre. (A 

szovjetek kérése az volt, hogy 20 dollárosnál nagyobb címlet ne legyen az átadott bankjegyek 

között.)
313

 Magyarország tehát 1946 szeptemberében 100.000, 1947 januárjában 334.800 

                                                 
310

 I. elintézés. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MOL Z12 90. (volt 21.) doboz, 3. o. 
311

 II. elintézés. H. n., 1946. március 19. MOL Z12 90. (volt 21.) doboz, 7. o. 
312

 Borhi László: A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945-1968. Budapest, Ister Kiadó, 

2000, p. 33-37. 
313

 Bo 3120/1945. sz. ügyirat 28. elintézése. H. n., 1947. január. 24. MOL Z12 90. (volt 21.) doboz, 110-111. o. 



152 

 

dollárt fizetett ki készpénzben az 1940-ből fennmaradt tartozás kiegyenlítésére.
314

 Az 

egyezménnyel kapcsolatos áruszállítások elszámolásait 1947. november 1-jéig a magyar és 

szovjet külkereskedelmi szervek, december elsejéig pedig a két bank egyeztetette, a 

különbözet az 1938-as 1 dollár = 5,13 P alapon lett dollárra átszámítva. Ezt követően az 1945-

ös egyezmény és szerződései hatályukat vesztették. 

A lebonyolítás kezdetben – akárcsak a jóvátételi szállítások rendszere – nem volt 

zökkenőmentes. Egy írás igen érdekes megállapításokat közölt a magyar-szovjet áruforgalom 

nehézségeiről. Elvben a magángazdaság bonyolította az egyezmény szerinti áruforgalmat, 

gyakorlatilag azonban vegyes megoldás érvényesült, mivel az állam garanciát vállalt a 

kockázatokra, és finanszírozta (meghitelezte) valamennyi tranzakciót. A magánszféra 

képviselőinek olyan feltételeket kellett vállalnia, amelyek nem voltak összhangban a 

külkereskedelem addig érvényes általános feltételeivel. Végső soron a magáncégek a magyar-

szovjet vonalon akadályoztatva voltak a szabad gazdasági tevékenységben, a szovjet áruk 

ugyanis főleg állami szervek címére érkeznek, és az állam diktálta a közvetítésért járó 

ellentételezés mértékét és feltételeit is.
315

 

Az importban mintegy 7.876.000 dollárnyi nyersanyag, az összvolumen 26,3 %-a jött 

be jóvátétel céljára. Ezt a Jóvátételi Hivatal osztotta szét a jóvátételi gyártásban résztvevő 

cégek között. „Ugyanakkor az államnak az export létrehozására az Árkiegyenlítő Alapot a 

jóvátételre szolgáló import megfelelő ellenértékének lefizetésével kell dotálnia.” 
316

 A 

feljegyzés szerint a jóvátételi termeléshez szükséges fémek 1945 decemberétől folyamatosan 

érkeztek az országba. Az Iparügyi Minisztérium nehézkes ügyintézése miatt azonban ezek 

hosszú ideig a csepeli szabadkikötőben voltak kénytelenek vesztegelni. A bérmunkára 

behozott pamut- és gyapjúanyagot. (mintegy 15,5 millió dollár értékben) pedig kapacitás 

hiányában képtelenek voltak azonnal feldolgozni az üzemek, mivel telítettek voltak más, 

feldolgozásra váró árukkal. Ezért azok tárolása, őrzése további költségeket jelentett. Az 

elemzés fontosnak tartotta megjegyezni, hogy „…a jövőben olyan megállapodás megkötésére 

törekedjünk, amely a legfontosabb importcikkekre nézve Magyarországnak az átmeneti 

nehézségek idejére áruhitelt ad.” Álláspontja szerint ezért ki kell kapcsolni a felesleges 

szerveket a folyamatból, ezáltal némi költségcsökkentés is megvalósítható, mert az egész 

rendszer meglehetősen túlbürokratizált. A megállapított importárak sokszor magasabbak, az 
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exportárak pedig alacsonyabbak voltak a világpiaci szintnél (de legalább a valós pénzpiaci 

árfolyammal kalkulált az egyezmény, nem a jóvátételivel). A szállítás terén a mennyiség 

megállapításához vasúti hídmérleg felállítását javasolta a határon Csapnál.
317

  

Előnytelenek voltak a magyar exportőrökre szovjet részről terhelt kötelezettségek is, 

ezek ráadásul a szovjet exportőrökre nem vonatkoztak. A szakértők szerint egységes 

szerződésmintára lenne szükség, amely körülírja az állami garancia mértékét és formáját. 

Nem volt semmilyen előírás arra nézve, hogy az importőr például mikor köteles fizetni. 

Ugyanakkor a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium utasítására a magyar importőr 

a szovjet feladást jelző sürgöny érkezése után öt napon belül köteles volt a vételárat befizetni 

az MNB-nél – miközben még nem látta és nem vette át az árut. Mivel azonban az úgynevezett 

egyezményes vételár „nem fejezi ki az importálandó áru tényleges belföldi értékét és a 

pengőszámlán így jóváírandó összegek nem alkalmasak a Szovjetunióba irányuló exportok 

ellenértékének kifizetésére, a magyar exportőrök (…) az egyezményes vételár lefizetésével 

egyidejűleg kötelesek az egyezményes vételár és a tényleges belföldi ár között mutatkozó 

különbözetet az Árkiegyenlítő Alapba befizetni.„ Ezt viszont az importőrök zöme nem tudta öt 

napon belül kiegyenlíteni, mivel adminisztratív akadályai (is) voltak a szükséges források 

előteremtésének. Így az államra hárult a nemfizetés kockázata. Tekintettel arra, hogy a 

korábban a szovjet vonalat felügyelő Szovjet-Magyar Külforgalmi Rt. már felszámolás alatt 

állt, annak korábbi ügyletei is jórészt elszámolatlanok maradtak. Így felmerült az a javaslat, 

hogy rövid időre szüneteltetni kellene a lehívásokat, míg a feltorlódott ügyleteket rendezik.
318

  

1946 tavaszától a pengő teljes elértéktelenedése miatt a szovjet fél befizetései (a 

„Külkereskedelmi Árkiegyenlítő Alap Szovjetorosz alszámla” nevű kontóra) nem nyújtottak 

már fedezetet a magyarországi kifizetések töredékére sem. Ezért a Pénzügyminisztérium 

javasolta az MNB-nek, hogy az érintett számlát ezután adópengőben vezessék. „Az 

adópengőben történt kiutalásokat a kifizetés napján érvényes jelzőszámmal kell pengőre 

átszámítani és a kedvezményezettnek kifizetni.” 1946. április 30-án a számla egyenlege 

például 107.030.613.660 pengő volt. Ez az összeg az aznap érvényes 1 adópengő = 570 

„sima” pengő kurzus alapján átszámítva 187.773.010 adópengőt tett ki. A magyar fél ezután 

pengőben és adópengőben is vezette a fenti alszámlát. A magyar áruk ellenértékét a szovjet 

jegybank 1 dollár = 5,15 (1938-as) pengő alapon számolta el, a különbözetet pedig az 

alszámla terhére az adópengő és a simapengő közötti mindenkori átszámítási kulcs 
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figyelembevételével a Pénzügyminisztérium intézkedését követően fizették ki a 

kedvezményezettnek.
319

 Egy 1946. március 13-ai irat szerint addig a napig 760.231,63 dollár 

értékű áru érkezett az egyezmény keretében a Szovjetunióból.
320

 

A magyar-szovjet szerződés eredeti kontingense 30 millió dollár volt, de ennek csak 

alig a felét használták ki. Az alacsony hatékonyság fő okai a magyar közgazdaság kezdeti 

szervezetlensége, de még inkább a hiperinfláció voltak. 1946. augusztus 1-jéig a Szovjetunió 

a nagymértékű nyersanyagszállítások miatt (koksz, vasérc, pamut) 11 milliós, míg 

Magyarország csak alig 3 millió dolláros forgalmat tudhatott a magáénak. A stabilizációt 

követően ez az aránytalanság jórészt kiegyenlítődött.
321

 

A forint bevezetése után nem volt többé szükség az Árkiegyenlítő Alapra, ehelyett 

dollárklíring alapon bonyolították le a fizetési forgalmat. Árucikkekből Magyarország azt 

importálta, amiben amúgy is a Szovjetunióra volt utalva (a nyersanyagok közül főleg 

színesfémeket és kokszot). A vasércimport az 1945-ös 100.000 tonnáról a következő két 

évben a négyszeresére nőtt, ez a teljes magyar importszükséglet kb. 40-45 %-át tette ki. A 

koksz kontingense pedig a kezdeti szintén 100.000 tonnás mennyiségről ugyanezen időszak 

alatt 250.000-re emelkedett, ami a hazai igényeknek már a 60 százalékát fedezte. Nyersvasat 

Magyarország korábban nem importált a Szovjetunióból, ekkorra azonban már a behozatal 

100 százaléka onnan érkezett. Összességében a nehézipar, a vegyipar (azon belül is főleg a 

gyógyszeripar), ill. a textilipar nyersanyagszükségletét tudták részben vagy teljesen 

kielégíteni a Szovjetunióból érkező áruk. Az egyezmény keretének mintegy 95 százalékáért 

nyersanyagokat vásárolt a magyar fél. A fennmaradó 5 % is nagy jelentőségű árucikk (pl. 

szerszámgép, nyomdagép vagy gépjármű) volt. „A Szovjetunió… egyetlen olyan piaca a 

földnek, amely nyersanyagok szállításáért nem kér kereskedelempolitikai ellenszolgáltatást. 

(…) megengedheti magának azt a luxust, hogy nem csinál presztízs-kérdést abból, hogy 

nyersanyageladásával szemben nyersanyagokat kapjon. Kereskedelempolitikáját nem az a 

szűkkörű szempont irányítja, hogy ipari termékeket csak bizonyos engedmények árán vegyen 

át. Ez a helyzet… döntő módon befolyásolta a magyar exportlista összeállítását és lehetővé 

tette, hogy munka-intenzív ipari cikkeket anélkül el tudjunk helyezni, hogy az import oldalon 

koncessziókat tegyünk.” 
322

 Az írás rámutatott: export terén azt kell nyújtani, amire a 

Szovjetunióban is igény van, és aminek rentábilis legyártására a magyar ipar a jelenlegi 
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helyzetében képes. Mivel a jóvátételi szállítások szovjet igényei irányt mutattak a jövőbeni 

kivitelnek, ezek is piacszerző jelleget öltöttek. Összességében ekkora már a szovjetek felé 

irányuló magyar szállítások négyötöde ipari jellegű volt. A klíringelszámolás keretében a 

felek hiteleket bocsátottak egymás rendelkezésére, három hónapos lehívási rendszerrel. A 

szovjet áruk, melyek zömmel nyersanyagok voltak, havonta egyenletes mennyiségben 

érkeztek, a magyar késztermékek viszont főleg a szerződéses év második felében kerültek 

kiszállításra, a magyar ipar ezáltal komoly nyersanyaghitelhez jutott, ami a hároméves terv 

finanszírozása szempontjából döntő jelentőséggel bírt.
323

 

1947. július 15-én Moszkvában Rónai Sándor és Anasztaz Mikojan írtak alá 

szerződést és több kiegészítő jegyzőkönyvet, kismértékben módosítva, nagyrészt azonban 

inkább kibővítve a korábbi egyezményt. Ennek értelmében Magyarország két év alatt széles 

nyomtávúra (1524 mm) alakít át 6000 db nyitott vasúti teherkocsit, amik hadizsákmányként a 

Szovjetunió tulajdonát képezték. A Szovjetunió elad Magyarországnak az itt lévő, 

hadizsákmánynak tekintett német vasúti tehervagonokból 10.000 darabot (6000 fedettet és 

4000 nyitottat). Emellett a Szovjetunió ellenszolgáltatás nélkül átad Magyarországnak 381, 

Magyarországon lévő gőzmozdonyt, továbbá 408 személyvagont és 3428 db teherkocsit – 

ezek korábban is magyar tulajdonban voltak. A megegyezés értelmében Magyarország a 

kölcsönösség elve alapján minden külföldi illetőségű vasúti kocsit visszaküld az érintett 

államokba.
324

 Az új megállapodás visszamenőleges hatállyal 1947. június 1-jétől volt 

érvényes 1948. július 31-éig. Ami a technikai részleteket illeti, a két jegybank ismételten 

dollárszámlát nyitott egymásnak, háromhavonta kölcsönösen egyensúlyi mérleget vontak, de 

ha valamelyik fél tartozása ezen időszak során 2 millió dollár alatt maradt, az nem járt 

szankciókkal. Az aláírástól számított 6 hónapig (1948. január 15-éig) a Szovjetunió vállalta, 

hogy 5 millió dolláros magyar passzívum esetén is teljesíti az MNB fizetési megbízásait.
325

 

1948. október 2-án új gazdasági egyezményt írtak alá a felek. A kölcsönös elszámolási 

keret eredetileg még 30-30 millió dollár maradt, ezt azonban hamarosan jócskán felemelték. 

„A Szovjetunióval (1948) október 2-án megkötött megállapodás a legnagyobb jelentőségű 

kereskedelmi egyezmény, amelyet Magyarország valaha is kötött. Az egyezmény hatálya 1948. 

augusztus 1-től az 1949. év végéig terjed és kölcsönösen 75 millió dollár értékű forgalmat 

irányoz elő.”
326

 Fő behozatali tételei a következők voltak: 400.000 tonna koksz, 300.000 
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tonna vasérc, 60.000 tonna nyersvas, ez a nehézipar igényeinek 60 százalékára volt elegendő. 

Ezen felül 30 millió kg pamutot is importáltak, ami háromnegyed részben fedezte a 

szükségleteket, és a világpiaci árnál 25 százalékkal olcsóbb volt. A magyar export négyötödét 

ugyancsak ipari termékek tették ki, köztük egy 150 millió dolláros gépmegrendelés is 

szerepelt hosszabb távon (1950-54 között), ami a megállapítás szerint „így nehéziparunknak a 

jóvátételi termelésről a normális termelésre való átállását is elő fogja segíteni.”
327

 Ezt az 

árucsere-forgalmi megállapodást 1950. március 1-jén meghosszabbították, visszamenőleg 

1950. január 1-jétől december 31-éig.  

A legfontosabb újítást a korábbiakhoz képest az jelentette, hogy elszámolási 

egységként a rubel lépett a dollár helyett. A két bank kölcsönösen rubelszámlát nyitott a 

másik félnek, az úgynevezett overdraft (fedezet nélküli elszámolás) kerete 8 millió rubelben 

lett megállapítva. Az MNB árfolyama szerint 1950. március 1-től 100 szovjet rubel 291,28 

forinttal volt egyenértékű. Ugyanitt egy másik írás a kontingensek értékét 100-100 millió 

dollárban határozza meg. Annak ellenére, hogy a szöveg már rubelszámlákat említ, a 

szállítások 3 hónapot meghaladó csúszása esetén az overdraft aranyban, amerikai dollárban 

vagy angol fontban történő kiegyenlítése volt előírva!
328

 Az egyezmény előnyeit ecsetelő 

szövegben pedig már a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) neve is felbukkant, 

amely viszont már egy új korszakot jelölt a két ország, s velük együtt egész Kelet-Közép-

Európa gazdasági (és politikai) viszonyaiban.
329
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3. Csehszlovák jóvátétel 
 

 

 

3.1. A tárgyalások menete és az előszállítások kérdése 
 

 

A Fegyverszüneti Egyezmény 12. cikkelye szerint Magyarország 30 millió dolláros 

jóvátételt volt köteles fizetni Csehszlovákiának. Noha a három közül összegszerűen ez volt a 

legkisebb tétel, Prága a kezdetben szívélyesebb hozzáállást követően a későbbiekben sokkal 

merevebbnek mutatkozott a tárgyalások során, amihez nyilvánvalóan hozzájárult a két ország 

közötti politikai feszültség, elsősorban a felvidéki magyarok kitelepítésének ügye. 

Csehszlovákiával csak jóval több vita és tárgyalás után sikerült dűlőre jutni a szállítandó áruk 

fajtája és mennyisége tekintetében, mint a több mint kétszer ennyit követelő Jugoszláviával. 

A csehszlovák tárgyalódelegációt a magyarul is kitűnően beszélő Alexander Kunoši, a 

SZEB budapesti csehszlovák misszióját pedig Dalibor Krno vezette, aki egyben 

Csehszlovákia budapesti nagykövete is volt. Az ő szerepük volt meghatározó a tárgyalások 

során, noha Krno közvetlenül általában nem vett részt a megbeszéléseken, mégis számos 

kérdésben fejtette ki véleményét és az első számú közvetítő volt a prágai kormány és a 

Budapesten tárgyaló bizottság között. Tekintettel arra, hogy a Szovjetunióval, mint a jóvátétel 

legnagyobb kedvezményezettjével kellett már csak a politikai viszonyok miatt is legkorábban 

megegyezni, a másik két érintett államra Magyarországnak 1945-ben egyszerűen nem maradt 

elég energiája, jóvátétel gyanánt – minimális, jelképes összegű ún. előszállítások teljesítésén 

túlmenően – semmit nem tudott átadni vagy felajánlani. 1945-ben egyébként a Jóvátételi 

Kormánybizottság is tudatosan a szovjetekkel folytatott tárgyalásokra fektette a hangsúlyt, 

mintegy demonstrálva a külvilág felé azt, hogy az erő pozíciójából tárgyaló – és követelő – 

szovjetek igényein túlmenően a jelenlegi körülmények között más követeléseknek nem képes 

eleget tenni. Ez a stratégia egyébként sikeresnek bizonyult, Csehszlovákia és Jugoszlávia 

végül is tudomásul vette, hogy csak 1946-tól számíthatnak a jóvátételi szállítások 

megkezdésére. 

A Csehszlovákiával folytatott jóvátételi tárgyalások 1945 nyarának végén kezdődtek 

meg. Az augusztus 15-én folytatott megbeszéléseken Kunoši azt javasolta, hogy 

Magyarország az 1945/46-os kötelezettségek fejében adja át Csehszlovákiának dunai 

hajóparkja felét. Az Ausztria területén veszteglő, lefoglalt hajók átengedésének ügyét pedig 

majd a csehszlovák kormány intézi el az illetékes szovjet és amerikai hatóságokkal. 

Amennyiben erre nem lenne mód, fontossági sorrendben a következő áruk szállítását várják: 
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benzin, nafta, szén, szintetikus extrakt (cserzőanyag), sertés, kukorica, ipari árpa, olajos 

magvak, bőrök, fonal, bauxit, alumínium, mangánérc (vagy helyette magnezit) és rádiólámpa. 

Ha az első évben (1945-ben) nem történne szállítás, akkor Magyarország adja át pengőben az 

első jóvátételi évre eső összeget, hogy azért cserébe az országban a magánforgalom berkeiben 

meglévő, de a hatóságok elől elrejtett árukat fel lehessen vásárolni. Kunoši arról nem tett 

említést, hogy ezt emberanyag vagy infrastruktúra tekintetében hogyan oldanák meg. Végül 

kiemelte, Csehszlovákia szeretné látni a magyar kormány szándékát, hogy az teljesíteni fogja 

jóvátételi kötelezettségeit. Ebben az esetben lehet szó gazdasági egyezmény aláírásáról, amely 

megkönnyítené a jóvátételi gyártáshoz szükséges nyersanyagok importját.
330

 Pokorny 

Hermann, a magyar delegáció vezetője levében kérte az iparügyi minisztert, járjon közbe az 

Ausztriában angolszász ellenőrzés alatt tartott magyar hajópark ügyében, illetve sürgősen 

dolgozzanak ki egy listát a Magyarország által Csehszlovákiának felajánlott jóvátételi 

tételekről, mivel ez nagyban befolyásolhatja az éppen ekkortájt Prágában folytatott 

csehszlovák-magyar gazdasági tárgyalásokat.
331

 Pokorny azt is közölte Kunošival, hogy a 

hajók ügyében a végső döntést nem ő, hanem Gerő Ernő miniszter hozhatja meg, ő viszont a 

megbeszélések ideje alatt éppen Moszkvában tartózkodott.
332

  

Augusztus 21-én a magyar delegáció válaszolt a csehszlovák javaslatokra. Kifejtették, 

hogy a hajópark egy részét esetleg átadnák, de mivel azok döntően nem magyar ellenőrzés 

alatt vannak, az erről szóló döntést a szövetségesekkel kell egyeztetni. A hajók kérdését attól 

is függővé tették, hogy Csehszlovákia mire tart majd igényt vasúti anyagokból. Új hajókat hat 

évig, tehát legalább 1951-ig csak a szovjeteknek tudunk építeni, annyira leterhelte az ágazatot 

a jóvátétel. Újonnan gyártott vasúti tehervagonokat 1946-tól esetleg tudna szállítani 

Magyarország, de ehhez félkész anyagok és fa importjára is szükség lenne. Rádiólámpából 

ugyanakkor előreláthatólag már 1946-ban teljesen ki tudják majd elégíteni a csehszlovák 

igényeket. 

A bizottság ismertette a kabinettel a csehszlovákok igényeit, ezekkel kapcsolatban a 

magyar kormány álláspontja a következő volt: az Ausztriában visszatartott magyar hajók a 

jelenlegi helyzetben nem nélkülözhetőek. Mivel a teljes magyar kapacitással számolva sem 

lehetséges még a szovjet jóvátételi igények 1945. évi kielégítése sem (sőt 1946-ra is 

nehézségek várhatóak), a magyar kormány nem vállalhat olyan újabb kötelezettséget, amit 
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nyersanyag és kapacitás hiányában képtelen lenne teljesíteni. Azt a keveset azonban, amit 

vállalni tud, mindenképpen le fogja szállítani. Külön problémát jelentett ugyanakkor a háború 

során Csehszlovákia területére került és felhasznált vagy még ott lévő magyar javak 

visszaszolgáltatásának kérdése, illetve a felvidéki magyarság vagyonának elkobzása körül 

kirobbant vita. A magyar fél szerint ezekre is ki kell térni a megbeszélések során.
333

 

A magyar tárgyalóbizottság tagjai a benzin és nafta kérdésében emlékeztettek arra, 

hogy ezeket a tételeket már az árucsere-forgalomba is bekalkulálták (melyről a jóvátételi 

tárgyalásokkal párhuzamosan folytak megbeszélések, részletesen lásd a fejezet végén), 

további szállításukra jóvátétel címén csak a kapacitások emelkedése esetén lenne mód, miután 

csehszlovák részről felmerült, hogy Magyarország esetleg kőolajszármazékokat is 

szállíthatna. Szenet és fonalat csak 1946 második felétől ígértek a magyar illetékesek, 

cserzőanyagot pedig jó esetben 1945 végétől. A mezőgazdasági és könnyűipari cikkek (sertés, 

kukorica, ipari árpa vagy bőrök) egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Bauxitból 1945-re 

100.000, 1946-ra 300.000 tonnát irányzott elő a magyar fél Csehszlovákiának, 1947-től 

20.000 tonna timföldet is. Alumíniumból évi 2000 tonna szállítására láttak elvi lehetőséget 

1946-tól. Mangánércből is csak a következő évtől volt lehetséges a jóvátétel, hozzávetőleg 

500 vagon, majd 1947-től évi 1000 vagon. Magnezitet viszont egyáltalán nem bányásztak 

Magyarországon, és mert az importja is bizonytalannak tűnt 1945-ben, ezt a tételt más 

nyersanyagokkal javasolták helyettesíteni. 

Pokornyék javaslatot tettek bor (amennyiben biztosítanak hozzá hordókat vagy 

palackokat), továbbá precíziós és optikai műszerek, mérlegek és gyógyszerek szállítására, 

jórészt 1946-tól kezdődő teljesítéssel. Közölték azonban azt is, hogy Magyarország igényt tart 

a Fegyverszüneti Egyezmény aláírása utáni „magyar jogok, javak, érdekek szempontjából 

keletkezett károk megtérítésére.”
334

 

A csehszlovákok nagyjából tudomásul vették a fentebb elhangzottakat, ám a hajókkal 

kapcsolatban megjegyezték: Magyarország építhetne új hajógyárakat is, amelyek 

Csehszlovákiának építenének hajókat, és ez számunkra előnyösebb is volna, mintha 

csehszlovák hajógyárakban, de magyar költséggel folyna ugyanez a munka. Felvetették 

továbbá, hogy 1946-tól talán már mozdonyokat is szállíthatunk a vagonok mellett. Az állatok 

esetében kifogásolták, hogy csak általánosságban hangzott el az, hogy nincsenek, nem kaptak 

konkrét időpontot a szállítások lehetséges megkezdésére. A len és kender szerintük pedig 
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igenis szállítható lenne, ők legalábbis elmondásuk szerint nagyobb készletekről tudtak, 

ezekről azonban a magyar tárgyalófélnek nem volt tudomása. A csehszlovákokat érdekelték 

továbbá az egyéb felajánlott készletek is, sőt közölték, a fentieken túlmenően gyümölcs, szőlő 

és pulp
335

 szállítását is szívesen fogadnák.
336

 

Egy beadvány felhívta az iparügyi miniszter figyelmét arra, hogy a csehszlovák-

magyar kompenzációs tárgyalások eredményeképpen 45 millió, 1938-as bázisú csehszlovák 

korona értékben volna lehetséges különböző iparcikkek behozatala. Eredetileg a MÁV kapta 

volna a teljes 45 milliós keretet (nyilvánvalóan a vasúti újjáépítés sürgősségére tekintettel), 

később Hardi Róbert miniszteri tanácsos a keret egy részét az Iparügyi Minisztérium által 

felügyelt gyárakhoz javasolta átirányítani. A beadvány szerint azonban az egész keret az ipart 

kell hogy illesse, „mivel ebben oly gépek, illetőleg berendezésekről is szó van, melyek a MÁV 

újjáépítését is szolgálják (pl. MÁVAG gépei) továbbá, mivel a MÁV-ot kisebb károsodás érte 

szerszámgépek és szerszámok tekintetében, mint az ipari vállalatokat.” De legalább 80 

százalékos hányadot tartott szükségesnek a vállalatok részére félretenni, számolva a 

közlekedésügyi lobbival is.
337

  

A prágai vezetés is tisztában volt azzal, hogy Magyarország helyzete nem teszi 

lehetővé a jóvátételi szállítások azonnali megindítását. Ők elsősorban gesztusokat vártak, azt, 

hogy a magyar kormány deklarálja, a jóvátételi szállításokat hat év leforgása alatt kívánja 

teljesíteni, és nem mond mindenre nemet. Többször megismételték: ők tudnak olyan 

készletekről, amikről a magyar illetékesek nem, ugyanakkor a kereskedelmi 

megállapodásokat összhangba hoznák a jóvátétellel, elősegítve annak mihamarabbi 

teljesítését. Egy dokumentum hivatkozott Krno kijelentésére: „bármit kínál Magyarország 

jóvátételre, az ő szempontjából kívánatosnak és elfogadhatónak látszik, mert nem tudja 

elképzelni, hogy volna olyan, amit mi adhatnánk és ami Csehszlovákiának nem kell.”
338

 

Kárász Artúr MNB-elnök úgy vélte, Csehszlovákia meghitelezhetné a jóvátételi termeléshez 

szükséges gépek egy részét; Szilágyi Mihály, a Kereskedelmi Minisztérium osztálytanácsosa 

pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Ganz gyár számos szerszáma és gépalkatrésze a 
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németek visszavonulása folytán csehszlovák területre került és a háború vége óta amerikai 

megszállás alatt állt. Ezeket mielőbb tisztázni kívánták Krno nagykövettel.
339

  

A csehszlovák jóvátételi igények ipari szegmensében a hajók tették ki az összes 

követelés kb. egyharmadát. Kunoši ismételten kérte a magyar hajópark egy részének átadását. 

Konkrétan 58 db különféle, már meglévő hajóra tartott igényt és hogy a magyar hajógyárak 

gyártsanak le újonnan még 109-et, illetve a magyar fél vizsgálja felül álláspontját a különböző 

áruk csoportjának ügyében (nyersanyagok, ipari és mezőgazdasági termékek), mert a 

csehszlovák fél szerint ez nagyon negatív.
340

 Ezt azonban a magyar delegáció visszautasította. 

„A Kereskedelmi Minisztérium megbízottja Gerő miniszter nevében kijelenti, hogy sem a 

meglévő (…), sem új hajók szállítására nem vállalkozunk.” Az újjáépítési tárca véleménye 

szerint Csehszlovákia a közép-európai hajózás marginalizálására törekszik, míg Jugoszlávia 

ipari függetlenségét kívánja biztosítani, és „ezeket a törekvéseket a mi jóvátételi szállításaink 

útján semmiképpen sem szabad elősegíteni.”
341

 Éppen ezért Magyarországnak a 

követelésektől gyökeresen eltérő árujegyzéket kell összeállítania, akár áldozatok árán is. 

Moratóriumot nem, de a szállított mennyiség csökkentését javasolta a bizottság, amíg a hazai 

termelés nem stabilizálódik és a szovjet követelések teljesítése után képesek leszünk jóvátételt 

szállítani a többieknek is. Elhangzott továbbá egy olyan javaslat, hogy a csehszlovák 

követelésekkel szembe kellene állítani a csehszlovák területeken lefoglalt magyar javakat, 

mert több, különböző becslés alapján ezek együttes értéke eléri a Csehszlovákiának 

összességében fizetendő 30 millió amerikai dollárt. A Pénzügyminisztérium, akárcsak a 

szovjetek esetében, itt is hosszasan elemezte az árkérdést, ismételten rámutatva a jóvátételi 

dollárárak számunkra rendkívül kedvezőtlen kiszámítására. A stabilizációt követően 

egyébként a jóvátételi dollárárak Csehszlovákia esetében a JH számításai alapján 20-22 Ft 

körül alakultak az ipari és 36 Ft körül a mezőgazdasági termékek előállításakor.
342

 

Akárcsak a szovjetekkel folytatott tárgyalások során, itt is adódtak váratlan 

események. Egy közelebbről meg nem nevezett, vagy egyáltalán nem is azonosított személy 

levélben kereste meg az iparügyi tárca illetékeseit. Az ismeretlen levélíró, aki elmondása 

szerint tárgyalt az Iparügyi Minisztérium Gyáripari Osztályával és egy sor magyar céggel, 

delegációjával pedig képviselte a Skoda, a J. Kamenice, a Československa Zbrojovka és a 
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Podhajsky gyárakat, 25 millió csehszlovák korona értékben ajánlotta fel szerszámgépek 

csehszlovákiai importját. Cserébe nyersolajat 10, gázolajat 3, gyógyszereket és gyümölcsöt 5-

5, kozmetikai cikkeket és gyógynövényeket 1-1 millió koronáért szállítanának ki. A Skoda 

alvállalata, az Omnipol cég a levélíró szerint már meg is egyezett a hazai illetékesekkel, csak 

a magyar engedélyekre vár. Ez utóbbi vállalat bonyolítaná a szállítást is. A szerszámgépeket 

1946 februárja és júniusa között hoznák be, ugyanekkor adná át a fent említett cikkeket a 

magyar fél is. Utalt arra, hogy ezekre a gépekre Magyarországnak mindenképpen szüksége 

volna. A továbbiakban viszont nem esett szó erről a levélről és a csehszlovák fél sem tett 

említést hasonló kezdeményezésről, így nem lehet tudni, mennyire volt komoly ez az 

elgondolás.
343

 

Az 1945. október 17-én tartott megbeszélésen az MNB arra figyelmeztetett, hogy a 

szovjetekkel szemben kialakított álláspontunk gyökeresen nem térhet el Csehszlovákia és 

Jugoszlávia esetében sem. Időhúzáson kívül más lehetőség nemigen kínálkozott, ez azonban a 

jegybank álláspontja szerint mindenképpen szükséges, amíg az önmagában leküzdhetetlen és 

kezelhetetlen szovjet követelések körüli alkudozások valamiféle kompromisszumra nem 

vezetnek. Ezáltal lehetőség nyílna a megegyezésre a mérsékeltebb igényekkel fellépő másik 

két állammal is – de csakis ebben az esetben. Az árak kérdésében Pokorny kérte a 

csehszlovák felet, hogy az „elvi alap nélkül, cikkenként a ránk nézve legkedvezőbb árat 

propagálja.” Vagyis ne tekintse automatikusan irányadónak a szovjetek által diktált „1938-as 

világpiaci” árakat. A csehszlovák tárgyalóbizottság tudomásul vette, hogy Magyarország 

egyelőre csak jelképes mennyiségű árut tud szállítani, sőt az árkérdésben is rugalmasságot 

ígértek, de mindezt írásban is rögzíteni kívánták. A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban 

végül a következő állásfoglalások születtek: 
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Termék, áru Teljesítés 

Ló és szarvasmarha Szállításuk csak négy év eltelte után jöhet szóba. 

Juh Két év után szállítható. 

Sertés (Kb. 140 kg) Gesztusként jelképes mennyiséget tudunk csak adni. 

Baromfi Jó esetben 3 vagon szállítható (elfogadnak konzervet vagy vadat is). 

Olajos magvak Amennyiben a beszolgáltatás lehetővé teszi, 4-500 tonna jöhet szóba. 

Búza 1600 tonnát vállalunk egyelőre. 

Kukorica 1946 tavaszán lehet legkorábban teljesíteni az 1945-ös kontingenst. 

Gyümölcs Nem tudunk adni. 

Gyógynövények Később visszatérünk rá. 

Hagyma, fokhagyma Nem tudunk adni. 

Borsó, lencse Nem tudunk adni. 

Bab Kis mennyiséget tudunk csak felajánlani. 

Cirok Talán leszállítható lesz a teljes igényelt mennyiség. 

Dohány (leveles) Később visszatérünk rá. 

Méz Nem tudunk adni. 

Csillagfürt Később visszatérünk rá. 

 

42. táblázat: A Csehszlovákia felé teljesítendő mezőgazdasági jóvátétel árucikkeivel kapcsolatos magyar 

állásfoglalás 

 

A csehszlovákok jószerivel minden magyar javaslatra rábólintottak, és azt kérték, 

pótlólag adják át nekik azoknak az áruknak a listáját, amelyek a fentiek között nem 

szerepelnek, de szállításuk egyébként megoldható lenne.
344

  

A magyar kormányfő a SZEB csehszlovák delegációjának címzett, október 18-ai 

keltezésű levelében összegezte a jóvátételi teljesítés pillanatnyi lehetőségeit. Megismételte, 

hogy a csehszlovák, illetve német és osztrák vizeken veszteglő, de magyar tulajdonú hajókat a 

szállítási nehézségek miatt Magyarország nem tudja nélkülözni, a vasúti anyagok szállítása 

pedig azért nem merülhet fel, mivel ez ügyben (is) a Szovjetunió felé van lekötve szinte az 

egész ipari kapacitás. A mezőgazdaságnak alig elviselhető megterhelést jelent, hogy jóval a 

háború befejezése után is ellenszolgáltatás nélkül kell ellátnia a megszálló Vörös Hadsereg 

egységeit, ennek köszönhetően is súlyos terményhiány van, így agrárvonalon egyelőre 

semmilyen további kötelezettséget nem vállalhatunk. A kormány kinyilvánította, hogy 

szándékában áll a kötelezettségek teljesítése, de Csehszlovákiától és Jugoszláviától is időt és 

türelmet kért. Ugyanakkor a tárgyalásokat szerette volna kiterjeszteni „a Csehszlovákia 

területére elszállított és ott részben felhasználásra került, részben meglévő magyar javak 

visszaszolgáltatására irányuló magyar igényekre, valamint a csehszlovákiai magyarok 
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javainak elkobzásával összefüggő kérdésekre is.” Végül kiemelték, a háborús pusztítások és a 

három állam követelései miatt a magyar gazdaság túlterhelt, de ha időt adnak az újjáépítésre, 

az elősegítené a kötelezettségek biztos teljesítését is.
345

 (A sokszor ismételt csehszlovák 

igényekre magyar részről rendre ugyanaz a válasz érkezett.) 

A levél nem volt jó hatással a tárgyalások légkörére, azok hangulata jóval hűvösebbé 

vált. Miklós Béla kormányfő meglehetősen kimért és vádaskodásoktól sem mentes 

válaszlevelet kapott, melyet az ülésen is bemutattak. Pokorny szerint a csehszlovákok 

félreértették a miniszterelnök levelét. Ők mindenesetre úgy értelmezték, hogy Magyarország 

szóbeli ígéreteit a gyakorlatban semmivel sem bizonyítja. Három, egyenként 10 millió 

dolláros követelést tartalmazó pontot jelöltek meg (hajók, vasúti anyagok és mezőgazdasági 

termékek), ezek közül az utóbbi kettőben már folytak a tárgyalások. A hajók visszatartásának 

indokát, hogy tudniillik azok Magyarország számára nélkülözhetetlenek, nem tartották 

elfogadhatónak. Kijelentették, hogy a csehszlovák hajóparkot a háború jóval inkább 

megtizedelte, mint a magyart, ráadásul a magyar kormány azóta sem hozatta vissza a Linz 

környékén veszteglő magyar tulajdonú hajókat, ezért úgy vélték, nincs is igazán szüksége 

rájuk. Azt a tényt figyelmen kívül hagyták ugyanakkor, hogy az általános folyózár miatt 

külön engedély nélkül semmilyen jármű nem közlekedhetett a Dunán, még kevésbé hagyhatta 

el az egyes megszállási zónák területét. Mindenesetre ellenjavaslat beterjesztését várták a 

magyar féltől a hajók kompenzációjának ügyében. A válaszlevélben Krno arra is felhívta a 

figyelmet, hogy „a Fegyverszüneti Szerződésben nincsen megállapítva viszonosság a 

Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia és a többi egyesült nemzetek között egyrészről és 

Magyarország között másrészről.” Vagyis, függetlenül a szovjetekkel történő alkudozások 

eredményétől, Csehszlovákiának azért csak szállítsunk!
346

 

A fagyos hangulat aztán valamelyest megenyhült, mivel a cseheknek is sürgős volt a 

megegyezés, a tárgyalások így ismét megindultak. Világossá vált azonban, hogy valami 

engedmény mindenképpen fel kell mutatni Prága felé. Kiderült, hogy az IKART vezetői 

illetéktelen nyilatkozatokat tettek a csehszlovákiai jóvátételi szállításokkal kapcsolatosan, ami 

többször is kínos helyzetbe hozta a magyar tárgyalódelegációt, ezek miatt Pokorny elnézést 

kért Kunošitól.
347

 Miközben a magyar kormány a jóvátétel teljesítési feltételeinek módosítását 

próbálta elérni a szovjeteknél, egyesek csehszlovák és jugoszláv viszonylatban szállításokra 
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tettek ígéretet, ami az adott helyzetben teljesen irreális volt. A dokumentum szerint a 

jóvátételi tárgyalások „a teljes dezorganizáció, fejetlenség, egyéni kezdeményezés és 

tárgyalgatások képét kezdik felvenni.”
348

 Erre reagálva maga a kormányfő is kijelentette: amíg 

a szovjet követelések ilyen mértékben leterhelik a magyar gazdaságot, mások irányába csak 

gesztusokat tehetünk, érdemi teljesítésre egyelőre nincs mód. Az iparügyi tárca szerint a 

csehszlovákoknak 2,5 millió dollár értékben tettünk ígéretet vasúti járművek, főleg 

mozdonyok szállítására, de a Közellátásügyi Minisztérium számításai alapján csak a 65 db 

beígért mozdony 4,5 milliót ért, még a kirívóan alacsony, szovjetek által diktált „világpiaci” 

árakon is jóval több, mint 2,5 millió dollár volt az összértékük. 

Egy hajózási termékekkel kapcsolatos feljegyzésből kiderült, hogy több tételt sem a 

Duna Gőzhajózási Társaság, sem a Ganz gyár nem fog tudni legyártani – utóbbiak amúgy is a 

szovjeteknek dolgoztak teljes kapacitással. Az előrejelzések szerint 1946-ban az 1000 tonnás 

uszályokból is csak 2 darabot tudnának szállítani, utána 9 havonként további két darabot. 400 

és 600 tonnás uszályokból pedig 8 havonta kettőt-kettőt, de csak 1947. május 1-jétől 

kezdődően.
349

  

A december 3-án folytatott megbeszéléseken magyar részről Forbáth Róbert miniszteri 

tanácsos vezetésével Tóth Béla, dr. Imre József, illetve az IKART és a Munkásközösség 

képviselői voltak jelen, a csehszlovák delegációt mérnökök képviselték, dr. Bisztricky 

vezetésével. A csehek újfent a hajók kérdését feszegették, ezúttal a leszállítandó hajószám 

emelését kérték. Mivel a DGT és a Ganz szovjet vonalra termelt, más rendelést már nem 

tudtak fogadni, a Laczkovics-gyár pedig csak uszályokat tudott gyártani, hajókat nem, csak az 

előbbiek szállítása jöhetett szóba. A csehszlovák küldöttség ezt követően a meglévő hajókból 

szeretett volna megkapni valamennyit, konkrétan 27 db 1000 tonnás uszály átadását kérték. A 

magyar fél válaszában kifejtette, ezt csak évekre elnyújtva tudnák teljesíteni, 1946-ban egy, 

1947-48-ban 2-2, 1949-50-ben 11-11 db átadásával. Újonnan gyártott járművek esetében az 

első 3 évben 10 havonta egy hajó elkészítésére lenne mód, a későbbiekbe pedig már 

belekalkulálták egy új hajógyár létesítését is. Ha ez mégsem történne meg, nem lesz 

lehetséges a legyártás, vagy csak azután (évek múlva), ha maradéktalanul kielégítettük a 

szovjetek igényeit. Csehszlovákia ezen kívül 4 db 150 lóerős csónakot is kért, ennek 

teljesítését 1946 májusától vállalták a magyar illetékesek, kéthavonta egy példány elkészítését 

ütemezve be. A motoroknál a csehszlovák fél a Diesel-meghajtáshoz ragaszkodott, 
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Magyarországon viszont 1945/46-ban még nem tudtak ilyet gyártani, csak benzinest. 

Vállalták viszont, hogy 1948-tól díjmentesen kicserélik a kérdéses hajómotorokat. Ezen felül 

több kisebb vízi jármű szállításáról született megállapodás. A gyárak leszögezték ugyanakkor, 

hogy belátható időn belül kotrógépet és nagyméretű benzintartályt nem fognak tudni 

legyártani, utóbbi azonban esetleg a honvédségtől beszerezhető lenne. A megállapodás 

értelmében 1946-47 folyamán leszállításra kerül még 10 db rádió adó-vevő állomás, 20 db 

bimetálos jelzőlámpa, 10 szénmarkoló, 6 gabonamarkoló, mindez általában több részletben.
350

 

A pénzügyi tárca és az MNB bonyolult számításokat végzett annak érdekében, hogyan 

lehetne a csehszlovák jóvátételt a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással teljesíteni. A 

Pénzügyminisztérium államtitkára, Vásárhelyi, még a jegybank kalkulációinál is kedvezőbb 

számokat kívánt elérni. A következőkkel érvelt: „Az 1938-as dollár középárfolyamhoz csak a 

Jugoszlávia felé megállapított 46,75 %-os, Csehszlovákia felé pedig 45,75 %-os középfelárat 

számítsuk hozzá, nem pedig a nemes devizák 51,50 %-os középfelárát. (Ez alapon $ 1.- = P 

4.99)” Ezenkívül az exportár helyett a belföldi árakkal történő kalkulációt szorgalmazta, noha 

ez már szovjet vonalon sem működött. Ennek ellenére úgy vélte, amennyiben a csehek és a 

jugoszlávok az ily módon kiszámított dollárárakat nem fogadnák el, „csak ezután 

helyezkedjünk a Bank által javasolt álláspontra.”
351

 (Mint ismeretes, a Fegyverszüneti 

Egyezmény előírásai szerint 10-15 százalék felárral voltak terhelhetők az 1938. évi világpiaci 

árak.) 

Bármilyen csekély mértékű (és értékű) volt is az a gesztus, amit a magyar fél 1945 

folyamán szállítások formájában tett Jugoszlávia és Csehszlovákia felé, az elszabaduló 

hiperinfláció következtében ezeket is fel kellett függeszteni. A pénzromlás mértéke miatt 

ugyanis felmerült még egy probléma. Korábban, kormányzati felügyelet hiányában (sokszor 

még 1945 első felében, sőt jugoszláv vonalon már 1944 decemberében is) több 

magánszemély és vállalat kötött különféle kereskedelmi, tehát kompenzáción alapuló 

ügyleteket a legkülönbözőbb árufélék szállításra mindkét országba. Ezekért utóbbiak időnként 

jobb esetben áruval vagy nyersanyaggal, döntően azonban készpénzben, pengővel fizettek 

(amit jobbára a hozzájuk visszacsatolt területekről gyűjtöttek be a beváltások alkalmával), ez 

viszont 1945 őszétől, ahogy a pengő elértéktelenedése felgyorsult, egyre kevésbé érte meg a 

magyar cégeknek. Ezért a kormány 1945 novemberében mindenfajta, pengőfizetés ellenében 
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történő szállítást leállított, és utasítást adott az összes korábbi, hasonló tranzakció 

ellenőrzésére. 

A csehszlovák előszállítási ajánlatot, miszerint Magyarország határozhatja meg, mit 

szállít és kérheti a további teljesítésekhez szükséges nyersanyagok meghitelezését is, az 

Iparügyi Minisztérium tanácsosa, Forbáth Róbert gyanúsan kedvezőnek találta. Azt 

ugyanakkor elismerte, hogy számos iparcikk, amelynek szállítása Magyarországról elvben 

szóba került, más piacokon nem volna elhelyezhető, így devizát sem kapna értük az állam. 

Érvelése szerint ugyan jól hangzott, hogy a felajánlott 100.000 dollár értékű kisipari áru 

szállításán túli mennyiség 50 százalékáért választott iparcikkeket kapnánk cserébe (tehát 

elvben érdekeltek lennénk még több áru szállításában), de hangsúlyozta, nem árt az óvatosság. 

A földművelésügyi tárca által készített minimális ajánlatot az agrártermékek esetében is 

elfogadták a csehszlovákok, és csakúgy, mint az ipari terméknél, itt is meghatározták, hogy az 

ezen felül szállított élelmiszerek 50 %-át cukorban fizetik vissza (az 1938-ban érvényes árak 

alapján), a többit a jóvátétel teljesítéséhez számítanák be.
352

 (A cukorral kapcsolatban 

csehszlovák-magyar viszonylatban egész kompenzációs rendszert kívántak létrehozni a 

későbbiekben, erről lentebb lesz szó.) Érzékeny téma volt továbbá a hadizsákmány kérdése. A 

magyar kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a szovjetek által magyar személyektől, 

csehszlovák területen jogtalanul elvett javakat a csehszlovák fél számítsa bele a jóvátételbe. A 

Külügyminisztérium álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, hogy „(…) nem hadicélokat 

szolgáló javak hadizsákmánynak nem tekinthetők.”
353

 

A csehszlovákok az ipari termékek előszállítása esetében is fenntartották az 50 % 

jóvátétel – 50 % kompenzáció elvét, hangsúlyozva azonban, hogy ez csak 1945-re érvényes. 

A magyar felajánlások korábban is sokszor összekeveredtek a csehszlovák igényekkel, ezért 

több termékcsoport esetében meglehetősen zavaros volt a helyzet. „Az általuk felkutatott 

készletek szállítására vonatkozóan szállítási engedélyt kérnek, sok esetben olyan készletekre 

vonatkozóan is, melyekről az illetékes szakminisztérium nem is tud.” Az Iparügyi 

Minisztérium szerint a fentebb említett 500.000 (esetleg kétmillió) dolláros szállításokon felül 

„szó van 50 vagon pulp, 2 vagon paradicsom, 2 vagon konzerv, 20 vagon bor, továbbá 

borpárlatok és szesz szállításáról is ebben a konstrukcióban.”
354

 A tárca ezt megelőzően 

egyébként tárgyalt a csehszlovák féllel egy vasúti szállításról szóló egyezményről, amit a 
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felek hamarosan alá is írtak (ennek kulcsszerepe volt egyébként a később induló magyar-

német áruforgalom lebonyolításában is). Prága ugyanakkor nemtetszését fejezte ki az 1 dollár 

= 4,99 pengős árfolyammal kapcsolatban, szerinte ez „nem azonos mint a többi 

szomszédunkkal (?) szemben alkalmazott átszámítási árfolyam”. A csehek azonban nemcsak 

ezt, hanem még a Fegyverszüneti Egyezmény 12. cikkelyében említett 15 százalékos felárat is 

kifogásolták. A jóvátételi egyezmény tervezetében csak az árulistákat és a szállítások 

évenkénti megoszlását tüntették fel, „miután itt nem lehet szó az árulisták kötelező és 

fakultatív megoszlásáról.”
355

 A szövegtervezet összeállításában a Jóvátételi 

Kormánybizottság, valamint az igazságügyi és a külügyi tárca vett részt. 

November huszadika és december elseje között az Iparügyi Minisztérium (a JK és a 

kormány felhatalmazásával) tárgyalásokat folytatott a csehszlovák SZEB-misszió 

képviselőivel. Ennek eredményeképpen a következő megállapodás jött létre, melyet 

jegyzőkönyvben is rögzítettek:  

(1) Magyarország kötelezően vállalja a csatolt mellékletben rögzített szállításokat, a 

csehszlovák fél pedig elfogadja a felajánlásokat a szállítások mennyiségére, minőségére és 

határidejére vonatkozóan.  

(2) A mellékletben feltüntetett árak a magyar javaslatokat tükrözik, ebben benne foglaltatik a 

Fegyverszüneti Egyezmény 12. cikkelyében előírt 15 %-os felár is. Ezek az árak az 1938. évi 

magyarországi belföldi gyári áraknak felelnek meg, az átszámítás alapja: 1 dollár = 4,99 

pengő.  

(3) Csehszlovák részről ezeket az árakat nem fogadják el, a 15 %-os felárat az ipari 

termékekre nem tartják elfogadhatónak (holott a magyar fél szinte csak ilyeneket ajánlott fel). 

„Nem tartják indokoltnak, hogy magyar részről Csehszlovákia felé más árakat szabjanak meg, 

mint a többi szövetséges államoknak. Vitatják a magyar belföldi áraknak tárgyalási alapul 

való elfogadását, valamint a dollár és a pengő közötti átszámítási arányt.” – állt a 

jegyzőkönyvben. 

(4) Az árak körüli kérdést további tárgyalásokon mielőbb rendezik. 

(5) A magyar fél vasúti anyag tárgyában esetleg felmerülő csehszlovák igényekről bármikor 

hajlandó tárgyalni, az adott technikai lehetőségeken belül kész további csehszlovák igények 

teljesítésére. 

(6) Ez a megállapodás ideiglenes jellegű, a végleges egyezmény megkötésekor érvényét 

veszti. 
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(7) A jegyzőkönyvnek egy-egy magyar és szlovák nyelvű példánya van, mindkét nyelven 

eredetinek tekintendő.
356

 

 A felek megegyeztek az ipari szektor szállításainak technikai és időbeli 

lebonyolításról, külön a vasúti anyagok és külön a hajók, illetve egyéb gépi berendezések 

terén. Magyar részről úgy vélték, hogy mivel a felsorolt tételek végösszege kb. 25 millió 

USA-dollár, a magyar hajópark egy részének átadására vonatkozó korábbi csehszlovák 

követelés okafogyottá vált. Forbáth kiemelte, hogy „a tárgyalások szelleme rendkívül 

barátságos volt és Csehszlovák részről a legnagyobb előzékenységet tanúsították.” Reményét 

fejezte ki, hogy bizonyos cikkek esetében a távolabbi jövőben is lehetséges lehet a kiszállítás 

Csehszlovákia felé.
357

 

Prága ugyanakkor sérelmezte a szerinte túlzottan magas ipari árakat, és a 

telefonkészülékek árára hivatkozott, mondván a szovjeteknek 8 dollárért szállítottuk őket, míg 

Csehszlovákiának 34-ért! Szerintük az Iparügyi Minisztérium emelte így meg az árakat, mert 

az egyes cégek korábban általában korrekt árajánlatokat tettek.
358

 Az új kormányfő, Tildy 

Zoltán felhatalmazta a bizottságot, hogy a tárgyalásokat fejezzék be, de véglegesítés előtt 

mutassák be neki a tervezetet.
359

 December 5-én a csehszlovák delegáció megtekintette a 

részükre készülő 10 tonnás úszódarut, továbbá uszályok, kotróhajók és egyéb vízi járművek 

terveit. Uszályokat, mint fentebb elhangzott, a Laczkovics-gyár készített számukra, de a Ganz 

gyár is érdekelt volt valamelyest a kérdésben.
360

 

Bisztricky követségi tanácsos meghívására 1945. november 26-án a felek a 

csehszlovák követségen tartottak megbeszélést. Ennek során az 1945. évi előszállítások körüli 

technikai kérdésekben állapodtak meg, a csehszlovák fél jelezte, hogy – jóindulata jeléül – 

bármit átvesz, de amit a cseh ipar is gyárt, azt a későbbiekben, a tényleges jóvátételi 

szállítások beindulásával már nem fogja elfogadni. Mivel folyamatosan erős feszültség volt 

érezhető a két ország viszonyában, egyetértettek abban, hogy ezt a folyamatot ajánlatos lenne 

mielőbb beindítani. A szállítás felgyorsítása érdekében Prága hajlandónak mutatkozott 
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teherautó-konvojokat a magyar fél rendelkezésére bocsájtani, ezek elszállítanák a jóvátételi 

cikkeket és cserébe kompenzációs árukat hoznának be (amelyek többek között éppen a 

jóvátételi termeléshez is égetően szükségesek lehetnek). Ezzel kapcsolatban a magyarországi 

rendeltetési hely és a magyar határ közötti szakaszra az üzemanyagköltség természetben 

történő kiegyenlítését kérték a magyar kormánytól. Ezen felül a csehszlovák fél, mérlegelve a 

magyar gazdasági helyzetet, kijelentette, hogy „hajlandó az 1945. évre már előzőleg beígért 

mezőgazdasági termékeken kívül bármilyen mennyiségben egyéb mezőgazdasági termékeket 

és élelmiszer cikkeket átvenni azzal, hogy ezen többletszállítások fele a jóvátételbe számít, 

másik feléért pedig Csehország hajlandó cukrot szállítani.” Ugyanez érvényes az ipari 

termékekre is, hasonló beszámítási eloszlással. Utóbbiak kompenzációjaként készek üveget, 

kokszot, szerszámgépeket stb. szállítani.
361

  

Mezőgazdasági termékekből a csehszlovákok egyelőre 1660 tonna babot, 50 mázsa 

fűmagot, 5 mázsa salátamagot és cirokszálat kértek, minden más tételt, amit ezen felül 

Magyarország leszállít, felerészben a jóvátételbe számítják bele, másik fele pedig a 

csehszlovák cukorimport fedezésére szolgál. Ipari vonalon 500.000 dollár előszállítást kértek, 

ezen felül minden további áru értéke felerészben ugyancsak a jóvátételbe, illetve a 

kompenzációs alapba számítandó be. A magyar fél 100.000 dollárra kívánta mérsékelni az 

előszállítás minimumát, ezt viszont a csehek – egyelőre – nem fogadták el. Szerintük 

egyébként a csehszlovák közvéleményt is pozitívan befolyásolná, ha Magyarország szállítana 

végre valamit. (Igaz, a dokumentum szerint eddig hivatalosan nem is kértek semmit, csak 

szóbeli igények hangzottak el idáig.)
362

 

A december 3-án megtartott JK-ülésen Pokorny közölte, hogy Gyöngyösi János 

külügyminiszter Prágába utazott, és magával vitte az akkor rendelkezésre álló, legfrissebb 

magyarországi gazdasági adatokat is. Tárgyalásai során törölték a babot a jóvátételi áruk 

listájáról és más cikkekkel helyettesítették, az agrárkontingens összértéke pedig az eredeti 

60.000 dollárról húszezerre csökkent, így viszont az 50 százalékos cukorkompenzáció 

lehetősége is elveszett. Ipari vonalon a jóvátételi év végéig, azaz 1946. január 20-áig 500.000, 

csehszlovák hozzájárulás esetén április 20-áig egymillió, június 20-áig pedig kétmillió dollár 

értékben tett Magyarország áruszállítási ajánlatot. Minden esetben 100.000 dollár volt az 

alapszállítás értéke, a fennmaradó hányad 50 százalékát koksz, bányafa, vasérc, ablaküveg, 

szóda stb. kompenzációjára lehetett fordítani az 1938-as árbázis figyelembe vételével. 
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Az első jóvátételi év előszállításainak valós mértékéről nincsenek egyértelmű adatok. 

Egy kimutatás szerint 39 különböző cég összesen 456.534,24 dollár értékben szállított 

elsősorban iparcikkeket, szerszámokat, alkatrészeket.
363

 Az IKART összesítése alapján 

viszont 45 cég vett részt a szállításokban, 9 tétel értéke pedig ismeretlen. Az ismert tételek 

végösszege az IKART számításai alapján 375.141,81 dollár, vagyis a teljes jóvátételi 

kötelezettség valamivel több mint egy százaléka volt. Az egészen apró összegektől (Express 

Felvonógyár, 51,75 dollár) a közepes tételeken (Magyar Optikai Művek, 5765,73 dollár) a 

nagyobb értékű szállításokig (Vadásztölténygyár, 69.000 dollár) a legkülönbözőbb 

nagyságrendű adatok előfordulnak. Az átvételek időpontjai 1945. december 6. és 1946. 

március 14. közé esnek, tehát az előszállítások zöme is csak az 1945-ös év végétől indulhatott 

be.
364

 A Külkereskedelmi Igazgatóság szerint nagyjából 300.000 dollár értékű iparcikket 

szállítottunk ki 1945 folyamán, amiből 100.000 dollár, illetve az ezen felüli rész 50 %-a, (azaz 

további százezer) jóvátételi fizetésre, a fennmaradó összeg pedig kompenzációs vásárlásra lett 

fordítva.
365

 Az iparügyi tárca és a jegybank is bizonyosan vezetett statisztikákat, pontos 

szállítási adatsorok azonban nem kerültek elő a dokumentumok közül. Rendelkezésre áll 

azonban egy részletesebb kimutatás arról, hogy Magyarországnak valójában mekkora 

összegbe került az egyes csehszlovák jóvátételi árucikkek előállítása, illetve ezen adatok 

hogyan aránylanak a hivatalosan előírt, azaz 30 millió dolláros teljes kötelezettséghez.
366

 

                                                 
363

 Kimutatás a csehszlovák jóvátételre 1946. február 1-ig teljesített előszállításokról. Budapest, 1946. február 

19. Jelöletlen, irat, aláírás nélkül. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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 IKART kimutatása a csehszlovák jóvátételi előszállítások dollár-számláiról. 760/946. sz. irat. Budapest, 1946. 

március 18. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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 57. sz. feljegyzés a Jóvátételi Kormánybizottság 1946. január 28-i üléséről. Dátum nélküli, jelöletlen irat. 

MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 191-192. lap. 
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 Csehszlovák jóvátételi szállítások valós belföldi értéke 1000 dollárban. In: A jóvátétel árkérdései. XXIX-L-1-

m 27. doboz, 16. lap. 
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Árucsoport (1) Összes 

kötelezett-

ség (2) 

Ebből 

kiértékelve 

(3) 

Valós 

belföldi

ár (4) 

Szorzó-

szám 

(4:3) 

1000 dollárban 

Vasúti gördülőanyagok 6.311,5 5.685,- 11.470,- 2,02 

Fémtermékek (pl. hengerelt áru) 2.294,6    881,7  1.425,- 1,62 

Hajók, úszó berendezések 1.503,4 1.242,-  1.738,8 1,40 

Közúti járművek   306,-    126,-    201,6 1,60 

Bánya- és építőipari gépek  123,5 - - - 

Villamos gépek, szerelési anyagok   253,3      15,-      24,- 1,60 

Szivattyúk, kompresszorok     32,7      32,7      32,7     1,- 

Műszerek, finommechanikai cikkek   985,5    862,5    862,5     1,- 

Építési és egyéb anyagok 648,8 - - - 

Lakás- és irodai berendezések     4,5 - - - 

Hidak 500,- - - - 

Alumínium és nyersanyagai*    6.770,- - - - 

Különféle cikkek 466,1  200,- 200,-     1,- 

Mezőgazdasági cikkek és termékek    7.878,2    2.578,- 3.556,4 1,38 

Állatok 165,9 132,- 253,8 1,92 

Nyersolaj és termékei    1.720,-    1.720,- 1.720,-     1,- 

Összesen  30.000,-  13.474,9 21.484,8    1,59 

(átlag) 

*Erről a tételről utóbb lemondott a csehszlovák fél. 

43. táblázat: Kimutatás a Csehszlovákiának jóvátételként szállítandó árukról 

 

1946 elején a felek tovább folytatták a tárgyalásokat és ismét sikerült valamelyest 

közelíteni az álláspontokat. A csehek végül elfogadták a korábbi 100.000 dolláros magyar 

javaslatot az ipari jóvátétel fejében eszközölt előszállításokra, ezen felül beleegyeztek abba is, 

hogy a leszállított mennyiség felét csereszállításokkal kompenzálják, másik felét pedig a 

jóvátételbe számítják be. A magyar elképzelés úgy hangzott, hogy az első jóvátételi év 

végéig, azaz 1946. január 20-áig összesen 500.000 dollárnyi iparcikket szállítanánk ki, amiből 

a fentiek alapján 200.000 dollár kerülne árucsere-forgalomban elszámolásra és ugyanennyi 

(plusz az alapnak tekintett 100.000 dollár) jóvátételre. A csehszlovákok megismételték, hogy 

a korábbiakban foglaltak szerint minden nélkülözhető árut elfogadnak (így pl. akár 

kozmetikai cikkeket is). Magyarországon megkezdték ugyan a fellehető iparcikkek 

felvásárlását, a pénzügyi nehézségek, főként az infláció elszabadulása miatt azonban nem 

sikerült feltölteni a tervezett félmillió dolláros keretet. Január 16-áig a hátralékokkal együtt 60 

milliárd pengőt, azaz mintegy 300.000 dollárt tudtak erre a célra fordítani. (A dollár 

árfolyama ekkor hivatalosan 200.000 pengő volt, a feketepiaci azonban már ennek 

többszöröse.) Ajánlat pedig lett volna a különféle üzemek részéről, a pénz azonban sokszor 
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hiányzott a kifizetésekhez. A magyar szállítócégek ajánlataikat az IKART exportosztályára 

küldhették be, ahol a műszaki csoport megvizsgálta azokat, majd az IpM Iparügyi Osztálya 

döntött a kivitel engedélyezéséről. Az így elfogadott ajánlatok kerültek a csehszlovák 

delegáció elé, akik nyilatkoztak arról, megfelel-e Csehszlovákiának a felajánlott tétel. A 

pénzügyi fedezetről az IpM Jóvátételi és Hitelosztálya gondoskodott. Mivel a pénzügyi 

ellátmányok igen vontatottan érkeztek meg, egy időre fel kellett függeszteni az átvételeket, 

hogy a korábban leelőlegezett és átvett tételeket kifizethessék.
367

 

1946 márciusában ártárgyalásokat folytattak a felek, melyek során a legtöbb tételről 

megegyeztek, egyeseket pedig, pl. a korábban kilátásba helyezett hídépítést, törölték. 

Összességében 12.801.080 dollárról állapodtak meg, a maradék összegről ezt követően a 

kérdéses tételek kapcsán értekeztek a továbbiakban.
368

 Bisztricky követségi tanácsos egy 

átiratban igazolta néhány leszállított tétel átvételét.
369

 

                                                 
367

 IKART jelentés a csehszlovák jóvátételi szállításokról. Budapest, 1946. január 16. Jelöletlen irat, az aláírás 

nem olvasható. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
368

 Feljegyzés az 1946. március 6-án és 8-án folytatott ártárgyalásokról. (1945. december 1-ei és 21-ei jegyzék 

szerint.) Budapest, 1946. március 9. Jelöletlen irat, aláírás nélkül. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
369

 17.310/VIII-946. sz. irat. Budapest, 1946. március 4. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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3.2. A jóvátételi egyezmény 

 

A magyar és csehszlovák delegáció végül hosszas előkészítést követően 1946. április 

6-án írta alá a magyar-csehszlovák jóvátételi egyezményt. Ennek alapján Magyarország 

szállítási kötelezettségei a következőképpen alakultak (millió dollárban): 

 

Árucsoport 1946 1947 1948 1949 1950 Összesen 

Gépi berendezések 1,2 1,6 1,5 1,4 2,6 8,3 

Vasúti felszerelések 0,5 1,3 2,1 1,7 1,5 7,1 

Hajók, úszódaruk 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 1,6 

Fémfélgyártmányok 0,2 0,6 0,9 0,3 0,2 2,2 

Mezőgazdasági cikkek 0,9 1,8 2,0 1,6 1,7 8,0 

Különféle (szén, olaj, stb.) 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 2,8 

Összesen 4,1 5,9 7,0 6,0 7,0 30,0 

 

44. táblázat: A Csehszlovákiának fizetendő jóvátétel éves lebontásban a 6 éves terminus alapján 

 

Az 1945-ben teljesített előszállítások értékét az 1946-os kontingensbe számították 

bele. Ezek utólagosan megállapított értéke mintegy 430 ezer dollár tett ki, és az előzetes 

megállapodás értelmében „a 0,1 millió dollár értéken felüli részének, vagyis 0,33 millió dollár 

értékű szállításnak felerésze, tehát 0,17 millió dollár jóvátételi teljesítésként fog elszámoltatni, 

a másik fele a két ország közti kereskedelmi áruforgalom részeként tekintendő.”
370

 Egyesek 

szerint, bár a szóban forgó 170 ezer dollár nem jelentett vészesen komoly tételt, ez az eljárás 

barátságtalan gesztus volt a csehek részéről, még akkor is, ha a kereskedelmi forgalomra eső 

rész is közvetve a jóvátételi célokat szolgálta. Nagyobb nehézségeket – és vitákat – okozott 

viszont, hogy az 1946 nyarán-őszén a szovjet és jugoszláv vonalon elért ún. progresszív 

teljesítés elvét a csehszlovákok hivatalosan nem adták meg a magyar félnek. Igaz, a 

gyakorlatban végül (1947 tavaszától) érvényesülhetett a javaslat, és a teljesítés határidejét is 

sikerült két évvel kitolni. Az előszállítások jóvátételként elszámolt részét a jugoszlávokhoz 

hasonlóan ebben az esetben is az 1946. évi kontingensbe számították be. Ezek alapján a 

Csehszlovákiával szemben fennálló kötelezettségek a következőképpen alakultak (millió 

dollárban): 
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 Magyarország jóvátételi terhei. Budapest, 1947. március 3. Aláírás: Dr. Borbás. MOL XXIX-L-1-m 27. 

doboz, 21. lap.  
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Év Ipar Mezőgazdaság Összesen 

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves 

1946 3,2 1,5 0,9 0,7 4,1 2,2 

1947 4,1 2,4 1,8 0,9 5,9 3,3 

1948 5,0 3,4 2,0 1,1 7,0 4,5 

1949 4,4 3,8 1,6 1,2 6,0 5,0 

1950 5,3 3,6 1,7 1,4 7,0 5,0 

1951 - 3,7 - 1,3 - 5,0 

1952 - 3,6 - 1,4 - 5,0 

Összesen 22,0 22,0 8,0 8,0 30,0 30,0 

Százalék 73,3 73,3 26,7 26,7 100,0 100,0 

 

45. táblázat: A progresszív teljesítés elve alapján Csehszlovákiának fizetendő jóvátétel összege éves lebontásban  

  

 Az első tényleges szállítási évre, azaz 1946-ra Csehszlovákia esetében a különféle 

számítási módszerek alapján is csaknem azonos összegű kontingensek léptek életbe:
371

 

 

Kötelezettségek Csehszlovákia felé* Millió dollár 

Teljes kötelezettség 30,0 

1946-os eredeti kötelezettség   4,1 

1946-os összeg (7 éves terminus alapján)    3,0 

1946-os összeg 7 évre, progresszív alapon   3,0 

 

46. táblázat. A Csehszlovákia felé teljesítendő jóvátételi kötelezettség összege 1946-ban a különböző számítások 

alapján 

 

 Ennek oka az volt, hogy a Csehszlovákiával szembeni 1946-os eredeti kötelezettség is 

csak mintegy felét tette ki a következő évek összegének. Ezért a nyolcéves terminushoz 

képest a progresszív összeg sem lett csökkentve.  

Mint fentebb látható volt, Csehszlovákia szívesen kapcsolta össze a jóvátételi 

szállításokat a kereskedelmi forgalommal. Ennek szellemében merült fel a két ország között 

1946 szeptemberében egy ún. cukorkompenzációs egyezmény létesítése. (1945 őszén már 

volt hasonló kísérlet, ám jóval kisebb nagyságrendben.) Az új tervezet lényege az volt, hogy 

egyes mezőgazdasági cikkek értékének 50 százalékát a jóvátételbe számítanák bele, a másik 

felét cukorral kompenzálná a csehszlovák fél. Érdekesség, hogy gyakorlatilag pontosan 
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 Magyarország jóvátételi terheinek alakulása. Budapest, 1946. július 4. Aláírás: Dr. Rieger. MOL XXIX-L-1-

m 27. doboz, 9. lap.  
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azokat az agrártermékeket vették a megállapodás hatálya alá, amelyek az 1945-ös tervezetben 

is szerepeltek: 2-2 vagon szárnyaskonzerv és paradicsomsűrítmény, 10 vagon jonatánalma, 50 

vagon vegyes pulp, 100 hektoliter barackpálinka, 30 hl borpárlat, 20 vagon bor. A felsorolt 

áruk 50 százalékos ellenértéke fejében Csehszlovákia 32 vagon cukrot bocsátana 

Magyarország rendelkezésére (a szállítási költségeket franco csehszlovák-magyar 

határparitásban rendezik). Az árszámítás esetében mindig a jóvátételi árakból kell kiindulni 

(tehát a mindenkori kereskedelmi áraknak ez esetben nincs jelentőségük), mivel a 

kompenzáció közvetlenül kapcsolódik a jóvátételhez. A fenti mennyiségből „az eddig 

teljesített magyar szállítások egyidejű elismerése mellett (Csehszlovákia) legkésőbb két héten 

belül 12 vagon cukrot útnak indít azzal, hogy a további cukorszállítás a magyar áru 

leszállítása után válik esedékessé”. Az Árucsereforgalmi Intézet azt javasolta, hogy az 

ellenértéket fizessék be az ő postatakarékpénztári számlájára, ebből kiegyenlíti a 

szállítmányozási- és vámköltségeket illetve illetékeket, végül a fennmaradó összegből a JH-

tól kapott ellátmányát ellentételezné. A Közellátásügyi Minisztérium azonban elvetette ezt a 

javaslatot. Szerintük ezt az összeget külön csekkszámlán kellene kezelni mint állami bevételt, 

a kompenzációra kerülő 50 százalékos részt pedig el kell választani a jóvátételre eső 

hányadtól.
372

 Az illetékes magyarországi szervek között ugyanakkor szinte a tervezet 

megszületése pillanatában vita robbant ki, vajon vámmentes-e a kérdéses tétel vagy sem, 

illetve a későbbiekben esetleg mely további kontingenseket lehetne a megállapodás hatálya 

alá vonni. Végül többhónapos vita után a kérdés lekerült a napirendről, így a tranzakció nem 

jött létre.
373

 A csehszlovák jóvátétel teljesítése során mindvégig jellemző volt egyébként, 

hogy az eredetileg megállapított árukontingensek nem voltak kőbe vésve, gyakran más 

termékekkel vagy más módon kompenzáltak tételeket, adott esetben egyéb szolgáltatásokkal, 

esetleg készpénzfizetéssel. 

 Utóbbi megoldást Prágában kifejezetten örömmel fogadták. A Jóvátételi Hivatal a 

pénzügyminiszterrel és a Gazdasági Főtanáccsal egyetértésben határozott arról, hogy 

Csehszlovákia részére 500 ezer dollárt fizetnek ki készpénzben jóvátétel címén, ami az 1946. 

évi 2 millió dolláros keretbe számít bele, ebből pedig Magyarország eddig csak félmilliót 

teljesített. „ A tranzakció feltűnő és elvi szempontból igen fontos vonatkozása az, hogy az 

áruszállítás elmaradása ellenében, tekintettel az áruszállításnál az áruk ismeretes 

aláértékelése folytán mutatkozó értékkülönbözetre, a jóváírt dollárösszegnél egy bizonyos %-
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 Cukorkompenzációs egyezmény tervezete Csehszlovákiával. Jelöletlen irat, két olvashatatlan aláírással. 

Budapest, 1946. szeptember (nap nélkül). MOL XIX-L-1-o 6. doboz. 
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 Feljegyzés 1947. március 7-ei dátummal. Jelöletlen irat, aláírás nélkül. MOL XIX-L-1-o 6. doboz. 
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kal magasabb összeget fogunk fizetni. (Kiemelés az idézetben – G. P.) A csehek először 60 %-

os felárat kívántak, amit utóbb mérsékeltek. A Jóvátételi Hivatal szerint cca 15 %-os felárba 

bele fognak menni. – A Hivatal véleménye szerint a tranzakció, tekintettel arra, hogy az 

áruszállításnál átlagban mintegy 40-45 %-os aláértékelés mutatkozik, rendkívül kedvező, 

javaslatukat ezen az alapon terjesztették a Gazdasági Főtanács elé, mely ahhoz 

hozzájárult.”
374

 

Az MNB-t csak késve értesítették a tranzakcióról, így nem is vett részt a 

tárgyalásokban. A Jóvátételi Hivatal kérte a GF hozzájárulását, hogy hasonló felár mellett a 

jugoszlávokkal is megegyezhessenek 7-800.000 dollár erejéig. A GF még nem döntött a 

kérdésben. A dolog előnyös vagy hátrányos volta attól függ, érveltek, hogy a 

készpénzfizetéssel milyen típusú áruk szállítását tudják mellőzni. A későbbiekben, mivel ez a 

gyakorlat precedenst teremthet, nagy óvatossággal kell eljárni – hangzott a Főtanács 

véleménye.
375

 

 1947 januárjáig az addig összesített adatok szerint a magyar fél (az előszállításokkal 

együtt) 2.004.930,92 dollárnyi jóvátételt teljesített Csehszlovákia felé, ebből 500.000 dollárt 

készpénzben, közel 1 milliót pedig iparcikkekben adott át, a többit agrártermékekkel és egyéb 

szolgáltatások teljesítésével (javítás, felújítás, újjáépítés) fedezte, összességében 

32.004.019,33 Ft értékben. Az ipari vonalon átadott termékek összértéke 966.718,03 

jóvátételi dollár, azaz 18.712.655,43 Ft, a mezőgazdaságból származó cikkeké pedig 

446.428,27 jóvátételi dollár (13.291.363,90 Ft) volt. Az összevetésekből – kis korrekcióval – 

körülbelül kijön a jóvátételi dollár JH által számított, fentebb említett forintértéke. 

Csehszlovák viszonylatban a költségvetés 50 millió forintos ipari és 11,5 milliós 

mezőgazdasági jóvátétel finanszírozását tervezte be erre az időszakra. 

Módosították ugyanakkor a Prágában 1946. április 6-án aláírt megállapodás 1. 

cikkelyét. A teljesítési idő hatról 8 évre nőtt, azaz 1945. január 20-ától 1953. január 20-áig. 

Ezt követően 1946-ra 3, 1947-re 3,8; 1948-ra 4,4; 1949-51 között pedig évente 4,7-4,7 millió 

dollárt kellett fizetnie Magyarországnak. (Ekkor lépett csak életbe az 1946 nyarától 

szorgalmazott progresszív teljesítés elve.) „Az 1946-os és 1947-es jóvátételi évek záró 

szállítási határideje akként módosul, hogy az 1946-os jóvátételi év 1947. június hó 20.-án, az 

1947-es jóvátételi év 1948. március hó 31-én záródik.”
376

 Ennek a megállapodásnak a 
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 Effektív dollár-fizetés cseh jóvátételre. H. n., 1946. szeptember 4. Aláírás: Dr. Rieger. MOL Z12 87. (volt 

18.) doboz, 256-257. lap. 
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 Jelöletlen irat, dátum és aláírás nélkül. MOL Z12 87. (volt 18.) doboz, 127. lap. 
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 Egyezmény a magyar és a csehszlovák kormány között a jóvátételi szállítások határidejének 

meghosszabbítása tárgyában. Jelöletlen irat. Budapest, 1947. május 9. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 



178 

 

mellékletében pedig feltüntették, hogy a Magyarország által az 1946-os jóvátételi évre 

Csehszlovákia felé teljesített, összesen 3 millió dolláros összegből 1.521.998,37 dollár volt az 

ipari előszállítások értéke.
377

 

 1947. május 29-én új jóvátételi egyezmény aláírására került sor a két ország között. 

Ebben az 1945-ös előszállításokat szintén az 1946-os kontingens keretébe számították bele, 

így az összesen továbbra is 3 millió dollárt tett ki. 1947-re 3,8 millió esett, ebből 1,133 

milliót, 1946 beszámításával együtt pedig összesen 4,133 millió dollárt fizetett ki addig 

Magyarország jóvátétel gyanánt Csehszlovákia felé. Az 1948. január 20-án lejárt 3. jóvátételi 

év végén még 25,873 millió dollár hátralék állt fenn, az 1948-as teljesítés fejében pedig a 

komáromi Duna-híd helyreállításának kiadásait számították be (legalábbis ez volt 

betervezve).
378

 Az 1947-es évre folyamatban lévő szállítások összege: 498.083,23 dollár ipari 

és 283.486,20 dollár értékű mezőgazdasági tétel.
379

 

 Júliusban körlevelet adtak ki a Gazdasági Főtanács határozatáról, mely elsősorban a 

csehszlovák-magyar lakosságcserére vonatkozott, de a jóvátételt is érintette. A kabinet 

elvetette az ebbe az irányba készített megegyezés tervezetét. A visszautasítás oka az volt, 

hogy a kormány szerette volna, ha az aláírás előtt a JH a pénzügyminiszterrel is megbeszéli a 

terv pénzügyi kihatásait. Azonban nemcsak erről volt szó. „A Főtanács megállapítja, hogy a 

csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezménnyel kapcsolatos áttelepítési költségek 

Magyarország számára olyan súlyos megterhelést jelentenek, hogy azoknak a jóvátételi 

kötelezettségek teljesítésével egyidőben eleget tenni nem tud. (…) ezt a körülményt a 

csehszlovák kormány tudomására kell hozni és egyben fel kell kérni, hogy az áttelepítés 

költségeire a Csehszlovákia területén maradt magyar vagyon terhére folyósítson előleget, 

vagy járuljon hozzá ahhoz, hogy a lakosságcsere céljára szükséges összegek a jóvátételi 

kötelezettségekből levonhatóak legyenek.” Ezen felül a GF hozzájárul ahhoz, hogy a 

Csehszlovák Nemzeti Bank korábbi 10 millió koronás kölcsöne ügyében 150.000 jóvátételi 

dollár értékben forintösszeget utaljanak ki a lakosságcsere ügyében Magyarországon működő 

csehszlovák küldöttségnek.
380

 

 1947 decemberében a prágai magyar nagykövet, Bolgár Elek részére küldött 

feljegyzésben foglalták össze a csehszlovák jóvátétel eddigi alakulását. 1946. április 6-án 
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írták alá a magyar-csehszlovák jóvátételi egyezményt. Eredetileg 6 év alatt kellett volna 30 

millió dollárt kifizetni, illetve ezen értékben különféle árukat leszállítani. 1946 

szeptemberében a magyar kormány mindhárom érintett féltől nyolc év teljesítési időt kért. A 

szovjet és jugoszláv relációban ezt október-novemberben meg is adták (utóbbiak teljességgel 

elfogadták a magyar javaslatot), a csehszlovák fél azonban csak 1947. május 29-én bólintott 

rá. Az 1946-os kötelezettségeket Csehszlovákia és Jugoszlávia felé is csak 1947 júliusára 

sikerült letudnunk, utóbbiak irányába technikai okokból. Az 1947-es, időközben már 

letárgyalt szállítási tervezet azonban nem került aláírásra, mivel „a Gazdasági Főtanács 

5314/1947. sz. határozata értelmében felkérte a Kormányt, hogy átiratban tisztázza az 

áttelepüléssel kapcsolatos vagyoni kiadások kérdését, melynek rendezése után válna csak 

esedékessé a jóvátételi szállítások további folytatása.” A két ország közötti viszony 

érezhetően megromlott, a jóvátételi teljesítések akadozni kezdtek. A feszültségek miatt 

felsőbb utasításra a Jóvátételi Hivatal így már csak csökkentett szállításokat eszközölt, 

összesen 781.569 dollár értékben. (A jóvátételi szállítás határideje 1948. március 30. volt.) 

Decemberben Vas Zoltán, a GF főtitkára további 250.000 dollárnyi transzportot 

engedélyezett. A csehszlovák fél kijelentette: nem kívánja összefüggésbe hozni az 

áttelepülések ügyét a jóvátétel kérdésével.
381

 A magyar vezetés ezt nem fogadta el, és a 

probléma egészen 1949 nyaráig, a téma végleges rendezéséig ellentétek forrása maradt.  

Honvári János írásában a következőképpen foglalta össze a kérdést. 

„Csehszlovákiának az első évre előirányzott 3 millió dollár értékű jóvátételi árukat 

Magyarország leszállította, 1947-1948-ban azonban a felvidéki magyarok kitelepítése és 

jogfosztása miatt a két ország viszonya annyira megromlott, hogy Magyarország északi 

szomszédjával jóvátételi szállítási egyezményt nem kötött, kiszállításra csak alkalmanként, a 

felsőbb hatóságok utasítására került sor. 1947-1948-ban Csehszlovákiának 1 426 300 dollár 

értékben teljesített Magyarország jóvátételt, így ebben a relációban a nyolc évre átalakított 

ütemezés szerinti teljesítéshez képest 3,3 millió dollár hátralék halmozódott fel. 

Jugoszláviának 1948. május 1-jéig 18 675 270,23 dollár értékben, Csehszlovákiának 

4 698 961,19 dollár értékben teljesített Magyarország jóvátételt.”382
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3.3. A csehszlovák jóvátétel lezárása: a csorba-tói egyezmény 

 

 1949. április 16-án Magyarország és Csehszlovákia barátsági szerződést írt alá. Ennek 

szellemében a két ország a jóvátétel kérdését is rendezni kívánta, erről titkos megbeszéléseket 

folytattak, melyekről a nyilvánosságot egyik országban sem tájékoztatták. A felek kölcsönös 

álláspontja az volt, hogy az egymással szembeni követelések közötti különbségek nem 

jelentősek, így kölcsönösen annulálhatják azokat. Az 1949. július 25-én aláírt egyezményben 

Csehszlovákia hivatalosan is lemondott többek között a MÁV-val szembeni 114 millió 

koronás követeléséről. A 3. cikkely értelmében „a magyar kormány lemond arról az aktív 

egyenlegről, amely 1949. évi június 23-i napján a Magyar Nemzeti Bank javára a 

Csehszlovák Nemzeti Banknál vezetett lakosságcsere elnevezésű számlán fennálló és az 

áttelepült személyeknek az erre vonatkozó megállapodások alapján eszközölt befizetéseiből 

keletkezett.” A lakosságcsere ügyében kölcsönösen kizártak minden további követelést és 

kártérítést. Kijelentették, hogy az egymás területére korábban elhurcolt javakat egyik fél sem 

köteles a másiknak visszaszolgáltatni. Az egyezmény 6. cikkelye pedig kimondta, hogy a 

csehszlovák kormány lemond a csehszlovák államnak, a csehszlovák közjogi személyeknek 

és a csehszlovák nemzeti vállalatoknak Magyarország területén lévő ingó és ingatlan javairól, 

vállalatairól, vállalati fiókjairól, valamint a Magyarország területén lévő vállalatokban 

fennálló közvetlen vállalati érdekeltségeiről. Az egyezményhez bizalmas kiegészítő 

jegyzőkönyvet is csatoltak.
383

 

 Összességében elmondható, hogy – nyilvánvalóan a politikai helyzet nagymértékű 

változása következtében – 1949-ben már egészen más körülmények határozták meg 

Magyarország és szomszédjai viszonyát, mint akár csak egy-két évvel korábban, és ez a 

jóvátétel kérdésére is hatással volt. Mindkét országban lezajlott már a rendszerváltás, és a 

szocializmus által hangoztatott „népek barátsága” és az internacionalizmus sem tűrte meg sem 

a nacionalista, sem az egyéb politikai indíttatású ellentéteket a béketábor országai között. 

Biztosra vehető, hogy végső soron az előírt 30 millió dollárnak csak töredékét fizettük ki 

Csehszlovákiának, Földesi Margit becslései szerint alig 2-3 millió, egy 1948. november 15-én 

kelt összeírás szerint – lásd a 48. sz. lábjegyzetben – addig a napig 4,133 millió dollárt 

teljesített Magyarország jóvátétel címén, Honvári János fentebb idézett írásában pedig 4,698 

milliós összeg szerepel. Pontos végösszeget sem az MNB, sem az IKART vagy az Iparügyi 
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Minisztérium nem közölt, de a fenti három adat hasonlósága valószínűsíti, hogy a valós szám 

nem tér el lényegesen ezektől. Az is több mint valószínű, hogy – figyelembe véve a jóvátételi 

dollár valós költségeit – a nominálisan elszámolt összegnek valójában legalább két, két és 

félszeresét fizettük ki ténylegesen, valódi pénzben. Ez óvatos becslés alapján körülbelül 

tízmillió dollárnyi valós összeget jelenthet, a korabeli árfolyamon mintegy 330 millió forintot. 

Az eleve kisebb számszerű kötelezettség és a jóval kevesebb tételszám miatt északi 

szomszédunknál nem voltak akkora torzulások az árkérdés körül, mint a csaknem hétszer 

ekkora összegű szovjet kifizetések esetében. A magyar fél azonban egyrészt a magasabb 

előállítási költségek, másrészt a mesterségesen alacsonyan meghatározott 1938-as világpiaci 

árak figyelembe vételével mindenképpen ráfizetett a jóvátételi teljesítések során (bár a három 

állam közül – nominális értelemben – talán éppen Csehszlovákia esetében a legkevésbé). 
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3.4. A magyar-csehszlovák gazdasági egyezmények (1946-1949) 

 

 Akárcsak a Szovjetunió esetében, a jóvátételi teljesítéssel szorosan összefüggnek, 

ezért mindenképpen említést érdemelnek a Magyarország és Csehszlovákia között aláírt 

gazdasági egyezmények. A jóvátételi egyezménnyel párhuzamosan futó szerződés megkötését 

eredetileg a csehszlovák fél vetette fel abból a megfontolásból, hogy a kereskedelmi alapú 

árucsere-forgalom Magyarország számára olyan áruk és nyersanyagok behozatalát teszi 

lehetővé, melyek végső soron a jóvátétel céljára szállítandó termékek előállítását könnyítik 

meg. Mint látható volt, a csehszlovák gyakorlat a rendes jóvátételi szállítások egy részét is 

kereskedelmi forgalomként definiálta, amikor bizonyos összeg feletti teljesítések értékének 

felét jóvátételre, másik 50 százalékos hányadát pedig kompenzációs szállítások 

ellenértékeként számolták el (noha utóbbinál is a jóvátételi árbázist vették alapul). 

 A magyar-csehszlovák kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban már igen korán, 

1945 augusztusában tárgyalások kezdődtek (16-án jegyzőkönyv is készült áruszállítások 

lebonyolításáról, egyelőre azonban csak magánkompenzációk útján), de az év végéig ezek 

folyamatosan háttérbe szorultak a jóvátételről folytatott megbeszélésekhez képest. Az erről 

szóló beszámoló rámutatott egy igen érdekes tényezőre: a magyar relációra a csehszlovák 

külkereskedelemnek – bár ezt nyíltan nem hangoztatták – azért is szüksége volt, mert a 

háborút követően frissen újjáalakult államnak még nem volt ideje a (közös) külkereskedelem 

újbóli megszervezésére, ráadásul a két rész, Csehország és Szlovákia között ekkor még 

szintén majdnem nulla volt a kereskedelmi forgalom értéke. A valuta újraegységesítése is 

éppen csak megkezdődött (ez egészen 1945 októberéig elhúzódott), a két korábbi pénz (cseh-

morva és szlovák korona) csak papíron volt egyenértékű, a gyakorlatban mindkét, még 

működő jegybank korlátozta a beváltást, az kölcsönösen legalább 10 % „kezelési költség” 

levonása mellett és korlátozott összegben volt csak lehetséges. A magánforgalomban pedig 

már 20 százalékos diszázsióval lehetett csak nagyobb összegű cseh-morva vagy szlovák 

koronát a másikra átváltani. (A Pozsony-Prága között közlekedő gyorsvonaton például a 

szlovák kalauz még cseh területen sem fogadott el a jegyért cseh-morva koronát.) Az 

újjáalakult ország külkereskedelme is csak névleg volt egységes, nem tisztázták a belső 

felosztás mértékét, többek véleménye szerint a csehek igyekeztek visszaszorítani a 

szlovákokat az 1938 előtti alacsony szintre (Szlovákia amúgy is kvázi külpiacnak bizonyult a 

csehek szemszögéből ezekben a hónapokban). Ezért Prágának bármilyen megoldás jól jött, 

így még a nagyon nehéz helyzetben lévő magyar gazdaságban is partnert látott. A csehek 

dolgát persze megkönnyítette, hogy déli szomszédjukat nemzetközileg is kötelezték nem 
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csekély összegű jóvátétel megfizetésére, ettől függetlenül, ha nem is egyforma mértékben, de 

a rászorultság kölcsönös volt. 

A dokumentum kiemelte, hogy a tárgyalások során a másodlagos jelentőség miatt 

egyik delegáció sem volt maradéktalanul felkészült, a felek inkább a jóvátételi kérdésekre 

koncentráltak. Konkrét megállapodásokat 1946 elejéig nem is kötöttek, inkább csak afféle 

puhatolózó jellegű megbeszélések zajlottak, melyek akkor váltak fontosabbá egy-egy 

rövidebb időszakra, amikor Csehszlovákia éppen utalt rá, hogy a szerződés megkötése sokat 

lendíthetne a jóvátételben mutatkozó problémák megoldásában.
384

 

Az egyezményt végül még a jóvátételi egyezmény előtt, 1946. január 31-én kötötték 

meg. Az 1. § szerint „Magyarország és Csehszlovákia közös gazdasági érdekeinek 

fejlesztésére, valamint az 1945. január 20-án kötött fegyverszüneti szerződés 12. §-ában 

megállapított jóvátételi kötelezettség magyar részről való teljesítés lehetővé tételére a két 

ország kormánya gazdasági keretegyezmény kötését határozta el.” A megállapodás 10 évre 

szólt, lejárata 1956. január 20. (Ebben is a jóvátételi évek struktúrájához igazodott, időben 

azonban túllépett azon. Nem sokkal később azonban többször is módosították.) A 

kontingensek alapján Magyarország 60, Csehszlovákia 30 millió dollár értékű árut szállít a 

másik félnek, az áruk értékét az 1938-as dollárárak alapján számolják ki. A magyar részről 

szállítandó mennyiség felét külön listán rögzítik, a másik fele később lesz megállapítva. Egy 

részét Magyarország feltétlenül leszállítja, a többi tételt külön melléklet sorolja fel, ezekből „a 

Csehszlovák kormány mindenkor kétoldalú megegyezés alapján választása szerint a szállítást 

megelőző év november 20-án a megegyezés szerinti mennyiséget lehívja.” A csehszlovák fél 

áruinak meghatározása évente történik, az 1946-os évre külön listába szedve, a további évekre 

vonatkozóan pedig a megelőző év november 20-ig előirányzott magyar szállítások értékének 

50 százaléka az irányadó.
385

  

Ezt követően érdemleges információk az egyezmény végrehajtására vonatkozólag 

sokáig nem bukkantak elő a különféle iratokból. 1947 novemberében több bizalmas 

levélváltás is lezajlott Hardi Róbert miniszteri tanácsos és Fedor Martis, a csehszlovák 

kereskedelempolitikai delegáció elnöke között. Hardi a jóvátételi és a gazdasági egyezmény 

egymástól független működésére utalva üzent Martisnak: „Elnök Úr, van szerencsém közölni 

Önnel, hogy a Magyar Köztársaság kormánya kijelenti, hogy az ezen megállapodás alapján 

történő magyar áruszállítások nem akadályozzák a Magyar Köztársaságnak a Csehszlovák 
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Köztársasággal szemben fennálló jóvátételi kötelezettségei teljesítését. (…)”
386

 Még ezen a 

napon több bizalmas jellegű levélváltás is lezajlott Hardi és Martis között. Mivel addigra a két 

állam viszonya erősen megromlott, talán gesztusnak is szánták magyar részről a kijelentést, 

ekkor azonban valós kereskedelmi (és jóvátételi) forgalom már alig zajlott a felek között, a 

források pedig gyakorlatilag semmit nem közöltek az egyezménnyel kapcsolatban. 

Így nem állapítható meg például az sem, hogy összességében a Csehszlovákia 

irányába leszállított jóvátételi termékek mekkora hányada származott az egyezmény keretében 

behozott nyersanyagokból, illetve ennek alapján Magyarországnak pontosan milyen összeget 

jelentett ezeknek az áruknak az előállítása. További kutatások ebben az irányban 

mindenképpen indokoltak lennének. 

Látható tehát, hogy akárcsak a jóvátételi szállítások, a rendes kereskedelmi forgalom 

is erőteljesen visszaesett 1947-től, amikor a lakosságcsere körül kirobbant viták súlyos 

feszültséget eredményeztek a két ország viszonyában. Dokumentumok is csak elvétve 

bukkantak fel a korábbiakhoz képest, így a forgalom minden bizonnyal szinte teljesen leállt 

(az 1949-es rendezés során nyilvánosságra került adatok is ezt a feltevést erősítik). 1948. 

április 14-én tartották meg a magyar-csehszlovák ötéves gazdasági együttműködés tárgyában 

a harmadik értekezlet, részleteket azonban ekkor sem közöltek róla. Valószínűsíthető, hogy a 

fentiek miatt nem tudtak dűlőre jutni a vitás kérdésekben.
387

 

A levéltári dokumentumok még két megállapodásról tesznek említést. 1948. november 

20-án új egyezményt írtak alá a felek, ennek összértéke 300 millió dollárról (!) szólt. A 

végrehajtással és a részletekkel kapcsolatban azonban semmilyen adatot nem közöltek. A 

megadott érték irreálisan magasnak tűnik: Magyarország összes előírt, végül 8 év alatt 

teljesítendő jóvátételi kötelezettsége volt ennyi, de még a Szovjetunióval folytatott 

kereskedelem egyéves forgalma sem közelítette meg ezt az összeget. 1949. július 19-25. 

között vegyesbizottsági tárgyalásokat folytattak a felek, ezek alapján felemelték néhány 

szállítandó tétel kontingensét, egyes termékekét igen jelentősen, a korábbinak 5-10-szeresére 

is.
388

 Részletek azonban erről a megállapodásról sem ismertek. 

1949. december 3-án Magyarország és Csehszlovákia újabb árucsere- és fizetési 

megállapodást kötött 1950-re. A kontingensek kölcsönösen 1,8 milliárd csehszlovák koronát 
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tettek ki.
389

 (100 forint ekkor hivatalosan kb. 425 koronát ért.) Érvényességének időtartama: 

1950. január 1. – 1950. december 31. Ezáltal az 1947. november 1-jén kötött és 1948. 

november 23-án meghosszabbított fizetési megállapodás érvényessége is kitolódott 1950. 

december 31-éig. A korábbi elszámolási keret viszont, melynek értékéig bizonyos időszakig 

bezárólag a felek kamat felszámítása nélkül tartozni engedték a másikat (overdraft), törlésre 

került, ehelyett a két nemzeti bank vállalta, hogy a továbbiakban minden fizetési megbízást a 

számla egyenlegétől függetlenül végrehajt.
390

 Közelebbit azonban (például az 

árukontingensek összetételéről) ez a megállapodás sem közölt. A Kereskedelmi Minisztérium 

mindenesetre 5 év alatt 200 millió dollárnyi exporttal s ugyanekkora behozatallal számolt.
391

 

Valószínű, hogy a dolláralapú elszámolást hamarosan beszüntették, mivel a hamarosan 

meghatározóvá váló felettes szerv, a szocialista országok egymás közti áruforgalmát (is) 

irányító KGST rendszerében a kölcsönös rubel-elszámolás, illetve a transzferábilis rubel lett a 

számítási alap. 
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 Jelöletlen dokumentum, MOL Z12 87. (volt 18.) doboz, 172. lap.  
390

 Az 1949. december 3-i magyar-csehszlovák árucsere és fizetési megállapodás. Dátum nélküli, jelöletlen irat. 
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4. Jugoszláv jóvátétel 
 

 

 

 

Bevezetés 

 

Jugoszlávia helyzete a közép-európai térségben már 1945-től különlegesnek számított. 

Jórészt önerőből történt felszabadulása, berendezkedése és geopolitikai helyzete 

megkerülhetetlenné tette a régióban. Belgrád kezdetben ellenséges hozzáállása (1944 végén a 

magyarok is a kollektív bűnösök kategóriájába tartoztak a németekkel együtt) 1945 nyarától, 

minden bizonnyal szovjet sugallatra, megváltozott, a kezdeti enyhülés után fokozatosan 

javult. 1948 elejéig a jugoszláv kormány kimondottan baráti viszonyt ápolt Magyarországgal 

és a többi kelet-európai állammal is. A magyar vezetés még Tito segítségére is számított 

például a Csehszlovákiával kötendő lakosságcsere-egyezmény előkészítése körül, példaként 

állítva annak addigra jóval mérsékeltebb nemzetiségi politikáját (amelyben ekkor már nem 

nyilvánították kollektív bűnösnek a magyar lakosságot). Rákosiék előtt, mint követendő irány, 

sokáig a jugoszláv berendezkedés lebegett. Mivel azonban itt a felszabadulást követően 

közvetlenül, minden átmenet nélkül alakult ki a kommunista rendszer (mely többek között 

éppen ezért számított követendő példának), az eredetileg hosszabb átmeneti időszakkal 

számoló magyar pártvezetés közvetlenül nem követhette Tito példáját.
392

 

 A testvérpártok közötti viszonyt sokszor a pártvezetők egymással kialakult személyes 

viszonya is meghatározta, de még inkább irányt szabott ennek a Szovjetunió éppen aktuális 

álláspontja, s ez a jugoszláv-magyar relációban is érvényes volt. Ahogy Moszkva és Belgrád 

viszonya mind feszültebb lett, úgy vált egyre fagyosabbá a budapesti pártvezetés és a 

Jugoszláv Kommunisták Szövetsége közötti hangnem is. 

 Sztálin különösen nehezményezte, hogy Titóék politikája – mind a jugoszláv 

belpolitikai, mind a nemzetközi viszonyokat illetően – mind gyakrabban ütközik a szovjet 

elképzelésekkel és érdekekkel, ami 1948 tavaszára már a felszínen is megmutatkozó, súlyos 

ellentétekhez vezettek. A Tájékoztató Iroda (Kominform) júniusi határozata, majd a későbbi, 

JKP-t kizáró döntés már valódi hidegháborús légkörben, kölcsönös fenyegetőzésekkel és 

egymás ellen életbe léptetett szankciók közepette zajlott. Ennek természetesen 

következményei voltak a magyar-jugoszláv jóvátételi szállítások felé is. A jóvátételi 

egyezményben foglaltak mind erőteljesebb negligálása, majd a szállítások teljes 
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felfüggesztése annak következménye is volt, hogy a magyar külpolitika mindenkor hűen 

követte az aktuális szovjet irányvonalat, 1948-ban ez pedig a Jugoszláviával való teljes 

politikai-gazdasági szakítást és a Tito-rezsim teljes karanténba helyezését jelentette. 
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4.1. Az előkészítő tárgyalások 1945-ben 

 
  

Jugoszlávia 1945 júliusában vette fel a kapcsolatot a magyar illetékesekkel a jóvátételi 

tárgyalások előkészítése végett. Ekkor ismertették a Londonból kapott információt az 

összességében százmillió dollár értékű jugoszláv-csehszlovák jóvátétel 70:30 arányú 

felosztásról is. Akárcsak a másik két ország esetében, most is a Pokorny Hermann vezette 

Jóvátételi Kormánybizottság (JK) tárgyalt a belgrádi küldöttséggel. Először a szállítási 

nehézségek, illetve az árkérdés került szóba. A felek közti véleménykülönbség abból adódott, 

hogy a JK szerint az árakat a szállításokkal összefüggésben, a jugoszlávok szerint viszont 

azoktól függetlenül kellene kiértékelni.  

Déli szomszédunk ipari téren elsősorban vasúti berendezéseket követelt, mert a 

jugoszláv vasúti hálózat a háború végén még a magyarországinál is rosszabb állapotban volt. 

Hazánk felé is csak akkor indulhatott el a vasúti szállítás, ha az ide vezető vágányokat már 

kijavították. A jugoszláv delegáció hangsúlyozta, hogy mindenképpen megvizsgálják majd a 

magyar fél által a közeljövőben átadandó árkalkulációkat is, ám ők is tisztában voltak azzal, 

hogy ez a munka időigényes. Ezért úgy vélték, a szállításoknak még az árkérdés tisztázása 

előtt meg kellene indulniuk. Magyar részről felvetődött a jóvátételtől független áruforgalom 

megindítása is, „a két ország közötti jó viszonyra tekintettel”.
393

 Nyersanyagokra, főleg 

ércekre éppen a jóvátételi gyártások megkezdéséhez is égető szüksége volna 

Magyarországnak. Jugoszláv részről ezzel egyetértettek, éppen ezért (is) sürgették a vasúti 

anyagok szállítását… (A követelés többi része egyelőre általánosságban megfogalmazott 

árulista volt.)
394

  

A Weiss Manfréd Művek nemcsak szovjet, de jugoszláv irányban is jelentősen kivette 

a részét a jóvátételi cikkek gyártásából. A jugoszláv küldöttséggel így alkalmasint a 

helyszínen, a csepeli gyárban is tárgyaltak. Noha a szovjet megrendelések súlya meglehetősen 

leterhelte a céget, előzetes megállapodás született arról, hogy a WM az év végéig 50 t 

villamoshegesztő-elektródát három-, autogénhegesztő-elektródát pedig négyféle minőségben 

szállít le, összesen 120 tonnát. Továbbá 40 literes, normál méretű oxigénpalack legyártását is 

vállalja, november végéig 1000 darabot. A Rima cég (Salgótarján) 40 tonna hengerhuzal 

elkészítését vállalta, de a jugoszlávok ezeken kívül még bányasíneket is kértek. Mellékletként 

átnyújtottak egy 94 tételes listát azokról az árucikkekről, amelyekre sürgősen szükségük 
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volna, ezek között szerepelt gépi berendezés, alkatrész és vetőmag is, egyszóval a 

legkülönbözőbb árucikkek.
395

 

A jugoszlávoknak ugyancsak fontos hegesztő- és víz alatt vágó berendezéseket, 

hegesztőszemüvegeket, hegesztődinamókat, légkompresszorokat ajánlott fel a Lakos és 

Székely Speciális Gépek Gyára, illetékesei azt is közölték, hogy mindezt akár rövid 

határidővel is le tudnák szállítani. Nyomatékosítva felajánlásukat, egy termékkatalógust is a 

bizottságok rendelkezésre bocsájtottak (ami valószínűleg még a békeidőkből származott), és 

az a jelenlévők egyöntetű véleménye szerint igen érdekes termékbemutatónak bizonyult, 

igényesen megszerkesztve, képekkel, és mellettük a megjelenésekor érvényes árakkal. 

Termékeik között megtalálhatóak voltak például szűrők, légtisztító berendezések, 

kompresszorok, festékszóró pisztolyok stb. A cég, sok társával ellentétben, a jóvátételi 

megrendelések körüli előkészületek során meglehetősen felkészültnek bizonyult.
396

 

Egy másik komoly múltra visszatekintő vállalat, a Hofherr és Schranz gyár már ekkor 

igen komoly tételekre kapott megrendelést jugoszláv jóvátételre. Egy német nyelvű 

dokumentum szerint 25.850 tonnányi áruról (traktorok, alkatrészek, egyéb gépi berendezések) 

volt szó, a 15 százalékos felárral együtt összesen 18.974.400 dollár értékben.
397

 Az nem derült 

ki, hogy ebből a hatalmas mennyiséből az üzem végül is mit gyártott le. Ezt követően – 

vélhetően a szovjet oldalon fennálló túlzott leterheltség miatt is – a belgrádi küldöttekkel 

komolyabb megbeszélésekre már csak az ősz folyamán került sor.  

A jugoszláv tárgyalódelegáció vezetője, Obrad Cicmil ezredes 1945. október 3-án 

nyújtotta át kollégájának, Pokorny Hermann jóvátételi kormánybiztosnak a jugoszláv 

kormányzat konkrét jóvátételi követeléseit. Ezekkel kapcsolatban a magyar fél többnyire 

negatív választ adott. Vasúti anyagokból az ország a Szovjetunió felé sem tudta teljesíteni 

annak 1945/46-ra vonatkozó követeléseit, így jugoszláv irányból minden ilyen irányú kérést 

elhárított. A mezőgazdasággal kapcsolatban is felhívták a figyelmet arra, hogy a Vörös 

Hadsereg ellátása igen komoly terhet jelent, így egyelőre ezen a téren sem tudnak újabb 

kötelezettséget vállalni. Mindezek ellenére a magyar kormány kinyilvánította, hogy akárcsak 

Csehszlovákia esetében, a jugoszláv féllel szemben is eleget kíván tenni kötelezettségeinek, a 
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fenti okokra hivatkozva azonban türelmi időt kért.
398

 A délszláv küldöttséggel a különböző 

szakmai csoportokban magyar részről az alábbi személyek vezetésével folytak a 

megbeszélések:
399

 

 

Vasúti anyagok: Bíró György miniszteri osztálytanácsos, 

Folyami hajók: Tóth Béla műszaki tanácsos, 

Elektrotechnika: ugyancsak Tóth Béla műszaki tanácsos, 

Gépek: Pattantyús A. Dénes főmérnök, dr. Imre József miniszteri osztálytanácsos, 

Fémek: Szele Mihály miniszteri tanácsos, Ákos Frigyes műszaki tanácsos, 

Hajtóanyagok: Gombos Zoltán olajügyi kormánybiztos, Királdi Ákos főtanácsos és Major 

Gábor miniszteri tanácsos, 

Vegyészet, gyógyászat, orvosi műszerek: Dublinszky Ede főmérnök, Fábri József műszaki 

tanácsos, 

Textil: Varsányi Gyula miniszteri osztálytanácsos, Markovits István miniszteri tanácsos, 

Mezőgazdasági gépek: Cser Gábor mérnök, Rázsó Gábor miniszteri tanácsos 

(Földművelésügyi Minisztérium). 

 

Az 1945. október 30-án tartott megbeszélések fő témája a mezőgazdasági gépek 

kérdése volt. A jugoszlávok némiképp módosították korábbi igényeiket, a szállítási 

határidőket azonban nem, mivel utóbbira már nem volt felhatalmazásuk. Ragaszkodtak 

viszont az előírt mennyiség egyharmadának 1947. január 20-áig történő leszállításához. 

Magyar részről hangsúlyozták, hogy a szovjet jóvátételi szállítások által okozott anyagellátási 

nehézségek még a szállítások 6 éves egyenletes elosztását sem teszik lehetővé. A jugoszlávok 

kilátásba helyeztek bizonyos könnyítéseket, elsősorban a sok anyagot, de kevés munkaerőt 

igénylő tételek (pl. mezőgazdasági kéziszerszámok) esetében. Ezek vagy későbbi időpontban 

kerülnének leszállításra vagy megfelelő ellentételezés esetén törölnék őket a listáról. Így a 

felszabaduló anyagmennyiség felhasználásával más tételekből többletgyártás is megoldható 

lenne (elsősorban traktorokra és cséplőgépekre gondoltak). A magyar bizottság felvetette, 

hogy Jugoszlávia esetleg a jóvátételi cikkekhez szükséges faanyag és réz egy részét vagy 
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egészét is előzetesen rendelkezésre bocsáthatná, amit Magyarország egy későbbi időpontban 

további készgyártmányok leszállításával kompenzálna.
400

 

A hónap folyamán még számos, a gyártókapacitások és a nyersanyag szempontjából 

stratégiai jelentőségű termékcsoport ügyében történtek egyeztetések. Pokornyék nem zárták 

ki, hogy néhány tétel az első évben is szállítható lenne (pl. háromfázisú generátorok), a 

legtöbb azonban csak a második évtől jöhet csak számításba (többek között az olajkapcsolók 

is), de akadt olyan áru, amit korábban soha nem gyártottak Magyarországon, így szállítása 

biztosan nem lesz lehetséges 1946-ban sem (pl. vevőkészülék meteorológiai szolgálatra). 

Olyan tételeket sem tudtak ígérni, amelyeket a jelenlegi helyzetben belátható időn belül 

Magyarország nem lesz képes szállítani (így pl. acélcsöveket sem).
401

 

Október végén további megbeszélésekre kerül sor, melyek középpontjában az október 

3-án átnyújtott jugoszláv kívánságlista állt. November harmadikára külön tárgyalási napot 

iktattak be, ahol Magyarország megadhatta a lehetséges szolgáltatásokat és az azokra 

vonatkozó árajánlatokat. A jugoszláv fél kérésére erőltetett menetű tárgyalások zajlottak, 

mivel minél előbb meg kívánták ismerni a magyarok szállítási lehetőségeit, és ennek 

eredményétől tették függővé a további lépéseket. A megbeszélések légköre mindazonáltal 

barátságos volt, a jugoszláv bizottság meglehetősen előzékenynek mutatkozott és egyetlen 

magyar javaslatot sem utasított vissza azonnal. Hiányolták ugyanakkor az Iparügyi 

Minisztérium által állításuk szerint még hónapokkal korábban aláírt szénszállítási egyezmény 

betartását. Százezer tonna szén és 4000 tonna koksz szállításáról állapodtak meg, de úgy, 

hogy 1946. március elsejéig Magyarország csak napi 20 vagon szenet szállít majd. A magyar 

bizottság egyik tagjának véleménye szerint a jugoszlávok pontosan ismerték a magyar 

gazdaság helyzetét, és néhány termék esetében az alkudozások során megkísérelték zavarba 

hozni a magyar előadókat. Tévesen informálódtak ugyanakkor a szovjet jóvátételi 

egyezménnyel kapcsolatban, így az ipari és mezőgazdasági kapacitásokat is rosszul mérték 

fel. (A magas szovjet igények nem jelentették azt, hogy az ország ezeket teljesíteni is tudja.) 

Néhány megbeszélés egyébként kissé kaotikusra sikeredett: egyes kérdések megvitatásakor 

nem kevesebb, mint ötven fő zsúfolódott össze a tárgyalóteremben, a témát felvezető előadók 

gyakran késtek és sokszor nem voltak megfelelően felkészültek, a tömegben pedig nagy volt a 

hangzavar, ez pedig megnehezítette a tárgyalások menetének folyamatos követését és érthető 

módon feszültségeket is okozott. 
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Technikai vonalon a magyar javaslat gépekkel és felszerelésekkel szerette volna 

kiváltani a nyersanyagok szállítását, melynek célja volt többek között „meggátolni komplett 

gyárberendezések szállítását és ezzel a jugoszláv ipar túlságos megerősödését előmozdítani.” 

Úgy számoltak ugyanis, hogy a kisebb műszaki cikkek egyenkénti átadása kevésbé 

veszélyezteti a magyar ipar pozícióit azokon a területeken, ahol az nagyobb volumenű 

exportra volt képes.
402

  

Jugoszláv részről felmerült egy javaslat, amely szerint a határ mentén 40.000 tonna 

cukorrépát vethetne el a magyar fél, a termést pedig jóvátétel gyanánt átadná. Csakúgy, mint 

Csehszlovákia esetében, hajók átadása is szóba került. A jugoszlávok úgy vélték, 

Magyarország a Passau környékén horgonyzó hajópark egy részét Jugoszlávia rendelkezésére 

bocsáthatná. A magyar válasz diplomatikusan úgy szólt, hogy ezt a kérdést nyitva hagyják, de 

érzékeltették, hogy sem a nemzetközi helyzet, sem az ország helyzete nem teszi lehetővé 

egyetlen vízi jármű átadását sem. (Ahogy a csehszlovákok sem értek el eredményt ebben a 

kérdésben.) 

A magyar delegáció a fentieken túlmenően azért igyekezett gesztusokat is tenni, ezért 

felajánlotta, hogy a szénszállítások csökkenését ellensúlyozandó vízierőművet építene a 

Dráván, melynek értékét felerészben beszámíthatnák a jóvátételbe. Cicmil nem zárkózott el az 

ötlettől, de kijelentette, az erőmű kérdését a jóvátételen kívül kívánják megvitatni, mivel a 

szállítandó szénre mindenképpen szükségük van. Magyar részről felmerült továbbá, hogy a 

szovjet jóvátételi megrendelések miatt valószínűleg szükség lesz új hajógyár építésére, ez 

pedig 2-3 év múlva, a szovjet kötelezettségek teljesítését követően Jugoszláviának is építhetne 

új hajókat. A mezőgazdasági gépipar általános nyersanyaghiánya miatt viszont Magyarország 

kért segítséget déli szomszédjától, Cicmil ebben az esetben sem tartotta kizártnak az 

együttműködést. Itt egyébként felmerült egy licencjogi vita is egy Weiss Manfréd által 

kifejlesztett berendezés körül, mely a világon egyedülállónak számított, ezért Magyarország 

nem kívánta annak gyártási jogát ellenszolgáltatás nélkül, a jóvátétel keretében átadni. 
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Néhány fontosabb agrártermék esetében magyar részről a következő felajánlások 

hangzottak el: 

 

Termék Felajánlott mennyiség (tonna) 

1946 1947 

Búza 750 1000 

Zab 400 500 

Rozs 100 150 

Árpa 75 100 

Köles 75 100 

Hajdina 25 25 

Ipari magvak - - 

Takarmánynövények Mennyiségi megjelölés nem történt 

Konyhakerti magvak - - 

Állatok  Sertés, juh 2 évig, ló és szarvasmarha 4 évig nem 

szállítható 

 
47. táblázat: A magyar fél által jugoszláv jóvátételre felajánlott agrártermékek (1946-1947) 

 

 

Hasonló összegzés készült az ipari termékek felajánlásáról (tonnában): 

 

Év Szén (kizárólag pécsi) Koksz 

1946 (március 1-jétől) 140.000 4.000 

1947 160.000 5.000 

1948 190.000 6.000 

1949 220.000 6.000 

1950 240.000 6.000 

1951 260.000 7.000 

Összesen               1.210.000                  34.000 

 
48. táblázat: A magyar fél által jugoszláv jóvátételre felajánlott ipari termékek (1946-1951) 
 

 A jugoszlávok jelezték, hogy a korábbi ipari előszállításokat csak értékében 

számolnák el, súlyban nem. Olaj kérdésében a magyar fél felhívta a figyelmet, hogy csak a 

szovjetek beleegyezésével rendelkezhet a készletek felett, amennyiben a jugoszlávok 

ragaszkodnak az olajszállításokhoz, forduljanak a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

vezetőségéhez. A magyarországi olajtermelés már 1938 óta egyfolytában csökkent (legfeljebb 

évi 800.000 tonna volt), ezért az olajügyben illetékes szakemberek szerint „csak az eddigi 

szerződéseink mérséklése estén vállalkozhatunk a szállításra.”
403

 Mivel a szövetségesek 

egyelőre nem voltak hajlandóak feloldani a dunai hajózási zárlatot, a passaui hajókból végül 

egyetlen darabot sem lehetett átadni. Kapacitás hiányában ezért az új építésű vízi járművek 
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esetében 10 havonta 1-1 uszályt vagy tankhajót tudott felajánlani Magyarország, de csak a 

hajótest elkészítését vállalták, a motorok összeszerelését és beépítését már nem.
404

  

 A Földművelésügyi Minisztérium a bizottságilag, árucikkenként megállapított 

pengőárakat átszámolta ugyan dollárra, ám azok mellett az eredeti pengőösszegek is 

szerepeltek, mivel a jugoszlávok sürgetése miatt nem maradt idő a pénzügyi tárcával történő 

egyeztetésre. Így a délszláv küldöttség láthatta az árszámítások legsebezhetőbb pontjait. Az 

ipari árakat ugyanakkor még nem dolgozták ki, az Iparügyi Minisztérium időt is kért a 

kalkulációk elkészítéséhez, melyeket a jóvátételi termelésben érdekelt gyárak és vállalatok 

végeztek az 1938-as termelői árak figyelembe vételével, csakúgy, mint a szovjet 

megrendelések esetében. A minisztérium ezeket számította át dollárra (az előzetes 

megbeszéléseken november 7-ére ígérték a munka befejezését). Mivel a jugoszláv 

képviselőknek nem volt felhatalmazásuk az árkérdések körüli döntéshozatalra, a magyar 

javaslatokat először Belgrádba küldték el.
405

  

 Az 1945 nagyobbik részében uralkodó zűrzavar miatt számos jugoszláv megrendelés 

csak jóval később jutott az illetékesek tudomására, és ezek miatt időnként komoly zűrzavar 

jelentkezett a jóvátételi dokumentációk vezetése körül, sok esetben még az ősz folyamán is 

előfordultak a hivatalos szerveket mellőző egyezkedések. Ez pedig időnként meglehetősen 

extrém szituációkat is eredményezett, amit az MNB szóvá is tett. „Minthogy a jugoszláv 

jóvátételi előreszállításoknál legutóbb már – közszükségleti cikknek egyáltalán nem 

minősíthető – perzsaszőnyegek megrendelése is előfordult; a Bank képviselője a fentieket 

újólag kifogás tárgyává tévén, felkéri az IKART-ot annak mielőbbi közlésére, hogy mi ment ki 

és milyen összegben jugoszláv előszállításokra.”
406

 Eközben azonban kritikus ponton voltak a 

szovjetekkel zajlott megbeszélések is, ezért Pokorny azt javasolta, hogy akárcsak 

Csehszlovákia esetében, a bizottság itt is halogassa a végleges megegyezést. Az újjáépítési 

tárca pedig egyenesen a szállítások leállítására szólított fel.
407

  

 A magyar fél, a jugoszláv csoportbeosztást alapul véve (melyben kilenc tételt jelöltek 

meg), tervezetben foglalta össze az 1947. január 20-áig feltételesen teljesíthető jóvátételi 

szállításokat. A megvalósíthatóság nagyban függött a nyersanyag, a munkaerő és a 
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kapacitások meglététől, ezért nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy a fenti tényezők 

nagyfokú bizonytalansága miatt a tényleges leszállításra nem tudnak garanciát vállalni. 

 A vas- és acélipar, mint oly sok más terület, teljesen le volt kötve a Szovjetunió felé. 

1946-ban is csak akkor volna lehetséges az iparág termékeinek jugoszláv igények szerinti 

leszállítására, ha a szovjetek erre a célra átirányítanának 25 tonna acélt – hangzott el a magyar 

delegáció részéről. Mivel ebből a mennyiségből csak igen kevés árucikk állítható elő, kérték a 

jugoszlávokat, hogy az igényelt szállításokat fontossági sorrendben tüntessék fel. A 

teljesítéshez azonban ugyancsak nélkülözhetetlen volt a korábban is Jugoszláviából behozott 

vasérc, amelyet Magyarország további áruszállításokkal kívánt kompenzálni. „Ezt a mindkét 

országra oly fontos érdeket szem előtt tartva; saját újjáépítésünkre fenntartott termelésből 

1946-ban még további 15.000 tonnás keretben szállítanánk vas- és gépipari termékeket 

jugoszláv érc ellenében.” A kilenc tétel mellé a magyar fél egy tízediket is javasolt: az 

általunk ajánlott ipari gyártmányok, berendezések kategóriáját.
408

  

Utóbbiakban legkülönbözőbb villamossági cikkekről esett szó, egyes tételeket 

rövidtávon is gond nélkül szállíthatott Magyarország (a csekélyebb értékű és kisebb 

ráfordítást igénylő termékek voltak többségben), más áruk átadását 1946-ban még nem 

vállalták, de jelezték, hogy a későbbiekben szállításuk már valószínűleg már 

zökkenőmentesen teljesíthető lesz. Végül a magyar fél kérte bizonyos áruk törlését, mivel 

kapacitás- vagy anyaghiány (esetleg mindkettő) miatt a szállítás középtávon sem volt 

garantálható, egyes esetekben azonban szóba jöhetett a termék helyettesítése. A jugoszláv fél 

kijelentette, összességében kompromisszumokra kész és a legtöbb esetben beleegyezését adja 

a magyar javaslatokra, ill. mérsékli korábbi igényeit, hogy legalább minimális mennyiség 

leszállításra kerülhessen a számukra fontos tételekből. Sőt, néhány termék (pl. a háromfázisú 

szinkronmotorok kontingense) az ő kérésükre lett törölve.
409

 

 November folyamán az IKART több alkalommal is jelezte, hogy a jugoszláv 

szénszállítások körül továbbra is nagy a zűrzavar. A cég ugyanis csak egy részét ellenőrizte a 

folyamatokat, egyesek pedig, mint például a pécsi szénbánya, már 1944 decemberében is 

szállítottak szenet a jugoszlávoknak, akik ezért pengővel fizettek. Akárcsak Csehszlovákia 

esetében, jugoszláv vonalon sem volt többé rentábilis az elértéktelenedő nemzeti valutával 

                                                 
408

 Választerv a jugoszláv delegációnak. Jelöletlen irat. Budapest, 1945. november 9. MOL XXIX-L-1-m 27. 

doboz, 121-122. lap. 
409 Jegyzőkönyv a jugoszláv jóvátételi szállítások 70-155. pontjával kapcsolatban (villamossági cikkek). 

Budapest, 1945. október 31. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 



196 

 

történő fizetés, ezért a további, pengővel ellentételezett szállításokat felfüggesztették.
410

 A 

jugoszlávok kifogásolták, hogy a már jóval a döntést megelőzően, október 26-án leállt a 

magyar szénkivitel. Magyarországon ekkor naponta 1450 tonna szenet termeltek, ebből csak 

az államvasutak igénye 1000 tonna volt, de pécsi erőmű, illetve a budapesti Gázgyár is az 

elsődleges nagyfogyasztók között volt. A szállítások felfüggesztése előtt Jugoszlávia napi 400 

tonna szenet kapott Magyarországtól. A magyar fél egy korábbi ajánlatában a következő 

tételek szerepeltek: naponta 200 tonna szén, 50 tonna koksz Pécsről, valamint további 150 

tonna szén Salgótarjánról történő szállítása. Ezt a jugoszlávok nem fogadták el és 

ragaszkodtak a napi 400 tonnás pécsi szénkvótához. Az iparügyi tárca illetékesei vizsgálták a 

kérdést, ám közben kiderült, hogy félreértés történt: Pokornyék nem azt kérdezék a JK 

részéről, hogy mi volt a korábbi gyakorlat (azt ők is ismerték), hanem hogy konkrétan milyen 

szerződést kötöttek annak idején a jugoszlávokkal, és hogy az konkrétan hogyan lett 

végrehajtva.  

A magyarországi szénhelyzethez egyébként nagyban hozzájárult a két vezető szovjet 

(irányítású) szerv, a SZEB és a Magyarországi Szállítások Hivatalának (MSZH) rivalizálása 

is, akik sokszor egymással homlokegyenest ellenkező utasításokat adtak ki. „Például a 

közelmúltban az MSZH átírt a kormányhoz, hogy a jóvátételi üzemeknek miért nincs szenük. 

Ugyanekkor a SZEB a Magyarországon állomásozó Vörös Hadsereg részére december hóra 

sürgősen 40.000 tonna szenet követelt.” A jóvátételi kormánybiztos megbeszélést folytatott 

Gordon Ferenc pénzügyminiszterrel is a szállításokra vonatkozó halasztási kérelem ügyében, 

aki azonban csak hosszas vizsgálat után tartotta támogathatónak a tervezetet. Ez egyébként 

nemcsak a Szovjetunióra, hanem Csehszlovákiára és Jugoszláviára is vonatkozott. Pokorny 

ezt követően közvetlenül Tildy Zoltán miniszterelnökhöz fordult. Tildy álláspontja az volt, 

hogy amíg nem ismert előtte az ország pontos gazdasági helyzete, addig nem lép az ügyben. 

A tárgyalóbizottságot pedig felszólította, hogy a csehek és a jugoszlávok esetében továbbra is 

halogató taktikát folytasson addig, amíg a szovjetekkel nem alakul ki valamiféle 

megegyezés.
411

  

A megbeszélések során szóba került komplett élelmiszeri berendezések legyártása és 

leszállítása. A magyar fél a későbbiekben (mindenképpen csak 1946-tól kezdődően) elvi 

ígéretet tett egy napi 200 t kapacitású étolaj- és margaringyártó berendezést szállítására 

(kivéve az olajkeményítő részleg egy részét, mivel az külföldi szabadalmi oltalom alatt állt). 
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A berendezés értékét 6 millió dollárra taksálták, ehhez még hozzáadódott a helyszíni szerelési 

munkálatok költsége. (Az akkori forgalmi adó mértéke egyébként 5 % volt!)
412

 A fenti 

gyártósoron kívül még három gyümölcs- és főzelékkonzervgyárat is kértek a jugoszlávok, bár 

a szakemberek szerint az utóbbiak tervezett méretei irreálisan nagyok voltak és semmiképpen 

sem tűntek gazdaságosak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az ehhez szükséges berendezések 

nagyobbik hányadát Magyarország le fogja tudni szállítani. Dobozgyártó berendezések 

elkészítését ugyanakkor a saját kapacitások szűkössége miatt sem tudták vállalni. Az 

illetékesek azt is megjegyezték, hogy az ebben a termékkörben megrendelt kenyérgyár is 

túlméretezett, kisebb méretben gazdaságosabban és gond nélkül leszállítható lenne, így 

azonban elkészítése több időt vesz majd igénybe.  

Nem helyeselték azt sem, hogy noha a hazai tejtermelés a háború vége óta is csökkent 

valamelyest, ezen a téren mégis csak új berendezéseket szállítanánk. Későbbre kellene 

halasztani a mezőgazdasági szeszfőzdék létesítéséről szóló javaslat benyújtását, ahhoz 

ugyanis még a Pénzügyminisztérium is hozzá szeretne szólni. A Chinoin gyár folyamatosan 

szállíthatja a megrendelt termékeket, kivéve a rozsdamentes acélból készült cikkeket. A 

zománcozott edények terén is kicsi a kapacitás, kisebb mennyiség szállítható csak belőlük, de 

kiváltásuk is szóba került. Ugyanakkor attól a felajánlástól, hogy bérmunkában olajos 

magvakat és egyéb mezőgazdasági nyersanyagokat dolgozzunk fel, a jugoszlávok mereven 

elzárkóztak. Erről legfeljebb a jóvátételtől független kereskedelmi tárgyalások során lehet szó 

– hangoztatták. Szappangyári berendezéseket gyárthatunk ugyan, de Magyarország a 

jugoszlávoktól teljesen eltérő műszaki szabványokat alkalmaz, így a kérdés csak akkor jöhet 

szóba, ha ezek a paraméterek a jugoszlávoknak is megfelelnek. A palackgyártó automatával 

kapcsolatban a magyar illetékesek hangsúlyozták, hogy ennek gyártását védi a nemzetközi 

szabadalom, ezért ezt automatikusan nem adhatjuk át. 

Kisebb árucikkek esetében több volt a hasznosítható felajánlás, mint a nagyobb 

berendezések terén. A Bodor és Geiringer Acélárugyár KFT ajánlatot tett 50.000 db 

önborotva-készülék 3 hónapon belüli legyártására. Ők már a háború előtt is szállítottak 

Jugoszláviába, és tapasztalataik szerint nagy kereslet volt és lenne is a termékeire. Mivel teljes 

egészében hazai alapanyagból dolgoznak, és az rendelkezésükre is áll, gond nélkül 

megoldható lenne a gyártás. Termékeik esetében a költségek eloszlása a következőképpen 
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alakult: anyagköltség 20 %, illetve további 40-40 százalék a dolgozók, illetve az alapanyagot 

előállító kohómű munkabére.
413

 

Hajók és úszódaruk tekintetében a magyar álláspont nem módosult a korábbiakhoz 

lépest. Pokornyék kijelentették, a magyar ipar rövidtávon egészen biztosan nem fogja tudni 

egyiket sem szállítani, mert a szovjet megrendelések következtében a gyárak, főleg a Ganz a 

végletekig leterheltek. 1946-ra jó esetben 1 db uszályt tudnak vállalni, utána 1951-ig összesen 

6 db-ot. Kazán és hajómotor szállítása 1948 előtt ugyancsak nem lesz megoldható. 

Utóbbiakkal kapcsolatban még az is nehézséget jelentett, hogy Belgrád benzinmotoros 

hajókat akart, ellenben a Ganz – mivel kapacitása véges volt ezen a téren is – csak dízelmotort 

tudott felajánlani. Végül a megegyezés 1946-ra úgy szólt, hogy 1 db 1000 tonnás uszályt és 

egy 100 tonnás nem önjáró úszódarut szállítunk, 1947-ben 2 db önjáró úszódarut, 1948-ban 1 

db 250 köbméter teljesítményű szívókotrót, az orosz jóvátételre szállított minta szerint.
414

 A 

Ganz számításai alapján egyébként egy 500 tonnás uszály 122.000, egy nagyteljesítményű 

kotrógép pedig 2.300.000 P-be került a békebeli árakon.
415

 

Az IKART kérte, hogy változtassák meg a jóvátételi megrendelések gyakorlatát, mert 

a jelenlegi módszer, miszerint az IKART ún. előmegrendelések formájában továbbítja a cégek 

felé a Külügyminisztérium, illetve a JK felől a jugoszláv parancsmegrendeléseket, nem 

kielégítő. „Ezért javasoljuk ennek az eljárásnak jóváhagyását, hogy a Kormánybiztosság 

részéről hozzánk érkező minden jugoszláv rendelést a t. Osztálynál r. u. bemutathassuk, 

amikoris a t. Osztály a rendeléssel kapcsolatos utasításait az IKART-nak megadja. Ennek az 

utasításnak megfelelően fogjuk az előmegrendeléseket, illetve a végleges 

parancsmegrendeléseket a cégeknek kiadni.”
416

 

A jugoszlávok részéről a megbeszélésekkel kapcsolatban is merültek fel kifogások. 

Delegációjuk egyik tagja, Gavrilović sérelmezte, hogy (1) nem kaptak jegyzőkönyvet a 

tárgyalásokról, (2) ugyancsak nem kapták meg több ipari termékre vonatkozóan a magyar 

árajánlatok jelentős részét, és (3) a beérkezettek is véleményük szerint 3-400 %-kal 

magasabbak az 1938. évi ipari áraknál. 
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 Az Iparügyi Minisztérium válaszában közölte, (1) Gavrilović saját kezűleg írta alá a 

jegyzőkönyvek átvételéről szóló elismervényt, (2) csak a szerszámgépekről nem adták még át 

az adatokat, de ezek beszerzése is folyamatban van, (3) számlákkal igazolható, hogy a 

Munkaközösség (legtöbbször) az 1938-as árakat adta meg. Ezekhez kizárólag a FE által is 

engedélyezett 15 százalékos felárat tették hozzá. Az újjáépítésért felelős tárca szerint a 

jugoszlávok valószínűleg az 1938-as kompenzációs árakkal tévesztették össze az utóbbiakat, 

amelyek valóban magasabbak voltak a piaci értékeknél, de emlékeztettek arra, hogy annak 

idején Jugoszlávia is hasonló árakat alkalmazott kompenzáció esetében. Így sem jön ki 

azonban a fent említett 3-400 százalékos differencia. Azzal azonban egyetértettek, hogy a 

Munkaközösség néhány esetben valóban magas árakat tüntetett fel, még akkor is, ha a 

szovjetek által diktált árak viszont irreálisan alacsonyak voltak. A Kereskedelmi és 

Közlekedésügyi Minisztérium részéről annyit tettek hozzá, hogy a szállítás (Jugoszlávia felé 

is) mindenképpen nehézségekbe fog ütközni. A Vörös Hadsereg által összegyűjtött 

tehervagonok nagy része ugyan MÁV-tulajdonban volt, de közülük alig néhány tért csak 

vissza az országba. A kérdés rendeződését a majdani békeszerződéstől várták.
417

  

 November 28-án újabb tárgyalási fordulóra került sor. Három nagyobb tétel állt a 

megbeszélések középpontjában, úgymint 100.000 tonna szén, 4000 tonna koksz és 20.000 

uncia (mintegy 623 kg) selyemhernyópete. A szén egy része, a koksz pedig teljes egészében 

már kitermelve, szállításra készen állt, de a terület (Pécs szénbányáinak környéke) még 

mindig szovjet ellenőrzés alatt volt, ezért minden szállítmány útnak indításához a SZEB 

engedélyére volt szükség. A kormány már továbbította a kérelmet a SZEB illetékeseinek, de 

kérték a jugoszlávokat, hogy ők is járjanak el hasonló módon a nagyobb nyomaték kedvéért. 

A jugoszláv delegáció ezt hamarosan meg is tette. Magyar részről azonban az is elhangzott, 

hogy a további termeléshez sürgősen bányafára volna szükség, amit alapesetben 

Csehszlovákiából kellene behozni, Pécs viszont jóval közelebb fekszik a jugoszláv határhoz, 

ezért felmerült, hogy Jugoszlávia további szénszállításokért cserébe meghitelezhetné azt. 

Szállítóeszközt – a fentebb említett okok miatt – a magyar fél ugyancsak déli szomszédjától 

kölcsönözne, de ezzel mindkét irányban meg lehetne oldani a transzportot. Déli irányba szén, 

északra pedig bányafa lehetne a rakomány. Jugoszláv részről ígéretet tettek a kérdés 

megvizsgálására. 

 A közúti szállítás végcéljaként Újvidéket jelölték meg, a vasúti transzportok Mohácsig 

vagy Bajáig mentek, onnan uszállyal továbbították őket. Magyarországon mindkét 
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szállítóeszközből hiány volt, ám korántsem volt biztos, hogy ezekből Jugoszlávia is megfelelő 

darabszámmal rendelkezik ahhoz, hogy néhányat ideiglenesen magyarországi szállítások 

céljára bocsásson közülük. A kereskedelmi és közellátásügyi miniszter képviselői ígéretet 

tettek, hogy intézkedni fognak az ügyben. Az árak kérdését Cicmil későbbi időpontban 

javasolta megvitatni. Ezt azzal indokolta, hogy az árkérdés csak egy a jóvátételi 

megbeszélések számos pontja közül. Sürgősebbnek tartották például gyógyszerek szállítását, 

ezekről listát is küldtek, amire a magyar fél a Népjóléti Minisztérium bevonásával kívánta 

kidolgozni a válaszokat. 

A selyemszállítás ügyében Pokornyék közölték, húszezer unciás mennyiséget biztosan 

nem fognak tudni szállítani. A magyar delegáció értesülései szerint Győr és Kapuvár 

környékéről mintegy 8000 uncia súlyú tételt tudnának biztosítani, az első évben csak ennek 

leszállítása lehetséges, ezt viszont rövidtávon teljesülhet, mert rendelkezésre áll. A 

jugoszlávok a következő évre újabb rendeléseket adtak meg. Cicmil egyúttal a Vajdaságból 

1941-től elhurcolt javakról is érdeklődött, különös tekintettel az újvidéki selyemgyár 

gépeire.
418

  

A magyar delegáció tagjai végül is tisztázták Gavrilović-tyal a jugoszlávok kifogásait. 

Közölték azonban azt is, hogy személyes megbeszélésekkel nem hidalható át az az elvi 

eltérés, ami a két álláspont között fennáll. A jugoszláv fél ugyanis ragaszkodik valamennyi 

tétel részletes technikai- és árelemzéséhez. Ez az iparpolitikai vizsgálat azonban irdatlan 

mennyiségű munkát és adminisztrációt követelne, ami magyar részről pillanatnyilag nem 

megoldható. Ráadásul a megrendelések engedélyezésénél egyéb szempontokat is figyelembe 

kell venni, ami már önmagában is lassítja az ügymenetet, a fenti igény teljesítése viszont 

egyenesen meg is bénítaná azt.
419

 

Anyaghiány következtében a már beígért gyártások visszamondása a jugoszláv 

jóvátételi szállítások esetében is előfordult. A Felten és Guilleaume Rt. (melyet a szovjetek 

később csaknem teljesen leszereltek) 1945 decemberében az alapanyag biztosítása esetén 

vállalta volna vörösréz- és ólomkábelek gyártását és leszállítását 1946-tól kezdődően, hat 

éven keresztül. 1946. február 25-én kelt levelükben viszont arra hivatkoztak, hogy anyaghiány 

miatt egy sor (összesen 15) tétel gyártását nem tudják megkezdeni.
420
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1945 végén a jugoszlávok elfogadták a magyar ajánlatot a nyersolajszármazékok 

szállításával kapcsolatban. Ennek értelmében 1946-ban 25.000 t benzin, 15.000 t petróleum és 

10.000 t gázolaj (összesen 50.000 tonna), azt követően pedig 1947-1950 között évente 50.000 

t benzin, 30.000 t petróleum, 20.000 t gázolaj (összesen 100.000 tonna) leszállítására kerülhet 

sor. A hátralévő években az üzemanyag minősége a gyártási lehetőségek függvényében fel 

lesz javítva, a benzint pl. 65-ös oktánszám fölé kell emelni. A megegyezés szerinti árak: 

benzin 16,40; petróleum 13, gázolaj 11,20 dollár tonnánként.
421

 1946-tól kezdődően a 

jugoszlávok még 1000 tonna paraffint is kértek, végül a felek abban egyeztek meg, hogy 

progresszív alapú teljesítéssel Magyarország 1950-ig 2000 tonnát szállít majd le. A különböző 

tételek szállításai 1946. július 1. és október 1. között indulhatnak el. 

A fémgyártmányok ügyében a helyzet meglehetősen vegyes képet mutatott. Azon 

termékek esetében, amelyeknél a jugoszlávok kisebb mennyiséget kértek, ott a teljes (vagy 

közel akkora) tétel leszállítását vállalni tudták a cégek 1946-ra, a nagyobb volumenű 

rendelések esetében azonban nemritkán csak az eredeti mennyiség mindössze egyharmad-

egynegyed részére (vagy még kisebb hányad legyártására) tettek csak ígéretet. Több esetben 

azonban a megrendelés teljes törlését vagy halasztását kellett kérni, legalább a következő 

évre.
422

 

Gavrilović szerint a szállítások eléggé passzívan folytak, és némi iróniával tette hozzá, 

hogy az ezeket dokumentáló, heti rendszerességgel kiadott jelentések helyett egy havi 

összesítés is elég lenne. Nehezményezte, hogy sem az egyes vállalatok, sem az IKART nem 

ismerték el a jugoszláv jóvátételi megrendelések egy részét. Egy alkalommal valóban 

előfordult, hogy az IKART – valószínűleg adminisztrációs mulasztások miatt – csak azt 

követően szignált egy jóvátételi megrendelést, amikor az adott áru már régen megérkezett 

Jugoszláviába. A magyar delegáció azonban visszautasította, hogy ez általános gyakorlat 

lenne. Gavrilović kérte, hogy a továbbiakban az elismervények kiállításakor részükre is 

biztosítsanak egy példányt. Azt is el szerette volna érni, hogy az ún. előmegrendelések és a 

ténylegesen leszállítandó termék végleges igénylése közötti vizsgálati idejét az Iparügyi 

Minisztérium rövidítse le legfeljebb nyolc napra. Az iparügyi tárca válaszában közölte, az 

előzetes rendelési rendszert a későbbiekben nagy valószínűséggel eltörlik, így ez a probléma 

hamarosan megoldódhat. Az IKART a megrendelésekkel kapcsolatban fordítási nehézségekre 
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hivatkozott (szerb nyelvről magyarra ez időigényes volt), végül a jugoszlávok megígérték, 

megrendeléseiket a továbbiakban német nyelven is megküldik.
423

 

A szénszállítás körüli anomáliák csak lassan rendeződtek, a pénzügyminiszter pedig 

kitért az ismételt megkeresés elől, Pokorny ezért újra a kormányfőhöz fordult. Időközben 

beérkeztek a korábbi szállításokat összesítő adatok, ezeket a JK külön mellékletben nyújtotta 

át Tildynek. 1945. október 31-éig bezárólag 60.000 tonna szenet és 7200 tonna kokszot 

szállítottak le Jugoszláviának. Az iparügyi tárca ezt azzal egészítette ki, hogy november 

folyamán összesen még 720 vagon pécsi szenet adtak át a jugoszláv illetékeseknek, sőt a 

szállítás azóta is folyamatosan zajlik, „de csak a szénkormánybiztos által megengedhetőnek 

tartott kereten belül.”
424

  

December 12-én az iparügyi tárca részéről közölték, a kisipari árucikkek csoportjának 

kivételével minden témakörben lezárták a tárgyalásokat, a szóban forgó tételekre adott 

magyar árkalkulációkra viszont még nem érkezett meg a válasz Belgrádból. A tárca elemzése 

szerint a jugoszlávok kívánságlistája, amelyre minden, elvileg szóba jöhető terméket 

felvettek, megközelítette a 300 millió (!) amerikai dollárt. De még a magyar fél eddigi 

felajánlásainak összértéke is elérte a fenti érték felét, azaz 150 millió dollárt (az előírt teljes 

kötelezettség 70 millió dollár volt). Nem valószínű, hogy ebből a bő keretből ne lehetne 

kitölteni az egyes évek kontingenseit – hangoztatták. Ipari vonalon továbbra is komoly 

nézeteltérések voltak ugyanakkor az árak kérdésében. Jugoszlávia azzal érvelt, hogy a 

magyarok 1938-ban exportfelárat alkalmaztak a kivitelre kerülő termékek esetében, ők 

viszont saját belföldi nagykereskedelmi áraikat látták volna szívesen a megállapodásban. 

Érthető módon, mivel utóbbiak mintegy 50 százalékkal voltak alacsonyabbak a magyar 

árkalkulációknál. Emellett hivatkoztak a magyar-szovjet jóvátételi egyezményében szereplő 

árakra is.  

A mezőgazdasági cikkek esetében általában elfogadták a magyar árajánlatokat, 

összességében úgy nyilatkoztak, hogy vezetőjüknek (Obrad Cicmil) „csak néhány tételre 

vonatkozóan lesz kisebb korrekciós javaslata, ezeknek megtárgyalása azonban szerinte 

pillanatnyilag nem is fontos.”  A magyar árképzés módja a következő volt: belföldi termelői 

ár + a vetőmagokhoz hozzászámolt 30 % nemesítési felár + a Fegyverszüneti Egyezményből 

vett 10 %-os felár. Az átszámítás dollárértékre az alábbiak szerint történt: az 1938. évi 
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középárfolyam (1 $ = 3,40 P), plusz a Jugoszlávia felé megállapított 46,75 %-os 

középárfolyam-felár. A felajánlások összértékét a Földművelésügyi Minisztérium egyelőre 

még nem tudta összesíteni. Az iparügyi tárca ugyanakkor azt javasolta, „ajánljunk fel egy 

évenkint szállítandó meghatározott áruból álló kötelező minimumot és ezen felül egy 

fakultatív maximumot, melyet az adott évben éppen szállításra képes iparágaink a fakultatív 

listából szabadon választhatnak.” Ezzel együtt természetesen a javaslat azt is tartalmazta, 

hogy ezt a bizonyos kötelező minimumot a bizottság igyekezzen a lehető legalacsonyabb 

szintre lealkudni.
425

 

Az értekezlet végül határozott (1) a kötelező listán szereplő árucikkekről, (2) ezen lista 

összetételének évenkénti megoszlásáról és végül (3) a fakultatív lista későbbi összeállításáról. 

Utóbbit az érdekelt szakminisztériumokra bízták. Az ipari és mezőgazdasági szállítások 

közötti százalékos arányt ugyancsak az érintett tárcáknak kellett megállapítaniuk. Határoztak 

arról is, hogy a jugoszlávoknak legközelebb már a kész tervezetet kell átadni. Mivel vasérc 

tekintetében a magyar gazdaság egésze, így a jóvátételi termelés is igen rosszul állt (a szovjet 

szállítások ekkor még nem indultak meg), felhatalmazták a bizottságot, hogy járjon közbe 

Cicmilnél annak érdekében, hogy a jugoszlávok továbbra is szállítsanak vasércet 

Prijedorból.
426

 

Az ősz folyamán elrendelt revízió a pécsi szén és koksz jugoszláviai kiszállítása körül 

továbbra sem szolgált kielégítő eredményekkel. Mint korábban szó volt róla, 1945 folyamán 

több cég vállalt (a kormány engedélye vagy tudta nélkül, leginkább jugoszláv nyomásra) 

szállítási kötelezettséget déli szomszédunk irányába anélkül, hogy ezt a kormányzati 

illetékesekkel közölte volna. Nem tudták minden esetben tisztázni, hogy pontosan milyen 

megegyezésekből származtak ezek a szállítási kötelezettségek. Ezen túlmenően az MNB 

Devizaellenőrzés adatai szerint a Pécsi Kokszművek vonatkozásában „állítólag 90.000 

mázsára rúgó szállítási kötelezettségünket november 30-án már 3200 mázsával túlléptük. A 

cég budapesti központja erre való tekintettel a további szállítást letiltotta, a 

Szénkormánybiztosság azonban további napi 800 mázsa szállítására adott táviratilag 

utasítást.”
427

 Forbáth rádiótáviratban értesítette a szénügyben illetékes Hegedüs miniszteri 

biztost, hogy a pécsi kokszmű naponta legfeljebb 80 tonnás mennyiséget szolgáltathat ki a 
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jugoszlávoknak.
428

 Az év végére ugyanakkor számos más cikk, így az élelmiszerek terén is 

kritikus volt az ország helyzete, ezért Pokorny azt javasolta, hogy a bor és szeszesitalok 

kivételével az élelmiszerek előszállítását, függesszék fel, illetve ezekre vonatkozó ígéreteket a 

továbbiakban ne tegyenek.
429

 

A jugoszláv fél tárgyalási stratégiája alapvetően kettős célt szolgált: természetesen a 

lehető legnagyobb arányú szállítási kontingenseket igyekezett kicsikarni a magyar féltől, ezzel 

együtt azonban hosszabb távú együttműködésben gondolkodott, amit a távlati terveiben is 

nyomatékosított. Aligha képzelhető el ugyanis, hogy egy komplett iparág kiépítésében olyan 

államot kért volna fel partnernek, amelyikkel azután nem kíván együttműködni akár felvevői, 

akár szállítói szerepkörben. Még akkor sem, ha Magyarország részben kényszer alatt, a 

jóvátételi kötelezettségek fényében és saját iparágát is veszélyeztetve volt kénytelen ezekben 

a kérdésekben együttműködni. A vízerőmű- és bauxitprojekt ezt mindennél világosabban 

bizonyította, főleg az előbbi esetében ugyanis évtizedes nagyságrendű is lehet a megtérülés, 

már csak ezért sem valószínű, hogy Jugoszlávia rövid távú partnerségben gondolkodott. Más 

kérdés, hogy a politikai folyamatok alakulása következtében a hosszú távú tervekből 

gyakorlatilag semmi sem lett, 1953 után pedig már más kontextusban folytatódtak a magyar – 

jugoszláv jóvátételről szóló tárgyalások, illetve azok teljesítése. 
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4.2. A tárgyalások menete 1946 májusáig 

 

Az újévet követően a Jóvátételi Kormánybizottság január 4-én ült össze először a 

jugoszláv jóvátétel további tárgyalására. Véglegesítették a szállítási tervezetet, ebben kb. 35 

millió dollár értékben szerepeltek különféle áruk a kötelezően szállítandó tételek esetében. 

Ugyanakkor a fakultatív alapon szóba jöhető cikkek összértéke mintegy 100 millió dollárt tett 

ki. A még nem rendezett árkérdés a január 14-én tartott tanácskozás alkalmával sem került 

szóba, a jugoszlávok még néhány tétel utólagos felvételét kérték, valamint további 

tárgyalásokat sürgettek gyógyszer- és textilipari kérdésekben, de nemcsak a JK-val, hanem 

közvetlenül az Iparügyi Minisztériummal is. Az utóbbiakkal folytatott megbeszélések során 

azzal lepték meg a magyar küldöttséget, hogy elutasították a kettős lista rendszerét, helyette 

átadták az általuk készített anyagot, ez csak egy listát tartalmazott. Erre azonnali magyar 

válasz nem született, mivel az előzetes kalkulációk között a javaslat teljes elutasítása nem 

szerepelt.
430

  

Ennek ellenére ebben a kérdésben is tovább folytak az alkudozások, és nem is 

eredménytelenül. A jugoszlávok végül mégiscsak beleegyeztek abba, hogy kétféle lajstrom 

alapján szelektálják az árukat, de ezeket tartalmilag és érték szerint is az ő javaslataik alapján 

kellett feltölteni. Ennek alapján a kötelező tételek összértéke 35.423.000, míg a fakultatív 

kontingens a korábbinál lényegesen kevesebbet, csak 59.661.000 dollárt tett ki. Az első 

mellékletben, amely a kötelező áruk listáját tartalmazta, az agrártermékek közül 120.000 

dolláros szállítandó mennyiséggel a csak búza képviselt jelentős értéket. Vasúti anyagokból 

ugyanakkor 110 mozdony és 230 tehervagon is szerepelt a listán, ami meglehetősen 

ambiciózus terv volt annak ismeretében, hogy az ágazat mennyire le volt terhelve a szovjetek 

felé. Ugyancsak fejtörést okozott a magyar félnek a komplett gyári berendezések listáján 

szereplő tételek előállítása. Ezek között ugyanis pékségek, tejüzemek, pálinkaégetők, egy 

orvosi műszergyár stb. is szerepeltek. Értékalapon számolva ugyanakkor a mezőgazdasági 

gépek kontingensének felét 900 darab traktor tette ki! 

A fakultatív módon választható áruk mellékletében 52 mozdony és 1120 tehervagon 

szállítása is szerepelt. A gyárberendezések közül elsősorban étolaj, gyümölcs- és 

főzelékkonzerv-gyárakra tartottak igényt. A mezőgazdasági gépek zömét itt is a traktorok 

jelentették, tételszámuk némileg módosult, itt már 1300-as darabszám szerepelt. „Egyéb” 

megjelölés alatt egy drávai vízerőmű felépítése, egyes jugoszláviai országrészek 
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villamosítása, motorkerékpárok, Robot márkájú kézitraktorok, különféle gépek, kisipari 

cikkek, útburkoló és egyéb kövek szállítása, valamint bérmunka szerepeltek. 

A jugoszlávok átnyújtottak egy harmadik mellékletet is, ez a kötelezően szállítandó 

áruknak az évenkénti összértékét tartalmazta (dollárban).
431

  

 

Eddig leszállítva:      32.200 1949   9.362.600 

1945      58.700 1950   8.369.000 

1946 3.765.400 Összesen: 35.422.500 

1947 6.607.100 + sürgős rendelés:     Kb. 3.000.000 

1948 7.227.500 Mindösszesen:   Kb. 38.400.000 

  

49. táblázat: Jugoszláv javaslat az évenkénti szállítások összértékére (1945-1950) 

 

Forbáth iparügyi miniszteri tanácsos közölte az IKART-tal, hogy a Mérnökök, 

Tudósok, Művészek Intézete elkészítette a jugoszláv jóvátételi tervezet több pontjára 

vonatkozó előzetes kalkulációját, amit ő kért tőlük még 1945 novemberében.
432

 Egy másik 

dokumentum szerint kilenc tétel esetében összesen 157.868.700, 1938-as pengő értékű 

végösszeget állapítottak meg. Az összeállítási munkálatokat építész-, gépész- és 

vegyészmérnökök végezték.
433

 

1946 elején tovább romlott a magyar gazdaság helyzete. Mivel az előző évben még a 

szovjet követelések sem voltak kielégíthetőek, ez előrevetítette, hogy az 1946-os jugoszláv 

(és vele együtt a csehszlovák) szállítások sem lesznek egyszerűen teljesíthetőek. A tapintható 

feszültség ellenére a Hochberg mérnök vezette jugoszláv műszaki delegáció kimondottan 

barátságos hangnemben adta elő észrevételeit és kívánságait. Valószínűleg tudomásuk volt a 

szovjetekkel zajló feszült tárgyalásokról, és nem kívánták végképp ellehetetleníteni a magyar 

felet. Megbeszéléseiken komoly tételekről volt szó, kábelgyártásra ugyanis 600.000 dollár 

értékben kívántak gépeket rendelni, vízierőművek építéséhez szükséges alkatrészeket pedig 

nem kevesebb, mint 8 millió dollárért. Gyengeáramú árucikkek ügyében a jugoszlávok az 
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Iparügyi Minisztérium segítségével közvetlenül az érintett cégekkel óhajtottak kapcsolatba 

lépni.
434

 

Egy 1946. január 28-ai feljegyzés szerint mezőgazdasági vonalon 22.000 dollár 

értékben szállítottunk Jugoszláviának különféle vetőmagokat, míg az ipari szállítások 

árértékéről az IKART nem tudott tájékoztatást adni. Ezt azzal indokolták, hogy a keresett 

árakhoz nincsenek megfelelő támpontok, lévén a jugoszláv fél a legtöbb ipari ár jogosságát 

vitatta, erről pedig azóta sem született megegyezés. Szállítás tehát volt, csak éppen azt nem 

lehetett tudni, mekkora értékben. Az MNB Devizaellenőrzése szerint ugyanakkor a 

Jugoszláviába szállított összes áru igazolható értéke 360.000 dollár körül mozgott, ám 

hangsúlyozták, hogy ez az összeg a tényleges előszállításoknak csak töredékét teszi ki. A 

valódi szállítási összérték a jegybank illetékesei szerint valahol másfél és kétmillió dollár 

között lehetett. Az addig hivatalosan befutott jugoszláv megrendelések pedig 10 millió dollár 

körüli összeget eredményeztek.
435

 

További feszültségek forrása volt ugyanakkor a Jugoszláviához visszakerült 

területeken lévő, magyar érdekeltségű pénzintézetek államosítása. A jugoszláv állam – a 

vajdasági magyar bankok és takarékszövetkezetek pénzeszközein túlmenően – elkobozta a 

Horvát Általános Hitelbank vagyonát is, mivel az a Magyar Általános Hitelbank érdekeltsége 

volt, amelynek ezzel együtt szabadkai fiókját is zárolták. A bank ezért levélben fordult 

Gordon Ferenc pénzügyminiszterhez, hogy a szóban forgó 1,79 millió dollárt Belgrád 

számítsa bele a jóvátételi teljesítések összegébe (korábban ugyanis ennyi pénzt fektetett be a 

pénzintézet Jugoszláviában, illetve Horvátországban).
436

 A későbbiekben pedig információt 

kért arra vonatkozóan is, hogy mi lesz az elhelyezett betétek és az ottani tisztviselők sorsa 

stb.
437

 

Februárban a Kábelgyár Rt. felajánlotta telefonzsinórok és vörösrézhuzalok szállítását 

jugoszláv jóvátételre. Az előrehaladott infláció időszakában az 1938-as dollárárak (4,36-93,10 

között alakultak az egyes tételeknél) pengőátszámítása már milliós tételeket eredményezett. 

Február elején 4,36 dollár potom 1.290.000 pengővel volt egyenértékű. Vastag melléklet 

készült az árszámításról, külön erre a célra egy A/3 méretű, bonyolult nyomtatványt 

rendszeresítettek. Ebben részletesen meg kellett adni a foglalkoztatottság arányát, a bér- és 
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rezsiköltségeket, az anyagköltséget, a viszonyítási arányt az 1944. decemberi adatokhoz 

képest stb.). Egy 1946. január 6-ai kimutatás szerint 1000 db kéterű, 1150 mm hosszú 

telefonzsinór a járulékos költségekkel egyetemben 110.619.246 pengőbe került… Február 5-

én ugyanennyi 2000 mm-es háromerű zsinór már több mint 206 millióba.
438

 A vegyiparban 

használatos edények közül 14 tételben összesen 378.460 dollár értékű áru szerepelt a listán, 

12,45 tonna súlyban, szám szerint 474 db termék (zománc acélcsészék, druckfilterek stb.).
439

 

Február 11-én Gavrilović utalt rá, hogy az árkérdést kivéve már mindenről 

megegyezett a két fél. A Belgrádból kiküldött szakértő, Dr. Bauer a magyar árakat nem 

fogadta el, „mivel a Fegyverszüneti Egyezmény értelmezése szerint kizárólag olyan árukról 

lehet szó, amelyekért az illető cikkeket Jugoszlávia 1938-ban dollárban megvásárolhatta. A 

jóvátételi tartozás kárpótlás jellegével bír, tehát az illető cikk árát versenyképes világpiaci 

árban kell megállapítani, ellen esetben a tartozás elvesztené kárpótlás jellegét és vásárlási 

jellegűvé lenne. Kiinduló pontként tehát az okozott kár kell hogy szerepeljen.” 
440

 

Magyar részről Pokorny vezérezredes némi meglepetésre elfogadta a jugoszláv 

előterjesztést, leszögezve, hogy az egyes cikkcsoportoknál a szovjetek által megállapított árak 

nem képezik vita tárgyát. Másrészről azonban hangsúlyozta, hogy Jugoszlávia 1938-ban 

nyilvánvalóan azért vásárolta meg tőlünk az érintett árucikkeket, mert versenyképes világpiaci 

áron kínáltuk, tehát akkor a jóvátétel esetében is ezt az árat kellene alkalmazni, akárcsak a 

többi árucikknél. Ahol pedig ez nem lehetséges, ott a két fél szakértőinek kell megegyezésre 

jutniuk. Ezt az álláspontot azonban nem osztotta sem az MNB, sem a GF, így a magyar fél 

némi szünet után a jegybank képviselőjét kérte fel Magyarország álláspontjának 

megfogalmazására. A Bank véleménye az volt, hogy a világpiaci ár mint alapelv a jóvátételi 

árak meghatározásában nagyon tág értelmezést kaphat, ezért nem fogadható el. Eleve nem 

egységes, mert térségenként változhat, sokszor csak ún. dömping-árakat jelöl, nemegyszer 

idényszerű és az egyes országok közötti árukompenzációk miatt sokszor csak viszonyítási 

értéket takar. (Mivel sok esetben az ellenszállítások is alacsonyabb áron történnek, könnyen 

előfordulhat, hogy az árak politikai okokból is gyorsan megváltoznak.)
441

  

Az MNB azt is kiemelte, hogy Magyarország a Fegyverszüneti Egyezmény szerint 

nem a teljes károkozásért felelős, hanem 300 millió dollár értékben tartozik jóvátételt fizetni a 
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három állam felé. „Nem lehet tehát ezt a terhet nem magyar vonatkozású, idegen árak 

figyelembevételével megnövelni.” Szintén a FE mondta ki azt is, hogy a jóvátételi 

kötelezettség olyan áruk szállításával teljesítendő, amelyekről a felek az 1938-as árak alapján 

egymás között megállapodnak. Téves tehát az a jugoszláv álláspont, hogy az árak kérdésében 

nincs szükség megállapodásra, és elegendő csupán azok számszerű, statisztikai jellegű 

megállapítása. A FE dollárárai kizárólag fix értékmérőként szolgálnak, erre utal az is, hogy a 

dollár és az arany értékviszonyát is rögzítették benne.
442

 A magyar fél a megegyezés céljából 

az alábbi árucsoportok létrehozását javasolta:  

(1) Olyan cikkek, amelyek a szovjetekkel kötött megállapodásban is szerepelnek,  

(2) Azon termékek, amelyeket 1938-ban már szállítottunk Jugoszláviába, 

(3) Speciálisan magyar előállítású áruk, amelyeket korábban Jugoszláviába nem 

exportáltunk.  

Az első esetben több cikk ára kedvezőbb vagy rosszabb megállapítást nyert a szovjeteknél, 

így bizonyos egyensúly állt fent közöttük, de az illetékesek arra figyelmeztettek, nem biztos, 

hogy ez Jugoszlávia esetében is igaz volt. Ennek ellenére a magyar fél ebben a relációban is 

elfogadta a szovjet árakat. A második pontnál úgyszintén, noha a háború előtt erős volt az 

exporttámogatás. A 3. pontban viszont az 1938-as belföldi ár alkalmazását látta szükségesnek 

a magyar bizottság.
443

 

A jugoszláv reakció (dr. Bauer tolmácsolásában) a következő volt: az első pontot 

elfogadják, sőt lényegében a másodikat is, de azzal a kiegészítéssel, hogy az 1938 körüli 

éveket is vegyék figyelembe, ezen belül is a gyári eladási (nem előállítási!) árakból induljanak 

ki, adók és illetékek nélkül. Végül a harmadik pontban a konkurens világpiaci árak alapján a 

magyar gyártási és minőségi különbségek figyelembevételével állapítsák meg az árakat. A 

fenti számításokhoz járult még a Fegyverszüneti Egyezményben feltüntetett 15 százalékos 

felár is. Dr. Bauer kifejtette, hogy „a jugoszláv delegáció nem parancs-megegyezést óhajt, 

nem kívánja a magyar gazdasági élet csődjét és a fenti árak konkrét megállapítása 

alkalmával komoly ígéretet tesz a merev álláspontok elhagyására. Ennél az ígéretnél utalt az 

eddigi tárgyalásokon tanúsított megbízható jugoszláv magatartásra is.” A magyar fél 

elfogadta dr. Bauer érvelését.
444

 

Egy kimutatás azokat a gyártmányokat, illetve szolgáltatásokat összegezte, amelyek 

ugyan nem szerepeltek a hivatalos jugoszláv kívánságlistán, azonban magyar részről a 
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 Ugyanott, 128-129. lap. 
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 Feljegyzés a jugoszláv delegációval 1946. február 11-én az árkérdésben tartott jóvátételi tárgyalásról. 

Jelöletlen irat. Budapest, 1946. február 11. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 129-130. lap. 
444

 Ugyanott, 130. lap. 



210 

 

közeljövőben (részben vagy egészben) felajánlhatóak lennének jóvátétel gyanánt. A 

dokumentum legérdekesebb – és legnagyobb értékű – tétele egy drávai erőmű tervezete volt 

Barcs és Légrád között, 117 millió kilowattóra éves teljesítménnyel, mely a szakértők szerint 

nagyban segítené a jugoszláviai villamosítást, ha megépülne. Az utóbbiban történő magyar 

részvételt a jóvátétel keretein belül hivatalosan is kérte a Cicmil vezette delegáció. Az erőmű 

felépítése hozzávetőleg 6,2 millió dollárba, azaz mintegy 30 millió 1938-as pengőbe kerülne. 

A dokumentumban egyebek mellett andezit bányászatáról is szó esik, ezt a Ság-hegyi 

bányából exportálnák, ők egyébként már korábban is szállítottak Jugoszláviának. Ezeken 

kívül még az alábbi tételek szerepeltek a szóba jöhető termékek köréből (összesen mintegy 2 

millió dollár értékben):
445

 

 

Jugoszláv országrészek 

villamosítása 

Evőeszközök Magasnyomású 

permetezőkészülék 

Gázgenerátorok Hosszanti bevonógép Bérmunka 

Motorkerékpárok Robot márkájú kézi traktor Acetilénfáklya 

Orvosi műszerek Zománcozó kemence Lemezvágó olló 

Vasúti jelzőlámpák Téglagyári gépek Gázfejlesztő készülékek 

Takarmányfüllesztők Ékvájatprés Esztergapad 

Önborotva készülékek Asztali gyorsfúrógép Forrasztólámpa 

Ólomkábelprés Kisipari cikkek  

 
50. táblázat: Jugoszláv jóvátételre szóba jöhető termékek és szolgáltatások listája 

 

A jugoszláv jóvátétel keretén belül Magyarország hídépítéshez szükséges alkatrészek 

legyártását is vállalta. A tárgyalások során felmerült egy olyan megoldás is, hogy a 

megrendelt hidat a magyar fél szerelje össze Jugoszláviában. Hangsúlyozták, ez előnyös 

lenne, mivel így közel 1,5 millió dollárt anyag helyett élőmunkával teljesíthetnénk. A 

megbeszélések azonban megakadtak, mivel a tervezésért, szerelésért és mázolásért a 

jugoszlávok tonnánként csak alig 30 dollárt voltak hajlandóak megadni. A magyar számítás 

ezzel szemben ennek kb. a duplája, tonnánként 60 dollárra jött ki. Az ügy annál is inkább 

aktuális volt, mivel a csehszlovák jóvátételi listáról éppen ekkortájt törölték a korábban 

megállapított hídépítési tételt. Vajda miniszteri osztálytanácsos állásfoglalást kért az 

államtitkártól, meddig lehetséges engedni az árból, és hol húzódik az a határérték, „… melyen 

alul a tétel elvesztése esetén is abba kell hagynunk a tárgyalást.” Szerinte a vállalatok „túl 
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 Kimutatás egyéb gyártmányokról és anyagokról, amik a jugoszláv kívánságlistákban nincsenek feltüntetve. 

Dátum nélkül, jelöletlen. MOL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű irattömb 
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magasan kalkuláltak, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a jugoszlávok adják az összes 

segédmunkásokat, fizetik az általunk adott szakmunkások összes költségeit (lakás, ellátás és 

utazás), adják a teljes faanyagot és elkészítik az állványozást is. A mi feladatunk tehát 

kizárólag a vasszerkezet szereléséhez szükséges szakszemélyzet rendelkezésre bocsájtásából 

és a munkafelügyeletből áll. Ezenkívül természetesen mi adjuk a tervezést és a másolást is.”
446

 

A Magyar Vagon és Gépgyár ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az országban eleve 

hiány van mérnökökből, szakszemélyzetből és segédanyagokból is, ezek kiküldése tehát nem 

lesz jótékony hatással a hazai termelésre. Szerszámok terén is olyan rosszul állnak az üzemek, 

hogy a kiküldötteket gyakorlatilag képtelenek lennének pótolni.
447

  

Mezőgazdasági vonalon – még az egyezmény aláírása előtt – az alábbi előszállítások 

történtek Jugoszlávia felé: 7,5 tonna angol és olasz perje, 50 kg görög- és 100 kg 

sárgadinnyemag, 200 kg cukorborsómag, 100 kg céklamag, 200 kg különféle borsómag, 

10.000 kg zöldbabmag, 15 t takarmányrépa, 1700 kg petrezselyemmag, 50 kg zellermag, 20 

kg póréhagymamag, 100 kg különféle paprikamag, 300 kg salátamag, ugyanennyi retekmag 

és 200 tonna zab.
448

 

Súlyos számítási hiba történt ugyanakkor a rézkábelek árának megállapításánál. 

(Téves kalkulációk miatt véletlenül az önköltségi árak 50 %-át állapították csak meg.) Ezt a 

magyar fél hivatalosan jelezte a SZEB jugoszláv missziójának, emiatt egyúttal ismételt 

tárgyalásokat is kért. Egyidejűleg felajánlották, hogy a kábeleket készek az önköltségi áron 

leszállítani, vagy a belföldi árakból 50 % engedményt adni (a magyar belföldi árak jóval 

magasabbak voltak, mint a jugoszláv árak, emiatt is sok vita zajlott a felek között).
449

 

Az utolsó, még rendezetlen, és a felek közti legkiélezettebb vitapont a jóvátétel 

céljából leszerelendő textilgyárak kérdése volt. Szovjet mintára ugyanis Jugoszlávia is igényt 

tartott gyáripari leszerelésre, a korábban említett újvidéki selyemgyártó üzem magyar 

elszállításának kompenzációjaképpen. Sokáig nem közeledtek az álláspontok, végül azonban 

május 9-én késő éjszakába nyúló tárgyalásokon sikerült csaknem minden kérdésben 

megegyezni. A jugoszlávok eredetileg maguk szerették volna kiválasztani és leszerelni a 

textilgépeket, míg a magyar álláspont az volt, hogy a leszerelés nem akadályozhatja a 

textilipar folyamatos működését.  
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 Jelentés a jugoszláv hídtárgyalásokról. H. n., 1946. március 7. Jelöletlen irat, aláírás: Vajda. MOL XIX-F-1-b 

45. doboz 40/b. jelzésű irattömb. 
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 Emlékeztető a Magyar Vagon és Gépgyár részéről. H. n., 1946. március 6. Az aláírás nem olvasható. MOL 

XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű irattömb. 
448

 Jugoszláv jóvátételi vetőmagszállítások. 80.803/1946/IV. FM. sz. irat. H. n., 1946. február 26. MOL XIX-L-

1-o 5. doboz. 
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 Az Iparügyi Minisztérium levéltervezete a SZEB Jugoszláv Delegáció Jóvátételi Csoportjának. Jelöletlen irat. 

Budapest, 1946. március. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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Különösen éles vita bontakozott ki a Goldberger gyárból leszerelendő gyűrűsorsók, 

valamint egyes kiegészítő gépek ügyében. Ezek helyett a magyar fél más eszközöket ajánlott 

fel, amit viszont a jugoszlávok nem fogadtak el. Mivel ekkorra már csak ez az egy kérdés 

maradt nyitva, a gyár ügyét a továbbiakban Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes és Obrad 

Cicmil jugoszláv delegációvezető illetékességébe utalták. Végül kompromisszumos megoldás 

született azzal, hogy a Goldberger csak egy gépet ad át 1946-ban, mivel szovjet bérmunkára is 

szerződött, s ez csak 1947. július 1-jén jár le, négy további gépet (összesen 1200 

gyűrűsorsóval) ezt követően tudnak rendelkezésre bocsátani. Ezen túlmenően más gyáraktól 

is adnak át megfelelő minőségű berendezéseket. Miután ezek részleteit is tisztázták, május 10-

én létrejött a megállapodás ebben a kérdésben is.  

Nem volt azonban izgalmaktól mentes a jóvátételi egyezmény hivatalos aláírásig 

hátralévő idő sem. Az utolsó napok különösen mozgalmasra sikeredtek. „Meg kell állapítani 

azt a tényt, hogy a jugoszláv fél az általa elkészített jegyzőkönyv magyar fordítását és 

egyeztetését nem szorgalmazta és bizonyos tendencia mutatkozott arra, hogy csupán az utolsó 

pillanatban kelljen az aláírás, vagy alá nem írás felett dönteni. Ennek oka az volt, hogy a 

jugoszláv delegáció textilipari referense igen jelentősen bővítette a jegyzőkönyvet olyan új 

követelésekkel, melyek az előzetes tárgyaláson szóba sem kerültek.” Május 10-én a magyar fél 

egész nap hiába várt a jugoszláv változat elkészítésére, Cicmilék végül 11-én délelőtt egy 

olyan nyerspéldányt adtak át, amelyhez Varsányi Gyula, az Iparügyi Minisztérium textilipari 

szakértője 16 pontból álló észrevételt fogalmazott meg. A jugoszlávok más típusú, nagyobb 

teljesítményű gépeket követeltek, mint amelyek az előzetes megállapodásban szerepeltek. 

Követeléseiken nem voltak hajlandóak változtatni, ezért Varsányi végül otthagyta a 

megbeszélést. Az eredetileg délután 1 órára meghirdetett ceremóniát először 3, majd 5 órára 

halasztották, végül este 8 órára sikerült tető alá hozni. A délután folyamán Erőss János, a 

Jóvátételi Hivatal elnöke is megérkezett, akinek Vajda Pál osztálytanácsos és dr. Kovásznay 

László műszaki tanár társaságában sikerült meggyőznie a jugoszlávokat, akik az újonnan 

támasztott követeléseiket végül visszavonták. Volt pedig olyan időszak, amikor úgy nézett ki, 

a magyar delegáció meghátrálni kényszerül, Bán Antal iparügyi miniszter ugyanis telefonon 

arra utasította Vajdát, hogy „lehetőleg ne akadályozzák meg az egyezmény megkötését a 

szakkérdések kiélezésével.” A pönálé kérdésében vita volt még, hogy azt azonos áruban vagy 

a jugoszlávok által választott más termékekkel kell-e leróni. Mivel a megállapodás szerint 

minden évben külön letárgyalják a következő évi teljesítések mértékét, ez a kérdés magától 

megoldódik – érveltek a jugoszlávok, és ezt az álláspontot végül a magyar fél is elfogadta. Az 
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üzemek jugoszláv ellenőrzése pedig mindenkor a magyar kormány képviselőjének 

bevonásával történik.
450

 Ezt követően végre aláírhatták a jóvátételi egyezményt. 

1946 tavaszáig Jugoszlávia felé jóvátétel címén – megállapodás hiányában – csak 

előszállítások történtek. Ezeket beépítették az 1946. évi kötelezettségekbe, konkrétan 1,2 

millió dollár értékben lettek elszámolva még az egyezmény aláírása előtt. Mezőgazdasági 

gépek, traktoralkatrész, acéláruk, optikai műszerek, ampullák, koksz, stb. összesen 

771.631,19 dollár értékben lettek leszállítva február elsejéig, ezt követően pedig még mintegy 

félmillió dollár értékű áru 1946 májusáig.
451
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 Feljegyzés a jugoszláv jóvátételi tárgyalások befejező tárgyalási napjairól. Jelöletlen irat, az egyik aláírás 

valószínűleg Bán (Antal), a másik nem olvasható. Budapest, 1946. május 13. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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 Jugoszlávia részére 1946. február hó 1-ig teljesített ipari jóvátételi előszállítások. Jelöletlen irat, dátum és 

aláírás nélkül. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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4.3. A jóvátételi egyezmény 

 

A magyar kormány végül tehát 1946. május 11-én állapodott meg Jugoszláviával a 

jóvátételi szállítások lebonyolítása ügyében. (Egy dokumentum szerint, bár a részletek 

megtárgyalása nem fejeződött be eddig az időpontig, politikai okokból mégis már május 10-

én aláírták az egyezményt. A fentebb leírtak ezt nem erősítik meg, lévén aznap csak az 

utolsónak maradt textilipari kérdéseket rendezték. Valószínűleg ezt téveszthették össze a 

jóvátételi egyezmény ratifikációjával.)
452

 A gazdasági helyzet és a szovjetek felé irányuló 

kötelezettségek 1945-ben még nem tették lehetővé, hogy Magyarország Csehszlovákiának és 

Jugoszláviának is számottevő mértékű szállításokat teljesítsen. Irányukba csak ún. 

előszállítások történtek, ezek értékét az 1946-os kontingensbe számították bele. Az 

egyezmény alapján a magyar fél szállítási kötelezettségei az alábbiak szerint alakultak:
453

 

 

 

Árucsoport 

1946 1947 1948 1949 1950 Összesen 

millió dollár 

Gépi berendezések 4,3 6,9 5,4 3,9 4,9 25,4 

Vasúti felszerelések 2,2 2,3 2,7 3,0 3,0 13,2 

Hajók, úszódaruk 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1   0,7 

Fémfélgyártmányok 2,5 2,2 3,1 3,1 2,5 13,4 

Mezőgazdasági cikkek 0,2 0,2 - - -   0,4 

Különféle (szén, olaj, stb.) 4,7 2,3 2,5 3,9 3,5 16,9 

Összesen 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 

 

51. táblázat: Magyarország jóvátételi kötelezettsége Jugoszlávia felé a 6 éves terminus alapján, éves bontásban 

  

Az egyezmény aláírásakor a hiperinfláció már olyan méreteket öltött, ami a gazdasági 

élet teljes megbénulásával fenyegetett. A szovjetekkel folytatott többhónapos huzavona és 

alkudozás ekkor vezetett eredményre, Moszkva végül hozzájárult a jóvátételi szállítások 

időtartamának két évvel történő meghosszabbításához. Nem sokkal később pedig életbe lépett 

a progresszív teljesítés rendszere, ami lehetővé tette, hogy ideiglenesen, a pénzügyi 

stabilizáció bevezetéséig megfelelő árualap álljon rendelkezésre a gazdasági vérkeringés 
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 Feljegyzés a Jugoszláviával megkötött jóvátételi egyezmény tárgyában. Jelöletlen irat, az aláírás 

olvashatatlan. Budapest, 1946. június 13. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 132-133. lap. 
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 Magyarország jóvátételi terhei. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MOL XXIX-L-1-m 27. doboz, 80-85. lap. 
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újbóli beindítására. Átmenetileg tehát csökkentek a gazdaság jóvátétellel kapcsolatos terhei, 

ami a pénzromlás megállításának egyik nélkülözhetetlen feltétele volt.  

Nem sokkal tehát az egyezményt követően, a szovjetekkel történt megegyezéssel a 

háta mögött a magyar kormány Belgrádhoz is hasonló kérést intézett. Eredetileg az volt a 

céljuk, hogy a teljesítés időtartamát hat évről ugyancsak nyolc évre emeljék, a hátralévő hét 

évre egyenlő részletekben. Mivel a mezőgazdasági cikkek részaránya a jugoszláv jóvátételben 

elenyésző volt, ezek volumene változatlan maradt. A kormány úgy vélte, főként a jelenleg 

nagy nehézséget jelentő hengerelt áruk és vasúti anyagok szállítását lenne célszerű 

progresszív alapon teljesíteni. A legkevésbé hátrányosan érintett iparágakban (pl. 

elektrotechnika) lehetséges a degresszív éves eloszlás, így a többi progresszív tétellel 

egyenletesen beállítható az éves keretösszeg. Egyes árucsoportokat ugyanakkor tovább kell 

bontani, főleg ott, ahol komplett gyári berendezések is szállításra kerülnek. „Ez utóbbiak 

ugyanis csak egy időpontban szállíthatók és írhatók jóvá, minek következtében nem lehetséges 

egyenletes évi összeget rezerválni céljukra, mivel nagyon valószínű, hogy a jugoszláv 

delegáció elzárkózna az összeg jóváírásától mindaddig, míg az egyezmény értelmében a gyár 

üzemképesen átadva nincs.” Más tételek, mint pl. olajgyár, szándékosan későbbre lettek 

eltolva, főként azért, „hogy a tárgyalásoknál előrehozhassuk más téren tett engedmények 

fejében.”
454

 (Nagyon ügyes!) 

Végül el kívánták érni azt is, hogy a felvásárlásra elkülönített keretösszeg súlya inkább 

az első időszakra essen, részben azért, hogy Magyarország ekkor tehermentesíthesse magát 

elsősorban kisipari cikkek szállításával, „másrészt, hogy később ne álljon rendelkezésre a 

jugoszlávoknak keretösszeg különleges kívánságaikra s így az mindig valamilyen kellemetlen 

tétel rovására legyen csak eszközölhető.”
455

 Átlagosan 10 millió dolláros törlesztést vettek 

alapul évente, 1953-ig. 

 A minden várakozást felülmúló hiperinfláció, a szovjetek igényei és a Vörös 

Hadsereg ellátása miatt (is) kialakuló általános áruhiány összességében lehetetlenné tette a 

frissen aláírt egyezmény előírásainak betartását. Az ipar és az agrárium sem jóvátételre, sem 

más célra nem tudott megfelelő mértékben termelni. Ezért a szovjetektől kapott progresszív 

törlesztési lehetőség birtokában Magyarország Jugoszláviától is hasonló engedményeket kért, 

amitől a belgrádi vezetés nem zárkózott el, és nem sokkal ezután, 1946. augusztus 12-én 

megegyezés született a felek között. Gyakorlatilag egyszerre hagyták jóvá a nyolcéves 
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 Tervezet a jugoszláv jóvátétel évi elosztásának megváltoztatására. A Jóvátételi Hivatalnak címzett 

dokumentum. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. Budapest, 1946. június 2. MOL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű 

irattömb. 
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 Ugyanott. 
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terminust és a progresszív fizetési rendszert is. A teljesítés határideje ugyancsak két évvel lett 

megtoldva, így Magyarországnak a szovjet egyezmény mintájára 1948-ig évente emelkedő, 

majd azonos értékben kellett jóvátételt fizetnie. Így a Jugoszlávia felé irányuló 

kötelezettségek a következők szerint oszlottak meg:
456

 

 

Év Ipar Mezőgazdaság Összesen 

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves 

1946 13,8 6,8 0,2 0,2 14,0 7,0 

1947 13,8 8,8 0,2 0,2 14,0 9,0 

1948 14,0 10,0 - - 14,0 10,0 

1949 14,0 11,0 - - 14,0 11,0 

1950 14,0 11,0 - - 14,0 11,0 

1951 - 11,0 - - - 11,0 

1952 - 11,0 - - - 11,0 

Összesen 69,6 69,6 0,4 0,4 70,0 70,0 

Százalék 99,4 99,4 0,6 0,6 100,0 100,0 

 
52. táblázat: A Jugoszlávia felé teljesítendő magyar jóvátétel éves összegei a 6 és 8 éves terminus szerint 

 

Összességében tehát a különféle konstrukciók alapján az alábbiak szerint alakult a jugoszláv 

jóvátétel összege:
457

 

 

Kötelezettségek Jugoszlávia felé Millió dollár 

Teljes kötelezettség 70,0 

1946-os eredeti kötelezettség 14,0 

1946-os összeg (7 éves terminus alapján) 10,0 

1946-os összeg progresszív alapon   8,1 

 
53. táblázat: A Jugoszlávia felé teljesítendő magyar jóvátétel 1946. évi összege a különféle számítások szerint 
 

 1946 júniusában összegzés készült a jugoszláv jóvátétel valós belföldi értékéről és 

ennek végül elszámolt összegéről. Az adatokat összehasonlítva a hasonló csehszlovák 

értékekkel kiderül, hogy a jóvátételi dollár szorzószámai valamivel alacsonyabbak voltak, 

ritkábban lépték túl a 2-es szorzót, átlagban 1,64 jött ki. Néhány termékcsoport esetében az 

                                                 
456

 Magyarország jóvátételi terhei. Jelöletlen irat, aláírás: Dr. Borbás. Budapest, 1947. március 3. MOL XXIX-L-

1-m egység, 27. doboz, 21. lap. 
457

 Magyarország jóvátételi terheinek alakulása. Aláírás: Dr. Rieger. H. n., 1946. július 4. MOL XXIX-L-1-m 27. 

doboz, 9. lap.  
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alábbi táblázat mutatja a dollárárakat és végeredményként a valós és a jóvátételi árszámítás 

közötti differencia mértékét.
458

 

Árucsoport (1) Összes 

kötelezett-

ség (2) 

Ebből 

kiértékelve 

(3) 

Valós 

belföldi 

ár (4) 

Szorzó-

szám 

(4:3) 

1000 dollárban 

Vasúti szállítóeszközök, felszerelés 11.755,75 10.350,- 18.259,- 1,76 

Folyami úszó objektumok, motorok 698,2 288,- 433,- 1,50 

Elektrotechnikai cikkek 11.323,6 - - - 

Vasúti jelzőberendezések 343,8 343,8 412,6 1,20 

Távbeszélő berendezések 925,4 925,4 1.110,5 1,20 

Szerszámgépek és berendezések 1.850,- 1.850,- 3.885,- 2,10 

Vegyipari gépek, berendezések 1.475,4 600,- 1.416,-     2,36 

Élelmiszeripari gépek 2.758,- 2.758,- 4.357,6     1,58 

Emelődaruk 1.119,4 777,5 1.626,5 2,09 

Mezőgazdasági gépek 4.323,9 4.323,9 8.647,8 2,- 

Bányaberendezések 2626,2 - - - 

Szivattyúállomások, építőip. gépek 2389,4 308,- 462,- 1,50 

Fémek, fémtermékek 13.478,1 10.213,9 19.627,5     1,92 

Szivattyúk és kompresszorok 583,4 - - - 

Mezőgazdasági magvak 248,- 180,- 192,- 1,07 

Állatok 171,- 86,- 250,- 2,91 

Üzemanyag 10.021,3 10.021,3 10.021,3 1,- 

Különféle cikkek 3.906,15 - - - 

Összesen  70.000,-*  43.025,8 70.700,8    1,64 

(átlag) 

*Az összértéket 69.997.000 dollárról kerekítették fel, 3000 dollárnyi áru ezek szerint „elbújt” a rendszerben. 

 

54. táblázat: Összegzés a jugoszláv jóvátétel valós belföldi értékéről (1946. június) 

 

 

A jugoszláv jóvátétel gyanánt leszállított iparcikkek értéke az alábbiak szerint alakult: 

 

  

  1946. július 27 – december 

31. 

A kezdetektől 1946. december 31-

ig 

Teljesítés    1.290.667,05    2.215.512,11 

Közvetlen kifizetés 1.000.000,- 1.000.000,- 

Összesen   2.290.667,05   3.215.512,11 
 

55. táblázat: A Jugoszláviának 1946 végéig leszállított iparcikkek értéke

                                                 
458

 A Jóvátételi Hivatal által kiszámított jóvátételi dollárárak. Jelöletlen irat. Budapest, 1946.június 14. MOL 

XXIX-L-1-m 27. doboz, 17. lap. 
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Az összes leszállított jóvátétel értéke (beleértve a mezőgazdasági termékeket is) 1946 

januárja és novembere között 3.538.584 dollárt tett ki, egyedül 1946 novemberében pedig 

428.388 dollár volt.
459

 Egy másik táblázat a fontosabb kontingensek nagyságrendjét 

(tételszámait) és összesített dollárértékét mutatja meg:
460

 

 

 

 

Árucsoport Tételek 

száma 

Összérték, 

dollár 

Vasúti szállítóeszközök, felszerelés 18 1.725.500 

Folyami úszó objektumok, motorok 2 37.368 

Elektrotechnikai cikkek 16 913.000 

Vasúti jelzőberendezések 9 70.052 

Távbeszélő berendezések 4 296.000 

Szerszámgépek és berendezések 11 569.850 

Vegyipari gépek, berendezések 11 261.401 

Élelmiszeripari gépek 3 200.000 

Emelődaruk 3 142.534 

Mezőgazdasági gépek 19 458.526 

Bányaberendezések 10 173.620 

Szivattyúállomások, építőipari gépek 12 184.592 

Fémek, fémtermékek 22 1.808.780 

Szivattyúk és kompresszorok 7 149.990 

Üzemanyag 5 571.430 

Különféle cikkek 1 5.700 

Műselyem nincs adat 100.000 

Összesen 153 7.668.343 
 

56. táblázat: A jugoszláv jóvátétel fontosabb kontingensei és azok összesített dollárértéke 

 

A jugoszláv jóvátételi delegáció az egyezményt követően, 1946. május 25-én 200 db, 

egyenként 15 tonna teherbírású tehervagont kért 1947. január 20-i leszállítási határidővel a 

Jugoslavenske Drzavne Zaleznice (Jugoszláv Államvasutak) részére.
461

 Júniusban pedig 20 

tonnányi kézi vezérlésű Ganz uszálydarura jelentették be igényüket, két részletben 

szállítva.
462

 Szeptemberben összesítés készült a már véglegesített megrendelések 

leszállításáról. Eszerint traktorok, mezőgazdasági gépek és alkatrészek, olajipari termékek, 

ampullák, elektródák és acélcsövek összesen 206.054,20 dollár értékben kerültek a fenti 
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 A jóvátétel formájában elszállított iparcikkek értéke. Budapest, 1946. december 10. MOL XXIX-L-1-m 27. 

doboz, 22. lap. 
460

 A magyar-jugoszláv kormányok közötti egyezmény a jóvátételi szállításokról. 1947/III. sz. melléklet. MOL 

XXIX-L-1-m 27. doboz, 23-27. lap. 
461

 A Jugoszláv Jóvátételi Delegáció levele a JH-nak, 205.094/1946.SzK/CsGy. sz. irat. Budapest, 1946. május 

25. Aláírás: V. Gavrilović. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
462

 205.084/946. sz. irat. H. n., 1946. június 21. MOL XIX-F-1-b 45. doboz. 
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időpontig leszállításra. Az 1945-ös előszállítások értéke 94.695,86 dollár, az összes teljesített 

megrendelésé 1946-ban már 2.310.996,94 dollár volt. Így a két előszállítási és a leszállított 

végleges megrendelések összesen 2.611.746,14 dollárt tettek ki. Az írás megjegyzi azonban, 

hogy az előszállítás értékszámai még változhatnak, ugyanis jó háromnegyed (!) részüknél a 

végleges elszámolási érték még nincs letárgyalva.
463

 

Az egyezmény létrejöttét követően egy dokumentum több tétel esetében, így vasúti 

kocsiknál 30, a hajómotorok, acéllemezek, emelődaruk kontingensénél pedig 50 %-os 

csökkentést javasolt, amely egyúttal a különféle vashíd-szerkezetek terén 9000 tonna 

megtakarítást irányzott elő. Ez (összesen 14 tétel esetében) 6.812.485 dollárt jelentett.
464

 

1946 őszétől a többiekhez hasonlóan a jugoszláv jóvátétellel kapcsolatos iratok is 

megritkultak a levéltári források között. 1947-ből is meglehetősen kevés forrás áll 

rendelkezésre, ezt követően 1948 első feléből még akadnak adatsorok, azután a politikai 

helyzet változása miatt mind a jóvátételi, mind az időközben aláírt gazdasági egyezményt 

felmondta a magyar kormányzat. 

 

 

                                                 
463

 Kimutatás a jugoszláv ipari jóvátételre végleges megrendelésekre történt szállításokról 1946. szeptember 19-

ig. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MOL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű irattömb. 
464

 Kimutatás azon tételekről, amelyek a jugoszláv jóvátételi szállításokban iparkapacitási szempontból 

csökkentendők. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MOL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű irattömb. 
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4.4. A jugoszláv jóvátétel 1947/48-ban 

 

 Az 1946/47-es jóvátételi évben – Csehszlovákiához hasonlóan – Jugoszlávia esetében 

is felmerült, hogy a jóvátételi kötelezettségek egy részét áruszállítás helyett készpénzfizetéssel 

teljesítik. Az effektív dollárfizetés révén Jugoszláviának 1 millió dollár készpénz lett átadva, 

amit 716.000 jóvátételi dollárban számoltak el (míg a csehszlovákok felé bankjegyekben 

kifizetett 575.000 dollár kereken félmillió jóvátételi dollárt ért).
465

 Mezőgazdasági vonalon 

1946. augusztus 1-jétől 1947. május 31-éig a jugoszláv jóvátétel céljaira kiutalt összeg 

9.651.195 Ft volt.
466

  

 A Jóvátételi Hivatal új vezetője, Pesta László hosszas elemzésben részletezte az 

1946/47-es jugoszláv jóvátételi szállítások helyzetét és az írás keletkezésekor, 1947 

novemberében fennálló helyzetet.
467

 Kiderült, hogy az 1946-ban összesen 7 millió dollárnyi 

jóvátételi kötelezettséget Jugoszlávia felé több okból sem sikerült teljesíteni. A végleges 

jóvátételi egyezményt csak 1946. május 11-én írták alá Belgráddal, ezután még hónapokat 

vett igénybe a rendelések leadása, a gyártási idő és a leszállítás, de nehézségekbe ütközött 

nemegyszer a szükséges nyersanyag beszerzése is. Ugyancsak késleltette a folyamatot az 

infláció elhúzódása, a stabilizáció csak augusztustól tette kiszámíthatóbbá a pénzügyeket. A 

korábban a szovjetekkel aláírt egyezmény pedig annyira leterhelte az üzemeket, hogy sokszor 

még a rendelések kiadására sem volt lehetőség. Így az érdemi gyártási munkák csak 1946 

októberében indulhattak meg. Ezek után 1947. július 31-ig 7 millió jóvátételi dollár értékű 

árut szállítottak le Jugoszláviának. Az 1946-ra eső összegből 104.000 dollár hiányt jelzett a 

jugoszláv fél, ez még az akkor megrendelt, de meg nem érkezett tételekből tevődik össze, 

leszállításuk csak 1947. július 31. után volt lehetséges. 1947-re 9 millió dolláros szállítást 

kellett teljesíteni, ebből azonban november 1-jéig mindössze 3.800.000 dollárt teljesített 

Magyarország. Ennek ellenére az elemzés optimista volt. „Amennyiben az 1947-es évi 

szállítási kötelezettségeinket november hó 1.-én számbavesszük, úgy az Egyezményben 

feltüntetett dollár összegeket figyelembe véve – beleértve a ki nem adott megrendeléseket is – 

az előirányzatot 75 %-ig teljesítettük. Ha a teljesítést a ténylegesen kiadott megrendelésekkel 

hasonlítjuk össze, úgy dollár összegekben 85 %-ig teljesítettük az előirányzatot.”
468

 A 9 millió 
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 Pro memoria c. összefoglaló a jóvátételi szállítások teljesítéséről az első jóvátételi évben (1946. január 20. – 

1947. január 20.) MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 154-156. lap. 
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 Jugoszláv mezőgazdasági jóvátételi szállítások dollárárfolyama. Dátum nélküli, jelöletlen irat. Aláírások: 

Barna Béla, Lükő Géza. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 175-176. lap. 
467

 1947-ből gyakorlatilag ez volt a fellelhető legrészletesebb, jugoszláv jóvátétellel foglalkozó levéltári forrás. 
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 Jelentés az 1946-os és 1947-es jugoszláv jóvátételi szállítások jelenlegi állásáról. Jelöletlen irat, aláírás: Pesta 

László. Budapest, 1947. november 18. MOL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésű irattömb. 
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dollár értékből 0,17 millió esett mezőgazdasági cikkekre. Mivel az első jóvátételi évben a 

magyar gyárak csak késve tudták megkezdeni az iparcikkek gyártását, mindössze 5,9 millió 

dollár értékben tudtak szállítani, további félmilliós tétel pedig még nem került legyártásra. Az 

év végéig a hátralék kb. 2,5-3 millió dollár volt, amit a felek közti megállapodás értelmében 

1948-ban szállítanak le.
469

  

A jugoszláv delegációval kötött megegyezés szerint az 1947-re előírt 9 millió dollárt 

összegszerűen pontosan teljesítjük, de a megrendelések részben módosítva lesznek, 

elsősorban is azok, amelyek kiszállítása 1948. január 20-áig nem lehetséges. Eddig az 

időpontig az 1947-es tételekből előreláthatólag 6,8 millió dollárnyi árut fogunk szállítani. Így 

a fennmaradó hiány 2,2 millió dollár. Ez a jugoszláv delegáció által ki nem adott rendelések 

összegéből (826.000 dollár), a már kiadott, de a műszaki kérdések nem tisztázott volta miatt 

nem gyártható tételekből (367.000 dollár), a szállítási határidőt magyar részről igazoltan és a 

jugoszláv fél által is elismerten nem tartható tételekből (523.000 dollár) ill. olajszármazékok 

szállításának elmaradásából (484.000 dollár) áll. Ennek ellentételezésére azonnali hatállyal 

megrendeltünk és részben leszállítottunk 600.000 dollár értékű árut. További tárgyalások 

vannak folyamatban, hogy a hátralék már raktáron lévő, vagy rövid gyártási időt igénylő 

cikkekkel legyen kiegyenlítve.  

Ásványolajból 1947-ben 42.000 tonnát kellett volna szállítanunk, de csak kilencezret 

sikerült. Eltérően a más cikkek ügyében folytatott, barátságos hangnemben zajló 

tárgyalásoktól, ahol számottevő engedményeket sikerült elérnünk a legnehezebb 

időszakokban is, itt a viszonyt súlyosan elmérgesítette Gombosi Zoltán miniszteri biztos 

magatartása, aki minden hónapban felborította a már lezárt megállapodásokat, akár a 

Jóvátételi Hivatallal, akár a jugoszlávokkal tárgyalt. A JH hiába küldött többszöri jelzést a GF 

felé, válasz ezekre nem érkezett. Ezután a jugoszlávok diplomáciai lépéseket foganatosítottak, 

amit a JH megértéssel fogadott. Ennek ellenére jelezték, hogy megkísérlik a 42.000 tonnás 

ásványolaj-kötelezettséget 27-30.000 tonnára leszorítani. A hiányzó összeget más áruk 

szállításával tervezzük kipótolni. „Fentiek után, helyesebben a jugoszláv szóbeli jegyzék 

átnyújtása után a Jóvátételi Hivatal tisztelettel kéri annak elrendelését, hogy a Jóvátételi 

Hivatal kérései, javaslatai és sürgetései a különböző szaktárcák és hivatalok részéről 

komolyabb és alaposabb megfontolás tárgyává tétessenek. A Jóvátételi Hivatal egyedül 

hivatott és képes annak megítélésére, hogy a „húrt milyen mértékig lehet feszíteni”. 

Amennyiben Gombosi miniszteri biztos úr által sürgetéseink valamennyire is 
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 Az 1947. évi jugoszláv jóvátételi kötelezettség. Jelöletlen irat, aláírás nélkül. Budapest, 1948. február 20. 

MOL Z12 88. (volt 19.) doboz, 303. lap. 
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figyelembevétettek volna, úgy a jugoszláv szóbeli jegyzék átnyújtására nem került volna sor és 

emellett az olajszállítások ütemét minden bizonnyal havi 1.000, 1.500, - legfeljebb 2.000 

tonnára le tudtuk volna csökkenteni. Amennyiben nyersolaj termelésünk a jövő évben nem 

emelkedik és az Olaj-Kormánybiztosság magatartása a jóvátételi szállításokkal kapcsolatban 

megváltozik, ezt az eredményt a jövő évben is el fogjuk tudni érni.”
470

 

1947 végén egy dokumentum emlékeztetett arra, hogy a jóvátételi egyezmény alapján 

Magyarország vállalta egy műselyemgyár (viszkóza) Jugoszláviában történő felépítését. A 

beruházás tervezett bekerülési költsége 28-30 millió svájci frank volt. A szükséges anyagok 

jelentős részét azonban csak külföldről lehetett beszerezni. Korábban a nyergesújfalui gyárat 

azért nem szerelték le, mert a magyar fél új építését vállalta, ehhez pedig ragaszkodtak a 

jugoszlávok. Az egyezményben ugyanakkor mindössze 1,5 millió dolláros keretet rendeltek 

hozzá a beruházáshoz, ami természetesen távolról sem volt elegendő.
471

 

A Jóvátételi Hivatal ezzel kapcsolatban 1948. február 25-én az alábbi javaslatot tette: 

Magyarország szállítsa le Jugoszláviának az eredetileg is előírt Viscosa műselyemgyárat 1,5 

millió jóvátételi dollár értékben, ezért cserébe a jugoszlávok hajlandóak lesznek 

engedményeket tenni. Így az 1948-ra eső kötelezettségből 1,27 millió jóvátételi dollár értékű 

nyersolajszármazékot, textilgyári berendezéseket és műselymet engednek el, helyette 

megegyezhetünk ugyanilyen értékű egyéb áru szállításáról is. Az MNB szerint ez előnyös, 

amennyiben az 1949-1951 között leszállítandó Viscosa üzem teljes értékének (mintegy 20 

millió svájci franknak) 70-80 %-át hazai forrásokból is le lehet gyártani, illetve ha a JH úgy 

állapodik meg a jugoszlávokkal, hogy az elengedett cikkek helyébe lépő áruk forint-

szorzószáma nem lesz magasabb 2,11-nél.
472

 Így komoly forint-megtakarítást érhetünk el, 

minimálisan 32, legfeljebb 62,1 millió Ft-ot. Ezen felül az általunk leszállított gyár 

szorzószáma (4,3) jobb a törölt cikkekénél (4,5-6,3). Ráadásul, mivel ezt három év alatt kell 

megtennünk, 1948-ban mintegy 1,4 millió svájci frank értékű devizát takarítunk meg, és a 

törlés miatt eredetileg a jugoszlávoknak szánt nyersolaj egy része, mintegy 35-38.000 tonna is 

exportra kerülhet, ami további legalább 6 millió svájci frank bevételt jelent. Így csak 1948-

ban annyi devizához juthatunk, amennyi a hároméves Viscosa-projekt devizaszükségletét 85 

százalékban fedezi.
473
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 Lásd a 77. sz. hivatkozást. 
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 Jugoszláviának jóvátételbe szállítandó viszkózagyár. Jelöletlen, töredékes irat, előadó: Szabó István műszaki 
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Az 1948 januárjában összesített adatok szerint Magyarországon jugoszláv 

viszonylatban az alábbi összegeket fordították az 1947. évi jóvátétel teljesítésére:
474

 

 

Egyezmény szerinti igazolt szállítások: 5.379.791,13 

Könyveletlen tételek (bizonylathiány miatt):    116.376,- 

Könyveletlen tételek (késedelmes benyújtás 

miatt, 1948. 01. 13-15.): 

   187.918,-  

Leszállított gyárberendezések:    191.505,46 

Mezőgazdasági szállítások:    114.529,89 

Legyártott, de le nem szállított 

gyárberendezések becsült értéke: 

   565.391,- 

Összesen: 6.555.511,48 

 

57. táblázat: Magyarország jóvátételi teljesítései Jugoszlávia felé 1947-ben 

 

Az egyezményben eredetileg 200.000 dollár keretében volt előirányozva textilipari 

berendezések leszerelése, ezek újonnan gyártott értéke számítások szerint 720.000 dollár lett 

volna. Mivel az érintett üzemek munkásai ellenálltak a leszerelésnek, vis maior hivatkozással 

a magyar kormány jelezte, nem tudja végrehajtani azt, és alternatív megoldást javasolva új 

megbeszéléseket kezdeményezett. Mivel csak a Belgrád által kért 400 db szövőszék értéke 

320.000 dollárra rúgott, az Iparügyi Minisztérium szorgalmazta a darabszám csökkentését.
475

  

1948. február 13-án a jugoszláv delegáció Gavrilović tanácsos vezette bizottsága 

Budapesten tárgyalt a jóvátételnek a kereskedelmi szállításokba történő beépüléséről. Magyar 

részről Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács elnöke volt a tárgyalások vezetője. Pénzügyi 

szervek ezen nem vettek részt.  

A jugoszlávok javaslata az volt, hogy az 1948-ban esedékes 10 millió dolláros 

kötelezettségből 2,5 milliót számoljunk el, és az ennek megfelelő „kereskedelmi dollárt” írjuk 

jóvá a jugoszláv félnek. A magyar ajánlat erre a konstrukcióra eredetileg 7-8 millió dollár 

volt, de ezt a jugoszlávok túlzónak tartották. Utolsó ajánlatként Vasék 4 millió dollárt jelöltek 

meg. Ez 1,6-os szorzóval számolva 2,5 millió jóvátételi dollár elengedését jelentette. Az 

eredeti 1948-as 10 milliós listánál az átlagos szorzó 2,11 volt. Többen jelezték ugyanakkor, 

hogy magyar szempontból amúgy hátrányos az ötéves szerződésbe történő beszámítás, mivel 

a behozatal mintegy ¾-e értékes ipari nyersanyag, s ennek volumene is esne az ominózus 4 

millió dollárral. „A tranzakció az esetben lesz előnyös, ha a jóvátételi listából olyan áruk 
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szállítását sikerül törölnünk, amelyeknek megtakarítása nagyobb értéket jelent a magyar 

közgazdaság szempontjából mint az ötévesben szállított gépek.” 
476

 Márciusban egy bizalmas 

jelentés ehhez még hozzáfűzte: „A jóvátételi „„beszámítás”” – 2,5 millió jóvátételi dollár 

átvétele valamelyik kereskedelmi konstrukcióba – ugyancsak miniszteri döntés elé kerül. A 

jugoszlávok ragaszkodnak ahhoz, hogy a beszámítás az 5 éves szerződés javára történjen (…) 

Magyar javaslat: mind a három konstrukcióba vigyünk át bizonyos összeget.”
477

 

1948 májusában két mérnök levelet intézett a Jóvátételi Hivatalhoz, amelyben 

közölték, hogy az SKF itteni képviselete a svéd golyóscsapágyakat csak részben tudta 

leszállítani, a később érkezettekről pedig a JH rendelkezik, ezekből kérnek különböző 

típusúakat jugoszláv jóvátételre kerülő készülékek legyártásához.
478

 

 

 

                                                 
476

 Jugoszláv jóvátétel beszámítása. Budapest, 1948. február 16. Jelöletlen irat, aláírás: Rieger. MOL Z12 96. 
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4.5. A jóvátételi egyezmény felmondása és annak következményei 

 

Magyarország jóvátételi kötelezettségeinek teljesítése szempontjából jelentős 

könnyebbséget jelentett, hogy a Szovjetunió 1948 elején előbb felemelte néhány jóvátételi 

árucikk átvételi árát, majd nem sokkal később elengedte a hátralévő kötelezettségek 50 

százalékát. Ennek birtokában a magyar kormány hasonló engedményt kért a belgrádi 

vezetéstől. Közben azonban a Kommunista Pártok Tájékoztató Irodája (Kominform) 1948. 

június 27-ei határozata elítélte Jugoszláviát, a döntést pedig a magyar képviselők is 

megszavazták. Ennek fényében a jugoszláv vezetés 1948. július 16-án elutasította a magyar 

kérést, ezt követően pedig egyre fagyosabb lett a felek közti viszony. Magyarország augusztus 

25-én leállította a jóvátételi szállításokat, a következő év tavaszától pedig fokozatosan 

felmondta a déli szomszédjával kötött megállapodásokat. Először a 15 évre szóló 

alumíniumipari együttműködési szerződést, ezt követően az árucsere-forgalmi 

megállapodásokat, végül pedig az 1947 decemberében kötött barátsági, együttműködési és 

kölcsönös segítségnyújtási egyezményt hatálytalanították. A jóvátételi szállítások leállítására 

válaszul Jugoszláviában államosítottak minden magyar érdekeltségű tulajdont. 

Honvári János munkájában a következő adatokat közli: „A Magyar 

Pénzügyminisztérium kimutatása szerint a jóvátétel leállításáig Magyarország 18 385 910,24 

dollár értékű árut szállított ki, és készpénzben 2 464 286 dollárt utalt át, összesen tehát 20 

850 196,24 dollárt teljesített, ami az összes jóvátételi kötelezettség 29,8 %-a. Ha a jóvátételi 

egyezményben szereplő, havi 5%-os büntető kamattól eltekintünk, akkor Magyarország 

mintegy 49,2 millió dollár jóvátétellel maradt Jugoszláviának adósa.”
479

  

A jóvátételi egyezmény felmondásának belföldön is súlyos anyagi következményei 

voltak. Számos vállalat vett részt a Jugoszláviába küldendő iparcikkek gyártásában, akiket 

természetesen váratlanul ért a fordulat, miközben komoly összegeket invesztáltak a 

termelésbe, ettől a pillanattól kezdve azonban termékeik sorsa bizonytalanná vált. A 

Farkasvölgyi-féle Villamosipari és Gépgyár Rt. 1948. október 1-jén keltezett levelében 

kifogásolta a Villamos és Tömegcikk Ipari Igazgatóságnak, hogy a jugoszláv jóvátételre 

korábban kiírt 40 darab transzformátor gyártásának megrendelését a Jóvátételi Hivatalnál 

törölték. Korábban attól volt szó, hogy az eredeti határidőre legyártanak 10 darabot, a többit 

pedig egyelőre függőben hagyják. A JH ezután döntött a költségvetési fedezet hiányában 

történő stornírozás mellett, egyúttal a 40 db-os tételről részletes kimutatást is kért. A cég ezt 
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határidőre megküldte. A probléma abból fakadt, hogy a JH semmiféle költségtérítést nem 

folyósított a már csaknem teljesen legyártott 10 db transzformátorért sem. A gyártás 

összköltsége egyébként hozzávetőleg 85.000 Ft volt.
480

 

A MÁVAG Mozdony-és Gépgyár még tovább ment, egyenesen keresetet nyújtott be a 

JH ellen, mivel utóbbi 1948 szeptemberében utasítást adott a legyártott tételek belföldi 

értékesítésére, de az ennek következtében keletkezett veszteségeket a gyárnak elismerni és 

megtéríteni nem volt hajlandó. A csatolt jegyzőkönyv szerint
481

 a MÁVAG helytelenül járt el, 

mert alacsonyabb áron értékesítette a darukat a Dimávagnak, mint a jóvátételi ár, ráadásul ezt 

nem jelezte az illetékes felügyeleti szervnek. A bíróság jelezte, hogy a Népgazdasági Tanács 

(NT) részéről hozandó határozat szellemében dönt majd a kártérítés mikéntjéről és 

mértékéről.
482

 1949 tavaszáig 19 tételben, összesen 20.073.284 Ft értékben írtak össze olyan 

jóvátételre gyártott, de már el nem szállított árukat, melyeket Jugoszlávián kívül nem lehetett 

máshol felhasználni. Ezeknek a készítőit valamilyen módon szintén kárpótolni kellett.
483

 

Asboth Oszkár (1891-1960), a helikopterfejlesztés magyar úttörője, aki légcsavarok 

kifejlesztésével is foglalkozott, még a jóvátételi szállítások leállítása előtt, 1948. július 9-én 

levélben fordult az Iparügyi Minisztérium Gépipari Osztályához a jugoszláv megrendelésre 

készült, általa kifejlesztett légcsavar-meghajtású, sekély merülésű ún. „Asboth-hajó” ügyében. 

Még 1947 májusában érdeklődtek a jugoszlávok ilyen hajók után a Drinán építendő vízerőmű 

kapcsán, mivel a folyó az év nagy részében igen alacsony vízállású volt. Az első példány 

1947 szeptemberében készült el, akkori áron 389.000 Ft-ért. Időközben a kormányzat részéről 

komolyabb béremelést foganatosítottak, így a gyár által vállalt eredeti ár már nem volt 

tarható. A jugoszlávok ráadásul igen vontatottan fizettek, a béremelés miatti áremelkedés 

áthárítását viszont elutasították, ráadásul a főváros is kisajátította Asboth telkét, a műhelyt 

pedig lebontatta. Így a munka befejezése igen nehézkessé vált, a feltaláló cége pedig 

gyakorlatilag tönkrement. 1948. június 23-án sikertelenül próbálták átadni a hajót a csepeli 

kikötőben, mert kiderült, hogy néhány kisebb alkatrész még hiányzik róla. A Jugoszláv 

Villamosítási Minisztérium mérnöke, Kornel Bosnjaković szerint az Asbóth cég kifogásai 
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alaptalanok voltak, 1948. augusztus 10-ei levelében pedig azt is közölte, hogy ők ráadásul 

előre fizettek. Az ügy további fejleményeiről több dokumentum nem bukkant fel.
484

 

Többéves ellenségeskedés és a gazdasági kapcsolatok szüneteltetését követően a felek 

az 1953-1956 között zajló, elhúzódó tárgyalásokon rendezték végül a függőben maradt 

kérdéseket, köztük a jóvátételét is. Meg kellett állapodni többek között az évek során 

felduzzadt hatalmas mennyiségű pönálé kérdésében, az elszámolás, az áruszerkezet és a 

technikai lebonyolítás mikéntjében. Előkészítésképpen 1955. január 14-én Belgrádban a két 

ország képviselői aláírtak egy arra az évre szóló árucsere- és fizetési megállapodást, ez a 

szakítás óta az első ilyen egyezmény volt Magyarország és Jugoszlávia között. (Volumene 14 

millió dolláros forgalmat irányzott elő.)  Ezt követően megállapodtak a jugoszláv területen 

zajló magyar szállítások és a rijekai kikötő használata ügyében, majd a tiszai hajózásról is. A 

jóvátétel kérdése azonban keményebb diónak bizonyult. 1955 szeptemberében kezdődtek a 

konkrét megbeszélések, a jugoszlávok kezdetben 150 millió dollárt követeltek hétéves 

törlesztési időszakkal, míg a magyar fél 10 év alatt javasolta egy 70-72 millió dolláros összeg 

teljesítését. A tárgyalások az év végén megszakadtak, majd szovjet közvetítéssel újraindultak, 

és 1956. május 29-én aláírták a megállapodást, mely szerint a magyar kormány öt év alatt 85 

millió dollár törlesztését vállalja fennmaradt kötelezettségeinek ellentételezéseként. Ezt 

kiegészítette egy kölcsönösen 20-20 millió dolláros fizetési és árucsere-forgalmi 

megállapodás is az 1957. évre. A forradalom kitörése érdemben nem akadályozta a jóvátétel 

rendezésének folyamatát, és az 1956 végén hatalomra került Kádár-kormány is folytatta a 

törlesztést. Az enyhülés jeleként jugoszláv részről megértést tanúsítottak a nehéz magyar 

gazdasági helyzet miatt, számos gesztussal könnyítve a terheken, aminek része volt a teljesítés 

idejének meghosszabbítása is. Ennek megfelelően Magyarország végül 1964-ben fejezte be a 

jugoszláv jóvátétel teljesítését.
485

 (Ennek részletei azonban már más lapra tartoznak.) 
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4.6. A magyar-jugoszláv gazdasági és együttműködési egyezmény (1947) 

 

 

 Ahogy a Szovjetunió és Csehszlovákia esetében, úgy déli szomszédunkkal is sor került 

a jóvátétellel párhuzamosan futó, de attól elkülönülő gazdasági és együttműködési 

megállapodás aláírására. Jugoszlávia esetében ez két részletben történt meg. A két ország 

iparügyi minisztere, Bán Antal és Boris Kidrić 1947. május 11-én írtak alá Belgrádban egy 15 

évre szóló, összesen 32 millió dollár értékű klíringegyezményt alumíniumipari termékek 

szállításáról. Július 24-én pedig egy öt évre szóló, kölcsönösen 120 millió dolláros 

áruforgalmat előirányzó árucsere-forgalmi megállapodást látott el kézjegyével Bán Antal és a 

jugoszláv iparügyi miniszterhelyettes, Sztaniszlav Kopčok. „Mindkét megállapodást bizalmas 

jegyzőkönyvek egészítettek ki, amelyekben a jugoszlávok a szerződésben közvetlenül érintett 

magyar iparvállalatok helyreállításának meggyorsítására - dollárban illetve áruszállítással - 

jelentős összegű előleg folyósítását vállaltak.”
486

 

 Az alumíniumegyezményben Magyarország kötelezte magát, hogy alumíniumkohókat 

létesít Szlovéniában (Strnisce, évi 20.000 tonnás kapacitással) és Hercegovinában (Mosztár, 

30.000 tonnás kapacitással), emellett ugyancsak Strniscében felépít egy 50.000 tonna éves 

teljesítményű timföldgyártelepet is. Ezek összköltsége mintegy 32 millió dollár lenne.
487

 

Ezzel szemben Magyarország teljes kapacitása évente összesen 16.000 tonna alumínium, és 

32.000 tonna timföld. Szakértők megjegyezték, a magyar alumíniumiparra hátrányos, sőt 

veszélyekkel jár, hogy 5 év alatt a sajátjánál háromszor nagyobb kapacitást épít ki 

Jugoszláviában, ezáltal konkurenciát teremt saját magának, miközben bauxitkészletei alapján 

maga is képes lenne az alumíniumtermelésre. Hangsúlyozták, hogy a timföld esetében 

beállhat kedvező változás, ha elkészül Almásfüzitő, ez önmagában plusz 60.000 tonnát jelent. 

1950 végéig ennek el kell készülnie, mert ettől kezdve évi 40.000 tonna timföldet kell 

szállítanunk Jugoszláviának. A jugoszláv kormány pedig kötelezte magát, hogy ezt a 

mennyiséget kötelezően, világpiaci áron át is veszi.
488

 

A szakértők több megjegyzést is fűztek az egyezményhez, pl. a műszaki tapasztalatok 

kicserélése kapcsán megjegyezték, ebből csak a jugoszláv fél profitál, hiszen még hosszú 

ideig csak Magyarországnak lesznek tapasztalatai az alumíniumgyártás terén. „… 

alumíniumiparunk jövője szempontjából határozottan hátrányosnak ítélendő meg az, hogy egy 
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sokkal nagyobb volumenű versenyiparnak kénytelenek vagyunk kiadni műszaki 

tapasztalatainkat.” 
489

 Elnézve a timföld önköltségének százalékos megoszlását, aggodalmuk 

nem volt alaptalan, ebből a szempontból ugyanis Magyarország messze nem számított 

versenyképesnek. Az alábbi táblázat a magyar és az amerikai timföld-előállítási költségeken 

belüli arányokat hasonlítja össze:
490

 

 

 

Összetevők 

Magyarország USA 

százalék 

Bauxit 15 56 

Marónátron 32 4 

Villamos energia 25 7 

Munkabér 10 12 

Segédanyagok 8 4 

Általános rezsi 10 6 

Amortizáció - 6 

Kamat - 5 

Összesen 100 100 

 
58. táblázat: A timföld-előállítási költségek arányai a magyar és az amerikai termelésben 

 

Felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi technológia alkalmazása mellett 4 kg bauxitból 

2 kg timföld, ebből pedig 1 kg alumínium nyerhető. Mivel Mosztárhoz közel gazdag 

bauxittelepek találhatóak, hosszú távon itt nem valószínű a magyar timföld versenyképessége. 

Ez esetben másik külpiacot kell keresni, vagy itthon kell feldolgozni a nyersanyagot. 

Amennyiben a költségvetés beruházna elektromos áramot termelő erőművekbe, az segítené a 

hazai feldolgozást is. Bonyolítja a helyzetet ugyanakkor, hogy a timföldgyártáshoz szükséges 

marónátront is főleg Jugoszláviából szerezzük be. Összességében „kérdéses tehát, hogy 

timföldgyártásunk rentabilitása fenntartható-e akkor, ha a marónátron az önköltségekben 

továbbra is oly magas százalékkal fog szerepelni (32%), mint eddig. Kérdéses továbbá, vajon 

(…) az a „világpiaci ár”, amelyen timföldünket Jugoszlávia átvenni köteles, magas termelési 

költségeink mellett lehetővé teszi-e a magyar timföldtermelést.” 
491

 

Kiszámították, hogy mivel Jugoszláviának elegendő nyersanyaga és olcsó villamos 

árama van, minimum 25 százalékkal alacsonyabb önköltséggel fogja tudni a timföldet 

előállítani. A marónátron átvételi ára is nagyban befolyásolja a magyar timföldgyártás 
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 Jelöletlen irat, dátum és aláírás nélkül. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 160. lap. 
490 Ugyanott, 161. lap. 
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 Feljegyzés a Jugoszláv Federatív Népi Köztársaság és a Magyar Köztársaság között az alumíniumipar terén 

létesítendő gazdasági együttműködésre vonatkozólag kötött megállapodáshoz. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. H. 

n., 1947. augusztus 13. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz, 159. lap. 
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rentabilitását, Jugoszlávia világpiaci áron 1948-ban 3000, 1949-ben 10.000, 1950-52 között 

évente 15.000 tonnát szállít Magyarországnak. Nincs azonban tisztázva, hogy ez milyen árban 

lesz elszámolva. Egy tonna timföld előállításához 200 kg marónátronra van szükség, ám 

Magyarországon ennek aránya az önköltségben 32 %, tehát nagyon magas.
492

 

Jugoszlávia 1947-52 között összesen 17,6 millió dollárt fizet Magyarországnak a 

három üzem tervezéséért, a szállításért és a műszaki vezetésért, felerészben áruban, illetve 

szabad devizában. A költségkülönbözet 14,4 millió dollárt tett ki, amit egyelőre nem lehetett 

tudni, ki fizet meg. Sok részletkérdés is tisztázandó volna a szakértők szerint, ilyen 

bizonytalan előírások közepette a végrehajtásba nem volna szabad belevágni.
493

 

A gazdasági egyezmény a jóvátételtől teljesen független és igen nagy volumenű 

forgalmat irányzott elő, öt év alatt összesen mintegy 120 (más források szerint 111) millió 

USA-dollár értékben, miközben a Belgrád felé fizetendő jóvátétel teljes összege 70 millió 

dollár volt. Főbb jellemzői az alábbiak voltak: dolláralapú elszámolás, árulisták (A és B), 

magyar segítséggel kohóépítés Jugoszláviában, és hogy az ott gyártott alumínium egy része 

Magyarországot illeti. A felek kölcsönös megállapodása alapján 1948-ban mintegy 30,5 

millió dollárral csökkentették a kontingensek értékét.
494

 Ennek fő okai devizális kérdések, 

kapacitás-kihasználtság, termelési szempontok és a hároméves terv megvalósíthatóságával 

kapcsolatos kérdések körüli bizonytalanságok voltak.
495

  

1947. július 24-én Jugoszlávia 6 millió dolláros kölcsönt adott Magyarországnak azért, 

hogy a magyar ipari szállításokban ne legyen fennakadás. Az irat szerinti teljes szállítási keret 

öt évre 110.976.400,25 dollár volt, de ezen felül még egy 11,5 millió dolláros kontingens is 

szerepelt a leírásban. Ez utóbbiért Jugoszlávia teljes gyári és gépi berendezéseket 

vásárolhatott Magyarországtól.
496

 1947 első felében még jugoszláv tartozást mutattak ki a 

jegyzőkönyvek, az év végén és 1948 elején azonban már jelentős magyar passzívum volt a 

mérlegben:
497
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 Ugyanott, 167. lap. 
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 Az 5 éves magyar-jugoszláv Egyezmény ipari exportlistájának módosítása. Aláírás: Dr. Borbás. Budapest, 

1948. március 24. MOL Z12 88. (volt 19.) doboz. 
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 A Jugoszláviával kötött ötéves gazdasági együttműködési egyezmény hiteles szövege. Dátum nélküli, 

jelöletlen irat. MOL Z12 88. (volt 19.) doboz, 130. lap. 
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 Az ötéves magyar-jugoszláv gazdasági együttműködési egyezmény hiteles szövege. Budapest, 1947 (hónap, 

nap nélkül). Jelöletlen irat. MOL XIX-F-1-b 46. doboz 10. tétel. 
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 Feljegyzés a forint-számla (jugoszláv viszonylatban) forgalmáról. Budapest, 1948. április 6. MOL Z12 88. 

(volt 19.) doboz, 310. lap. 
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1947. december  - 8.017.000 Ft 

1948. január  - 8.488.000 Ft 

1948. február  - 8.964.000 Ft  

1948. március  - 8.224.000 Ft 

 

1949. január  + 421.000 $ 

1949. február  + 762.000 $ 

1949. március  + 265.000 $ 

 

59. táblázat: A magyar-jugoszláv kereskedelmi áruforgalom egyenlege (1947. dec. – 1949. márc.) 

 

1949 elejéről még rendelkezésre áll néhány dollárösszeg az egymás közötti forgalom 

egyenlegéről. A magyar fél irányába mutató többlet ellenére megjegyzik, hogy összességében 

Magyarország mintegy 16 millió dollárral tartozik Jugoszláviának.
498

 

Az egyezmény teljes lebonyolítását egy új vállalatra, a Nemzetközi Beruházási 

Áruforgalmi Részvénytársaságra (NÉBÁRT) bízták. Ez a cég ellenőrizte a magyar-jugoszláv 

gazdasági és fizetési forgalom alakulását. 1948 nyarán, a szakítást követően átszervezték, 

ekkor minden, Jugoszláviával kapcsolatos gazdasági kérdés és feladat csúcsszervévé vált. A 

kapcsolatok teljes leépülését követően azután 1949-ben megszüntették. 

1948 márciusában a NÉBÁRT arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel az exportra 

termelő vállalatok eddig is veszteséggel dolgoztak, február 1-jével mindenképpen fel kell 

emelni bizonyos fémtermékek és –alapanyagok árát, a hengerárukét átlagosan 21, az 

öntvényekét mintegy 18 százalékkal, a jelenlegi árszint mellett ugyanis tarthatatlan a termelés. 

A magyar-jugoszláv áruforgalmi relációban az eredeti 112 millió dolláros összegből törlésre 

javasoltak kb. 35 milliót, így a fennmaradó 77 millióra az áremelkedésnek nagyjából 9-10 %-

os hatása lenne. Ez 5 év alatt 7,5 millió dollárt jelent, de a NÉBÁRT további kihatással 

számolt, szerintük 10-12 millió dollár a reális felár, ami ráadásul nem egyenletesen, hanem – 

a szerződéskötések késése és elhúzódása miatt – a későbbi időszakban fog erőteljesebben 

jelentkezni.
499

 A cég ezért a következőket javasolta: „a vállalatok a rövidlejáratú üzleteknél a 

végelszámolásnál, a hosszúlejáratú üzleteknél évenként igazolják az áremelkedésből kifolyó 

magasabb beszerzési költségeket és azokat az árkiegyenlítő alap a NÉBÁRT-nál felgyülemlett 

import haszonból, vagy más forrásból kiegyenlíti.” Előbbi esetben a szállítást követően, 
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 Jugoszláviai kivitelünk és behozatalunk alakulása 1949. március hónapban. Aláírás: Dr. Rieger. Budapest, 

1949. ápr. 8. MOL Z12 88. (volt 19.) doboz, 676-680. lap. 
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 A NÉBÁRT feljegyzése az iparügyi miniszternek: A vas és fém, valamint egyéb árak emeléséből származó 

exportkérdések. Jelöletlen irat, az aláírás nem olvasható. Budapest, 1948. március 4. MOL Z12 96. (volt 30.) 

doboz, 203-205. lap. 
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utóbbinál a naptári év végét követő 30 napon belül volna lehetséges a kifizetés. Emellett 

olyan előterjesztést is javasoltak a Gazdasági Főtanács asztalára tenni, amely szerint az 

ötéves, Jugoszláviával folytatott árucsere-forgalom várható exporttámogatásának mértéke az 

áremelések következtében folyó évben mintegy 8-9 millió forint lesz.
500

 

Ugyancsak márciusban a két ország képviselői rendezték az 1948. évi rendes árucsere-

forgalmat, az ötéves egyezmény néhány tételének módosítását (törlések, halasztások 

tekintetében), fizetési egyezményt kötöttek 1948-ra, likvidálták az 1947-ből visszamaradt 

számlatartozásokat, továbbá megállapodtak a nem árutermészetű fizetési forgalomról, 

valamint a jóvátételi számláról a kereskedelmi konstrukcióba történő átvitelről is. Az 1947. 

július 24-ei megállapodás szerinti 110.976.400,25 dollár értékű árucsere-forgalmi előirányzat 

az 1948. március 18-i egyezményt követően 80.692.092,34 dollárra mérséklődött.
501

 

 Nem sokkal a kapcsolatok végleges megromlása előtt, 1948. június 5-én a felek 

aláírtak egy újabb árucsere-forgalmi megállapodást, egy áruforgalommal kapcsolatos fizetési 

és egy nem árutermészetű fizetési forgalomról szóló egyezményt is, valamint egy likvidációs 

jegyzőkönyvet. Ezek kisebb mértékben módosították az előző évi megállapodást. Az 

árukontingensek mindkét oldalon egy-egy évre szóltak, a három szerződés érvényessége 

felmondás hiányában automatikusan egy-egy évvel meghosszabbodott. Külön 

jegyzőkönyvben tüntették fel a stornírozott tételeket és a magyar nyersanyagimport 

csökkentését is. A magyar fél behozatalának szerkezete döntően ipari jellegű volt és mintegy 

35 millió dollárt tett ki, ami jugoszláv viszonylatban 20%-os növekedést jelentett a korábbi 

időszakhoz képest, és az összes magyar importnak is nagyjából ekkora része került az 

országba déli szomszédunktól.
502

 

Jóvátétel terén 2,5 millió dollár elengedése érdekében 5 milliót írtak jóvá a 

kereskedelmi konstrukcióban, egymilliót az egyévesben és négymilliót az ötévesben. Az 1:2 

arány kicsit jobb volt, mint az áruszállításnál meglévő 2,11-szeres átlagszorzójú jóvátételi 

dollár. „Szorzószám alatt azt értjük, hogy valamely árucikk jelenlegi belföldi forint egységára 

hányszorosa a hivatalos 11,85-ös középárfolyamon forintra átszámított jóvátételi dollár-

egységárnak.”
503

 A főbb termékcsoportokban a szállítandó tételek dollárértéke és a teljes 
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 A jugoszláv tárgyalások befejezése. (Bizalmas) Aláírás: Rieger. Budapest, 1948. március 18. MOL Z12 96. 

(volt 30.) doboz, 206-207. lap. 
503

 Ugyanott, 208. lap. 
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forgalomból történő részesedése az alábbiak szerint alakult (ebben nincsenek benne az 

időközben az 1948. március 18-ai megállapodásban stornírozott cikkek.):
504

 

 

Árucsoport Dollárérték A végösszeg százalékában 

I. Teljes gyárberendezések 18.249.518,- 20,35 

II. Gépi berendezések:    

   1.Bányászati gépberendezések  3.625.355,-  4,04 

   2. Vas-és acélöntödei gépek, kemencék    2.534.960,02  2,83 

   3. Szerszámgépek, szerszámok      981.962,68  1,09 

   4. Kompresszorok, szellőzőberendezések, 

kazán, motor, szivattyúk 

31.686.621,07 35,33 

   5. Vasúti felszerelések 4.543.698,-  5,07 

   6. Szállító- és emelőberendezések 2.368.405,-  2,64 

   7. Mezőgazdasági gépek      490.215,80  0,55 

   8. Vegyipari gépek    213.310,-  0,23 

   9. Építőipari gépek     196.307,50  0,22 

 10. Faipari berendezések     77.741,-  0,09 

 11. Műszeripari berendezések    208.608,62  0,23 

III. Villamosipari gépek és cikkek  14.753.076,- 16,45 

IV. Fémfélgyártmányok    9.766.757,- 10,88 

Összesen 89.695.535,69                 100,00 

 

60. táblázat: A szállítandó tételek dollárértéke és a teljes forgalomból történő részesedése a főbb 

termékcsoportokban a magyar-jugoszláv áruforgalomban  
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 A magyar-jugoszláv 5 éves gazdasági Egyezmény keretében Magyarország részéről 1951 decemberéig 

szállítandó gyárak, gépek és gépi berendezések gazdasági csoportosításban. Budapest, 1948. május 29. Aláírás: 

Dr. Borbás. MOL Z12 96. (volt 30.) doboz. 
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A március 18-án aláírt egyezmény lényegében a jóvátételi kötelezettségek enyhítését 

jelentette. Ehhez csatoltak egy bizalmas mellékletet is, melyben leszögezték: „ az 1948. évi 

jugoszláv jóvátételi követelésből 2.500.000 jóvátételi dollár összeg 1:2 árfolyamon, 5.000.000 

dollár összegben átvittetik a Jugoszláv Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Banknál levő ”B” 

áruszámla, valamint az „1948. dollár-számla” megjelölésű számlái javára, mégpedig a „B” 

áruszámlára 4.000.000 dollár, az „1948. dollár-számlára” 1.000.000 dolláros 

megosztásban.” A módozatokat és a határidőket a JH, az MNB és a jugoszláv delegáció 

együttesen határozták meg. Ennek alapján a JH 1948 április-májusában 1,5-1,5; június-

júliusban pedig 1-1 millió dollárnak megfelelő forintot fizetett be az MNB-hez. A júliusi 

kvóta került az „1948. dollár-számlára”, a többi a „B” áruszámlára. Mivel jugoszláv 

viszonylatban 1 jóvátételi dollár kb. 26 forintba került, a fent vázolt 2,5 millió dollár esetében 

2-3 Ft megtakarítás volt érhető el dolláronként, ami kompenzálta az átlagosan 10-20 

százalékos vasáremelkedést.
505

 

1949 júniusában még történtek árumozgások a magyar-jugoszláv kereskedelmi 

viszonylatban is, de már csak igen alacsony volumennel. (Ez derült ki a Magyar Nehézipari 

Külkereskedelmi Nemzeti Vállalat 1949. júniusi jelentéséből.) A fenti időpontban jugoszláv 

kereskedelmi képviselők tiltakoztak a Ferrunion röntgenosztályánál, majd a Siemens-Reiniger 

gyárban a korábban megrendelt 10 db röntgenkészülék le nem szállítása miatt. Az érintett 

gyárak éles hangú tiltakozólevelet intéztek az illetékes tárcához. A nemzetközi gazdasági 

kapcsolatokért ekkor már a Külkereskedelmi Minisztérium felelt, ahol viszont a nem 

megfelelő lebonyolításért az érintett gyártó cégeket tették felelőssé. Az ügyintéző, dr. Rába 

szerint „szükséges tehát, hogy külkereskedelmi nemzeti vállalataink, különösen a Nikex 

vezetői felhívják a gyártó üzemek vezetőit arra, hogy ilyen nyilatkozatoktól a jövőben 

tartózkodjanak és hogy külföldi üzletfelekkel sem közvetlenül, sem közvetve ne tárgyaljanak, 

hanem az érdeklődőket minden esetben az illetékes külkereskedelmi nemzeti vállalathoz 

utasítsák.”
506

 1949 szeptemberében a Nehézipari Minisztérium egyik feljegyzéséből az derült 

ki, „…hogy a jugoszláv kereskedelmi megállapodások érvénytelenítése kapcsán visszamaradt 

exportanyagokról a Népgazdasági Tanács szeptember 1-i ülésén hozott 158/8/1949. sz. 

határozata intézkedik.”
507
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 1948. évi jugoszláv jóvátételi kötelezettségünk egy-negyedének a jugoszláv kereskedelmi egyezményekre 
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Egy 1949. október 3-án kelt bizalmas feljegyzés szerint az azóta felmondott ötéves 

magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény tárgyalási anyagát bizalmas irattárban kell 

elhelyezni.
508

 Fontos adatokat közöl ugyanakkor az 1949 őszéig dokumentált forgalomról és a 

meglehetősen bonyolult szerkezetű nyilvántartásról. 

Világpiaci áron az egyezmény volumene mintegy 65 millió dollárt tett ki. Ebből a 

magyar fél 32 milliót kívánt lekötni, ezen belül 22,2 millió dollár értékű áru került 

ténylegesen lekötésre. További 6,8 millió dollár értékű árura történt cégek közötti 

megállapodás, ez viszont ekkor még (1949 októberében – G. P.) nem volt jóváhagyva. 

Szállítás eddig 4,9 millió dollár értékben történt, ebből 2,4 millió 1948-ban, 2,5 millió 1949. 

május végéig. „A meglévő kötések alapján 1949 évben összesen 14 millió dollár értékű áru 

kerül kiszállításra (a leszállítottakon kívül tehát még 11,5 millió). 1950 év folyamán 10 millió, 

1951-52-ben pedig 2,5 millió, feltételezve, hogy a fent említett 6,8 millió dollár értékű áru 

jóvá lesz hagyva és szállítási kötelezettségnek fog számítani.”
509

 

A dokumentum szerint az ötéves egyezményben Jugoszláviának 6,3 millió dollárnyi 

követelése van. A behozatali oldal 1947-es kontingense 11,4 millió dollár volt, amiből 1949. 

március 31-ig 11 millió érkezett be, az 1948. évi 14,5 millióból pedig 11,5 millió. Az egyéves 

szerződés kontingenseinek értéke 1947-ben kb. 11 millió, 1948-ban pedig kb. 12 millió dollár, 

amiből 1949. február 28-áig mindkét oldalon 4,5 millió dollár értékű szállítás történt. Az 

alumíniumszerződés keretében 5,4 millió dollár értékben belföldön, 4 millióért külföldön 

adtunk ki rendeléseket, ezekre sorrendben 1,7; illetve 2,9 millió dollár lett kifizetve. Az 

alapszerződés értelmében szabad devizában 1947-48-ban 5,5 millió dollárt fizettek a 

jugoszlávok. 1949-ben 1,5 millió, 1950-ben 0,4 millió dollár szabad deviza fizetése esedékes. 

Áruban 3,1 millió dolláros tétel lett teljesítve, szállítás pedig 1,2 millióért történt. 1949-ben 

2,4 millió, 1950-ben 1,1 millió dollár értékű árut kellene leszállítani. „Az alumínium-

szerződés lebonyolítása azért mutatkozott célszerűnek, mert eddig 5,5 millió efektiv dollárt 

vettünk fel, amit vissza kellene részben szolgáltatni, másrészt pedig a jugoszlávok részére 

kidolgozandó tervek és költségvetések a magyar alumíniumipar kiépítése szempontjából is 

komoly értéket jelentenek.”
510

 

Ezt követően a források további áru- és pénzmozgásokról már nem tesznek említést. 

Az 1949 folyamán felmondott magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény újratárgyalása 1953-
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 Feljegyzés a magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény tárgyalási anyagainak kezelése tárgyában. 0-550 sz., 

bizalmas iratok. Budapest, 1949, október 3. MOL XIX-F-1-b 46. doboz, 10. tétel.  
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 Feljegyzés. Tárgy: Jugoszláv helyzet. (Elemzés az 5 éves magyar-jugoszláv egyezményről.) Jelöletlen irat, 

aláírás nélkül. Budapest, 1949. április 6. MOL XIX-F-1-rr 2. doboz. 
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 Ugyanott. 
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tól kezdődött meg, és a jóvátételi megállapodáshoz hasonlóan 1956-ban kötötték újra a felek. 

Ez azonban már egy másik korszakba tartozik. Az 1953-1964 közötti magyar-jugoszláv 

jóvátétellel kapcsolatos huzavonáról részletesebben ír Honvári János 2012-ben megjelent 

„Magyar jóvátétel a II. világháború után” című munkájában. 
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5. Magyarország fizetési és árucsere-forgalmi egyezményei Németország 

megszállási övezeteivel (1947-1951) 

 

5.1. Egyezmények az angol-amerikai megszállási övezettel (Bizónia) 

 

Bevezetés 

  

A háborút követő újjáépítés, ezzel párhuzamosan pedig a magyar gazdaságra nehezedő 

jóvátétel teljesítése a végletekig igénybe vette az ország erőforrásait. 1945/46-ban nem is 

jöhetett szóba semmilyen más igény kielégítése. Jellemző módon még a jóvátételi terhek 

teljesítése sem ment nehézségek nélkül, amit jól mutat, hogy a magyar kormány jó egy éven 

keresztül kizárólag a szovjet vonalon adódott kötelezettségeket tudta csak valamelyest 

teljesíteni. A stabilizáció, illetve a jóvátétel teljesítési rendjének átrendeződés után az 

átmenetileg kevésbé igénybe vett ipar és mezőgazdaság is levegőhöz jutott, ami lehetővé tette 

a később ismételtem megnövekvő szállítási kötelezettségek teljesítését. 1947-re ez a folyamat 

már beindult, a Szovjetunió felé folyamatosak voltak a jóvátételi szállítások, de 

Csehszlovákia és Jugoszlávia felé is csak politikai okokból akadoztak (előbbi esetében 

1946/47 fordulójától, utóbbinál 1948 nyarától). 1947 elején a párizsi béke aláírását, illetve 

szeptemberi hatályba lépését követően Magyarország visszanyerte szuverenitását, és innentől 

kezdve szabaddá vált az út a külkereskedelmi kapcsolatok (újjá)építése előtt is. Az addig 

minden gazdasági és politikai kérdésben teljhatalommal bíró SZEB feloszlott, és erre az 

időszakra a gazdaság is olyan állapotba került, hogy ha nem is nagy mennyiségben, de már 

rendelkezett némi eladható felesleggel. Ezt pedig akár nyersanyag-behozatal, akár 

devizaszerzés céljából a külpiacokon értékesíthette. 

A fejezet forrásaként a Magyar Országos Levéltár (1947-49 közötti) és a koblenzi 

Bundesarchiv (1949-51) vonatkozó iratai szolgáltak. Tekintettel arra, hogy az 1949 utáni 

időszakból nagyobb terjedelmű hazai forrásanyag már nem volt fellelhető a dokumentumok 

között, és mert a kérdés amúgy sem volt korábban feldogozva egyik országban sem, 

különösen érdekes lehet a már jóval a vasfüggöny leereszkedését követően született 

németországi iratanyag vizsgálata. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy teljesen nem szűnt meg a 

kelet-nyugati áruforgalom még a hidegháború legfagyosabb időszakában sem (bár 

kétségtelenül csak töredékét tette ki a korábbinak), másrészt ezek az iratok híven mutatják be 

a gazdaságot akkor körülvevő politikai légkört és az annak korlátai között érvényesülni 
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próbáló szereplőket. Egyének, cégek, intézmények folyamatos stratégiai harcot folytattak a 

körülményekkel – és nemegyszer egymással is. 

Talán nemcsak a témának köszönhető, de a források nagy része gazdasági jellegű 

iratanyagban volt fellelhető. A Külügyminisztériumban keletkezett dokumentumok igen 

kevés figyelmet szentelnek a kereskedelmi kapcsolatoknak, melyeknek ezen a vonalon jóval 

kisebb jelentőséget tulajdonítottak, mint pénzügyi-gazdasági berkekben. Németországgal 

kapcsolatosan a nagypolitika szintjén leginkább az oda elhurcolt javak, elsősorban is a 

Magyar Nemzeti Bank aranykészlete, illetve a magyarországi (volt) német tulajdon sorsa volt 

napirenden, az újra meginduló áruforgalom ezek mellett gyakorlatilag teljesen háttérbe 

szorult. Csak a kapcsolatok megromlása idején, 1949-től foglalkoznak szórványosan a 

bizóniai, illetve nyugatnémet korlátozásokkal, de közel sem akkora terjedelemben, mint a 

gazdasági dokumentumokban. Új információ ezzel kapcsolatosan nem bukkant fel a 

Külügyminisztérium anyagaiban. 

Németország a háború végéig Magyarország első számú kereskedelmi partnere volt, 

1945-re azonban gyakorlatilag megszűnt a két állam közötti áruforgalom. Az 1946/47-es 

kereskedelmi évben az összes német megszállási övezet a lebonyolított árucsereforgalmat 

tekintve Magyarország partnerei között mindössze a 25. volt a sorban, magyar szemszögből 

alig 177.000 Ft értékű exporttal és 349.000 Ft importtal. 1949-ben ugyanakkor a négy zóna 

együttes teljesítményével a kiviteli listán már a harmadik, a behozatalin pedig az ötödik 

helyen állt (az export esetében közvetlenül a Szovjetunió és Csehszlovákia után). Az alábbi 

táblázatokban figyelemmel követhető az egyes országok súlyának változása a magyar 

külkereskedelemben 1946/47 és 1949 között:
511
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1946/47 1949 

Ország Export Import Ország Export Import 

 Millió devizaforint  Millió devizaforint 

1.Szovjetunió 173,880 104,594 1. Szovjetunió 820,482 725,156 

2. Svájc 144,118   88,007 2. Csehszlovákia 333,178 348,385 

3. Nagy-Britannia 102,773   42,812 3. Német övezetek 299,536 215,186 

4. Csehszlovákia   88,896 116,564 4. Nagy-Britannia 267,246 444,828 

5. Svédország   59,669   38,839 5. Ausztria 230,101 228,960 

6. Lengyelország   44,776   70,256 6. Románia 183,753 157,937 

7. Ausztria   41,799   31,742 7. Svájc 142,641 156,615 

8. Jugoszlávia   34,061   45,289 8. Lengyelország 134,795 178,677 

9. Románia   26,096  53,317 9.Hollandia 124,696 163,398 

10. Olaszország   26,096    28,833 10. Jugoszlávia   92,991   77,052 

...25. Német övezetek     0,177      0,349    

Összesen 835,254 3.293,290 Összesen 945,136 3,382,474 

 

61. táblázat: Magyarország főbb külkereskedelmi partnerei 1946/47-ben és 1949-ben 

 

 A második világháború befejezését követően Európa gazdasága (is) romokban hevert. 

A többéves harcok során szétzilálódtak a korábbi hagyományos gazdasági kapcsolatok, a 

háború alatt ugyanis a kontinens nagyobbik részének Németország érdekeit kellett tekintetbe 

vennie, s ez sokszor lehetetlenné tette az árucsere-forgalmat a korábbi partnerekkel. A harcok 

megszűntével szinte azonnal megjelent az egymás közötti gazdasági kapcsolatok felújításának 

igénye. A tényleges áruforgalom azonban csak később indulhatott meg, hiszen az úthálózat, 

az infrastruktúra, a termelői kapacitások számos helyen szinte teljesen megsemmisültek. 

 Magyarország a háborút leginkább megszenvedő országok közé tartozott. Nemcsak az 

elpusztított javak száma volt jelentős, de jelentős számban hurcoltak kezdetben (1944 

márciusától) nyugatra, majd a frontvonal eltolódása után (1945 elejétől) mindinkább keleti 

irányba magyar érdekeltségű, állami vagy éppen magántulajdonban lévő értékeket. Egész 

gyárakat, a megmaradt szinte teljes vasúti és hajóparkot, a Nemzeti Bank aranykészletét, hogy 

csak a legfontosabbakat említsük. 

 Magyarországon fokozatosan alakultak ki a gazdaságpolitikai konszolidáció feltételei. 

Az 1945 januárjában aláírt fegyverszünetnek már voltak gazdasági vonatkozású passzusai is, 

ezek azonban jobbára követelményeket támasztottak, előírták például 300 millió amerikai 

dollár jóvátétel fizetését. A békeszerződés 1947-es aláírásáig Magyarország nem is számított 

szuverén álamnak, hiszen a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte a stratégiai 

fontosságú politikai és gazdasági területeket. Utóbbi esetében pedig – természetesen szovjet 
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nyomásra – a jóvátétel mielőbbi megfizetése volt az elsődleges cél, aminek következtében (a  

leszereléseknek és elszállításoknak köszönhetően) az amúgy is megfogyatkozott termelői 

kapacitás tovább csökkent. Ez számos feszültséget és további problémákat gerjesztett 

(úgymint teljesítési nehézségek, hiperinfláció). 

 1947. február 10-én Párizsban a szövetséges hatalmak aláírták Magyarországgal a 

békeszerződést, amely szeptember 15-én lépett hatályba, ezáltal a kormány átvehette a 

megszűnő SZEB-től annak eddigi jogosítványait. A jóvátételről a felek eddig az időpontig 

már megállapodásra jutottak, sőt a szállítások is folytak, amit az 1946-os hiperinflációt követő 

pénzügyi stabilizáció (nemzetközi segítséggel) tett lehetővé. Szinte azonnal megindultak az 

egyeztetések mind a szomszédos, mind pedig a távolabbi, főként persze az ekkorra már 

jobbára szintén konszolidálódó nyugat-európai országokkal a gazdasági kapcsolatok 

újrafelvételéről, illetve azok intenzívebbé tételéről. 

 A magyar-német áruforgalmi egyezmények alapján bonyolódó szállítások ügyében a 

Majna-Frankfurtban székelő magyar kereskedelmi képviselő közvetített a magyar és német fél 

között. Kérelmezte az egyezményben szereplő árukra vonatkozó német importkiírásokat, 

tolmácsolta a magyar vállalatok importigényét és közbenjárt az idő előrehaladtával mind 

gyakrabban előforduló vitás kérdések elintézésében. A pontos kinevezési dátumokat nem 

sikerült fellelni, de 1949/50 folyamán Dr. Bródy István (Külkereskedelmi Minisztérium), 

1950 közepétől 1951 őszéig Junger Károly, őt követően pedig Szilágyi Ernő töltötte be ezt a 

posztot. Legfontosabb tárgyalópartnerük a Bundesministerium für Wirtschaft (BWMi) 

miniszteri titkára, Herbert Schellpeper volt. A Magyarországra irányuló nyugatnémet 

áruszállításokat a BMWi kelet- és délkelet-európai kérdésekkel foglalkozó III. 

külkereskedelmi csoport V/A osztálya intézte (Verwaltung für Wirtschaft, VfW), Schellpeper 

a magyar ügyek referenseként tartotta a kapcsolatot magyar kollégáival, illetve a különböző 

nyugatnémet és magyar szervekkel. Mivel Magyarország a tengelyhatalmak oldalán harcolt, 

sokáig nem küldhetett magasabb rangú képviselőt (pl. attasé) Trizóniába. Azonban képviselő 

nélkül nem működhettek a kereskedelmi kapcsolatok sem, így a német pénzügyminisztérium 

közbenjárására lehetővé tették, hogy Frankfurtban Magyarország akkreditálhasson egy 

közvetítőt (Vertreter). Ez jóval korábban történt, mintsem a diplomáciai kapcsolatokat 

felvették volna egymással a magyar és a nyugatnémet illetékesek.
512

 

 Az áruforgalom nagyságrendjéről a KSH összefoglaló adatai szolgáltatnak némi 

információt (1000 devizaforintban): 

                                                 
512

 Élelmiszerimport Magyarországról Németországba. VA7-52426/50. sz. irat. Frankfurt, 1950. december 9. B 

102/2143 Heft 1. 



241 

 

 

 1947 1948 1949 

 Import Export Import Export Import Export 

Szovjet zóna/NDK - - 3.982 5.656 26.229 60.855 

Trizónia/NSZK - - 17.522 63.713 188.954 238.681 

Nem egyértelmű 833 2.331 589 4311 - - 

Német szabad kikötő - 3.932 - - - - 

 
62. táblázat. Külkereskedelmi forgalmak alakulása országok szerint (1947-1949). Statisztikai Évkönyv 1949. 

Budapest, 1950, p. 130. 

 

Ugyancsak lényeges eleme nemcsak a nyugatnémet, de más tőkés országokkal (sőt a 

háború előtt a Szovjetunióval is) folytatott kereskedelemnek az árkiegyenlítés rendszere. Ez a 

szisztéma már a háborút megelőzően is működött, amelynek lényege abban állt, hogy az 

egyes termékeket a világpiaci árnál magasabb összegért előállító magyar gazdaság az adott 

árucikket külföldön csak a termelői árnál alacsonyabban értékesíthette, emiatt tehát 

veszteséges volt annak exportja. Ezt kompenzálandó az állam az úgynevezett Árkiegyenlítő 

Alapból ellentételezte a vesztséget elszenvedő vállalatokat. A gyakorlat már az 1920-as 

években is létezett, éspedig éppen a nem túl jelentős összegű, de akkoriban létfontosságú 

szovjetorosz-magyar árucsere viszonylatában: 1922-ben egy berlini megállapodás alapján 

Magyarország jelentős mennyiségű olajat importált Oroszországból. Mivel pedig ezt a 

nyersanyagot jó két éven keresztül nem is tudta máshonnan beszerezni, a szerződés 

mindenképpen stratégiai fontosságúnak nevezhető. Mivel azonban az ellentételezésképpen 

felajánlott magyar termékek előállítási értéke meghaladta az egyezményben rögzített átvételi 

árakat, szükség volt azok exportőreinek kompenzációjára. Magyar részről elsősorban 

különféle gépek kerültek kiszállításra, mivel a hazai gépexport már 1921-től meghaladta az 

importot, köszönhetően annak, hogy a trianoni határokon belül maradt a gyártókapacitás 

zöme. A Szovjetunióban ugyanakkor 1924-ig súlyos géphiány mutatkozott, mely a nehézipar 

NEP-korszakban kezdődött felfuttatásával szűnt csak meg.
513

 

Az Árkiegyenlítő Alap, mint intézmény 1942. július 7-én állt fel a Pénzügyminisztérium 

szervezésében. Az egyre fokozódó német passzívum értékét a magyar állam az MNB-n és az 

Alapon keresztül előlegezte meg a gyártóknak, illetve az exportőröknek. Magának az 

árkiegyenlítésnek a folyamata 1948 után, a hidegháborús korlátozások mind szorosabb 

érvényesítésével pedig egyre inkább felerősödött, tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy 
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rendszereken átívelő gyakorlatról volt szó.
514

 A kompenzációs szállítások egyre erőteljesebb 

ellehetetlenítése kizárta az import fedezetének legkézenfekvőbb lehetőségét, az ellenszállítást. 

A megmaradt exportálható áruk előállítási értéke azonban jelentősen meghaladta a világpiaci 

árakat, ráadásul mind több alkalommal már a minősége is súlyosan kifogásolható volt, így 

vagy csak nagy veszteséggel, vagy sehogyan sem lehetett őket eladni a nyugat-európai 

piacokon. A kormányzatnak azonban égetően szüksége volt a devizára, így akármekkora 

veszteséggel is, de erőltette a tőkés exportot, akár a hazai készletek és szükségletek kárára is. 

Már 1948-ban is több millió forintos kiadást jelentettek a Bizóniába irányuló gabona- és 

egyéb agrárszállítmányok kompenzációs ügyletei, 1950-ben azonban az első háromnegyed 

évben ez már a teljes exportérték 59 %-át tette ki, összegszerűen mintegy 1,13 milliárd 

forintot. Emellett általánossá vált a valós adatokat eltitkoló, konspirációs költségvetés 

készítése: 1948-tól a honvédelmi, később pedig a jóvátételi, külkereskedelmi adatok „folytak 

bele” más, általánosabb meghatározású tételekbe. Innentől kezdve a kinyomtatott változatokat 

nem lehetett komolyan venni.
515

 Germuska Pál összegzésében az alábbi számok mutatják a 

különbözetet: 1950-ben a nyilvánosságra hozott adatok alapján a költségvetés kiadási oldalán 

24,1 milliárd forint szerepelt, miközben ténylegesen 26,8 milliárdot költöttek el. A 

külkereskedelmi árkiegyenlítés összege ugyanekkor 1,7 milliárdot tett ki, a teljes költségvetés 

6,3 %-át. 1953-ra ez az összeg 2,8 milliárdra nőtt, miközben a teljes büdzsé értéke 59,8 

milliárd Ft volt. A csúcspontot 1954 jelentette 12,5 milliárd Ft-os árkiegyenlítési kerettel, ami 

a teljes költségvetés nem kevesebb, mint 21,7 %-ra rúgott.
516
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5.1.1. Az első fizetési egyezmény 

 

1947. szeptember 15-18. között tárgyalások folytak Budapesten a magyar kormány és 

Németország angol-amerikai megszállási zónájából érkezett kereskedelmi bizottság között. A 

kabinetet Hardy Róbert miniszteri osztályfőnök, míg az angolszászokat Spencer Phenix 

(USA) és C. B. Dyson (Nagy-Britannia) képviselte. Ennek eredményeképpen aláírtak egy áru-

és fizetési egyezményt, amelyhez mellékletként árujegyzéket is csatoltak. Tekintetbe véve a 

szállítási nehézségeket, a megállapodás d, pontja szerint a felek kormányai az érintett 

országok (Ausztria és Csehszlovákia) bevonásával vasútügyi értekezletet kezdeményeznek 

Bécsben, ahol az angol-amerikai megszállási zóna és a magyar határ közötti tranzit-és 

fuvarköltségek ügyében egyeztetnek, illetve a szállítóeszközök (elsősorban vagonok, 

esetlegesen hajók) kérdésében foglalnak majd állást.
517

  

 A megállapodás szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy USA-dollár alapú 

számlát nyit Bizónia számára, amelyen keresztül az angolszász megszállási övezet és 

Magyarország közötti árucseréhez kapcsolódó fizetési forgalom bonyolódik majd. Leszögezik 

továbbá, hogy az angol-amerikai csapatok közvetlen magyarországi vásárlásai kívül esnek az 

egyezmény keretein, és ún. szabad dollárban egyenlítendők ki.
518

  A számlaegyenleget először 

1947. december 31-én, majd ezt követően negyedévente kell megvonni, és a mindenkori 

követelés azon része, ami két hónapnál nem régebben befizetett összegek levonása után 

fennmarad, szabad dollárban fizetendő a hitelező félnek. A fizetés történhet amerikai 

dollárban vagy angol fontban (1 angol font = 4,03 dollár), a kívánt pénznemről a teljesítő felet 

30 nappal a teljesítés megkezdése előtt értesíteni kell (4. cikk). Mindkét fél 100.000 dollár 

erejéig mehet át tartozásba, az ezt meghaladó követelés határérték feletti része azonnal szabad 

devizában követelhető (ez volt az ún. „overdraft”). A megállapodás 6. cikkelye rögzíti, hogy a 

Magyar Nemzeti Bank Németország egyesített angolszász kormányzatával közvetlenül 

egyezik meg a lebonyolítás technikai részleteiben. (Felmerült egy olyan tervezet is, amely 

szerint Magyarország minden esetlegesen a javára térítendő összeget szabad dollárban kér, 

ebben az esetben a 30 napos értesítési kötelezettség értelmét veszti és hatályon kívül kerül.) 

Az angolszász hatóságok a magyar kivitel tranzitfuvar-költségeit eredeti pénznemben vagy 

USA-dollárban térítik meg az exportőröknek. Végezetül az MNB kérvényezi az angolszász 

delegációnál, hogy nevezzék meg az esetlegesen megszűnő katonai kormányzat utódját, aki a 
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 Németország, 7127/1947. sz. irat elintézése. Budapest, 1947. szeptember 27. MOL XXIX-L-1-m, 20. doboz. 
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 A „szabad dollár” kifejezés azt jelentette, hogy az eladó fél a kapott devizát szabadon, megkötések nélkül 

felhasználhatta, míg a „zárolt dollárt” csak az egyezmény árujegyzékében szereplő tételek megvásárlására 

lehetett fordítani. 
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szerződési kötelezettség betartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben ez bekövetkezik, a 

mindenkori számlaegyenleg a hitelező fél részére szabad dollárban azonnal kérhető legyen.
519

  

A fenti dokumentum csak általánosságban határozta meg a felek közötti viszonyt. A 

konkrét lépéseket a Tárcaközi Külkereskedelmi Bizottság jegyzőkönyvében rögzítették. A 

jegyzőkönyv pontosította a korábbi megnevezést, miszerint nem árucsere-megállapodás, 

hanem fizetési egyezmény készült a felek között. Erről külön emlékiratot is szerkesztettek, 

amely kereskedelmi, utazási, eljárási, pénzügyi, távközlési és szállítási kérdésekkel 

foglalkozott. A kereskedelmi fejezet négy melléklete tartalmazta az árulistákat, amelyek a két 

fél által figyelembe vett árucikkeket ismertették. Ezek azonban nem rögzített tételek voltak, 

kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatták azokat. Emellett egyik fél sem követelhette 

a másiktól kizárólagosan egy-egy árufajta leszállítását. (A későbbiekben érdemes összevetni 

ezeket a paramétereket a szovjet zónával kötött megállapodás hasonló tárgyú feltételeivel…) 

A magyar fél számára elsődleges fontosságú árutétel 150 ezer tonna koksz és ennek 

megfelelő mennyiségű Ruhr-vidéki szén volt. Ehhez azonban nemzetközi kvótát kellett 

szerezni, mivel a Ruhr-vidék ez idő szerint ugyancsak megszállt területnek számított. 

Magyarország erre irányuló igényét a Bizónia Katonai Kormányzata támogatásáról 

biztosította. Nehezítette ugyanakkor a kapcsolatfelvételt, hogy a távközlési összeköttetés 

ekkortájt csak Németországból volt lehetséges magyar területre, a másik irányba egyelőre 

nem. Elsősorban politikai akadályok tornyosultak a kérdés előtt, amelyeket a békeszerződés 

aláírását követően fokozatosan sikerült felszámolni, a technikai fejlesztésekkel és javításokkal 

párhuzamosan. 

A négy árulista megoszlása a következő volt: 

 

A-lista: azon termékek, amiket az angolszász katonai kormányzat Magyarországtól elsősorban 

vásárolna. 

 

1. Alkaloidák 8. Keményfa 15. „Pannofix” szőrmék 

2. Kötözőfonalak 9. Gyógynövények 16. Hüvelyesek 

3. Véralbumin 10. Szaruliszt 17. Zöldség-és takarmánymagvak 

4. Cirokseprű 11. Sósav 18. Állatgyógyászati szérumok 

5. Toll és pehelytoll 12. Jutazsák és zsákvászon 19. Borkősav 

6. Csontenyv 13. Bőrök 20. Vazelin és vazelinolaj 

7. Technikai zsírok 14. Nitrogéntartalmú műtrágya 21. Furnérlemezek-és lapok 

(Megjegyzés: a 14. tételt 1948 tavaszáig, a 17.-et 1948 júniusáig nem lehetett szállítani.) 

63. táblázat: A-lista: Bizónia részéről elsősorban szóba jöhető magyar exportcikkek listája
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 7121/1947. sz. irat elintézése (Lásd a 2. sz. hivatkozást). 
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B-lista: árucikkek, melyeket Magyarország az A listán felül eladásra kínál. 

1. Marhahús  11. Füstölt libamell és comb 21. Pulp, meggy- és almalé 

2. Keserűvíz 12. Libazsír 22. Nád 

3. Ömlesztett sajt 13. Libamáj 23. Kolbász 

4. Juhsajt 14. Nyúl és lőtt vad 24. Levespor szárított  

hüvelyesekből 

5. Cigaretták 15. Vegyesíz 25. Savanyúkáposzta 

6. Szárított gyümölcs 16. Hagyma és fokhagyma 26. Konzervhús  

7. Szárított zöldség 17. Pirospaprika 27. Baromfikonzerv 

8. Friss gyümölcsök 18. E-vitamin tartalmú paprikapüré 28. Paradicsompüré 

9. Friss zöldségfélék 19. Vágott baromfi 29. Bor és szesz 

10. Hizlalt liba és kacsa 20. Puffasztott cirokdara  

 

64. táblázat: B-lista: Magyarország részéről szóba jöhető egyéb exportcikkek listája 

 

 

C-lista: magyar szempontból elsődlegesen fontos importáruk. 

1. Ruhr-koksz 7. Mélyhúzólemez 13. Fenol és krezol 

2. Szén 8. Festékanyagok (anilin) 14. Gyógyszervegyészeti cikkek 

3. Kőszénkátrány-szerek 9. Ötvözött vas 15. Üvegipar kvarchomok  

4. Kalcinált szóda 10. Vas és fémáru 16. Ócskavas 

5. Kémiai cikkek 11. Gépszerszámok, gépek 17. Hidegen hengerelt szalagacél 

6. Dinamó- és 

transzformátorlemezek 

12. Salétromsav 18. Faköszörület, fa és cellulóz 

 

65. táblázat: C-lista: Magyarország szemszögéből fontosabb bizóniai importáruk 

 

D-lista: árucikkek, amelyeket Németország angol-amerikai övezete még eladásra kínál. 

1. Kovaföld 12. Rádió- és telefonkészülékek 23. Sebészeti felszerelések 

2. Folypát 13. Háztartási elektromos 

készülékek 

24. Tudományos berendezések 

3. Kősó 14. Magasfeszültségű 

kapcsolóberendezések 

25. Finommechanikai gépek 

4. Komló 15. Mindenféle elektromos 

motor 

26. Látócsövek, mikroszkópok 

5. Dízelmotorok 16. BOSCH gyártmányok 27. Fényképezőgépek 

6. Motoralkatrészek 17. Szénkefék 28. Rajzolóberendezések 

7. Bányagépek 18. Elektródák 29. Motorkocsik 

8. Vasúti jelzőkészülékek 19. Dugattyúk 30. Opel alkatrészek 

9. Textilgépek (szövő) 20. Serfőző készülékek 31. Traktorok 

10. Nyomdagépek 21. Fogászati berendezések  

11. Pamutgyártó gépek 22. Röntgen és orvosi gépek  

 

66. táblázat: D-lista: Bizónia által Magyarország részére felkínált egyéb áruk listája 
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 Külön dokumentum ismerteti a két fél közötti megállapodás részleteit, úgymint 

technikai kérdések, fizetési módozatok, a fedezet problémája, hitelkeret kijelölése. A 

pénzügyi megállapodás szerint az MNB Devizapénztára a Joint Foreign Exchange Agency 

(JFEA) részére kamat-és költségmentes dollárszámlát vezet, amit a Központi Könyvelőség 

nyit meg. A számla neve: Joint Export-Import Offset Account, rövidebb formában csak Offset 

Accountként hivatkoztak rá. (A német dokumentumokban egyébként leggyakrabban JEIA 

rövidítés szerepel sokszor nemcsak a számla, hanem a Joint mint irányító szerv említésekor is, 

1949-től csak ezt használták, ezért onnantól, csakúgy, mint a német forrásokban, a 

dolgozatban is ez szerepel). Hasonló számla létesül Németországban az MNB részére. A 

megállapodás 3. pontja szerint a Devizapénztár a JFEA hasonló fizetési megbízásait 100.000 

dollár összegig fedezethiány (overdraft) esetén is forintosítja. 100.000 dollárt meghaladó 

összeg esetén a megbízásokat további intézkedésig BC számlára helyezik. A 6. pont 

kimondja, hogy a december 31-én, március 31-én, június 30-án és szeptember 30-án az Offset 

Account egyenlegének azon részét, amely 2 hónapnál régebben került számlára, és még fel 

nem használt fizetésekből tevődik össze, szabad devizában kell megtéríteni (USA-dollár vagy 

font sterling, 1 font = 4,03 dollár). A teljesítő felet a választott pénznemről a tranzakció előtt 

30 nappal kell értesíteni. Amennyiben a fentiek értelmében magyar követelés halmozódik fel, 

azt amerikai dollárban kérjük a német féltől.
520

 A vasúti szállítás során (Ausztrián keresztül) 

felmerült tranzitdíjakat háromhavi tételekben fizetik meg amerikai dollárban a MÁV-nak. A 

szállítóeszközök tekintetében úgy határoztak, hogy „az exportőr ország állít vagont, és a 

határon az ellenország vagonjait csak egyenlő számú vagon ellenében cseréljük ki.” 
521

   

 Egy 1947. szeptember 15-i keltezésű dokumentum arról számol be, hogy az 

angolszász hatóságok által megnyitni kívánt dollárszámla az árucsere-forgalmon túl az ún. 

„invisible” (láthatatlan) költségek fedezésére is szolgálna. Ez utóbbi fogalomba értették a 

külkereskedelemmel kapcsolatos mindenféle mellékköltséget (fuvar, tárolás, stb.), illetve az 

ilyen ügyekben utazók létfenntartási költségeit, különböző támogatásait is. („Nem szigorúan 

árutermészetű fizetés” – ahogy az irat eredetileg megfogalmazta.) A dollár és a birodalmi 

márka értékarányát átlagosan 1:10-hez állapították meg. A márka feketepiaci árfolyama 

Németország-szerte ugyan jóval meghaladta ezt az értéket, a hivatalos azonban alatta volt, így 

korrekt lépésnek tűnt egyfajta súlyozott árfolyam meghatározása. Arról is szó esett, hogy a 

font- vagy dollárfizetés tekintetében a hitelező fél dönthet, melyik pénznemben kéri a 

teljesítés. A szállítással kapcsolatban pedig felmerült, hogy Ausztria helyett cseh területen (a 
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 Bo. 7127/1947 II. sz. irat. Budapest, 1947. december 20. MOL XIX-G-3-b 15. doboz. 
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 Lásd ugyanott. 



247 

 

Prága – Pilsen vonalon) lehetne kieszközölni a vasúti transzportot, ugyanis fennállt a veszélye 

annak, hogy az Ausztriában lévő szovjet hatóságok a potsdami egyezményre való 

hivatkozással esetleg visszatartják a hazafelé tartó üres német vagonokat.
522

 

 Az első egyezmény hatálya alatt bonyolódó áruforgalom részleteiről nem sok 

dokumentum tesz említést, ebben valószínűleg a még viszonylag alacsony volumen is 

szerepet játszott. A későbbi megállapodások dokumentációja – mint az lentebb látható – jóval 

részletesebb. 
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 Dátum és aláírás nélküli, jelöletlen irat. MOL XIX-G-3-b 15. doboz. 
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5.1.2. A második fizetési egyezmény 

 

Az 1947. október 5-én tető alá hozott egyezmény meghosszabbításáról 1948 júliusától 

tárgyaltak a felek. A tervezetek a később életbe lépett kontingenseknél magasabb értékekkel 

kalkuláltak, ezeket végül leszállították. A német oldalon – figyelembe véve a Marshall-terv 

keretét is – az alábbi keretszámokat tervezték:
523

 

 

Behozatal Bizóniába Érték 

(dollár) 
Kivitel Magyarországra* Érték  

(X-terv) 

Érték  

(Y-terv) 

Vörös bauxit 810.000 Szén 2.509.000 2.509.000 

Toll 20.000 Fém késztermékek 100.000 100.000 

Gyógyszerészeti 

félkész áruk 

50.000 Elektromotorok, turbinák 100.000 100.000 

Gyógynövények 63.750 Szerszámgépek 100.000 100.000 

Szinterelt magnezit 838.750 Ipari gépszerelvények - 400.000 

Kenyérgabona 5.759.000 Építőmérnöki munkák 50.000 50.000 

Kukorica 5.500.000 Mg-i gépek, traktorok - 50.000 

Hüvelyesek 3.300.000 Bányaipari eszközök 50.000 50.000 

Nitrogénműtrágya 5.500.000 Finommechanika, optika 50.000 50.000 

Összesen 21.841.500 Motorizált szállítóeszköz 200.000 200.000 

  Motor nélküli "" 100.000 100.000 

  Összesen 3.259.000 3.709.000 
*Az exportlista nem az éves, hanem a megállapodást követő első időszak szállítási tételeit tartalmazza. A pontos 

terminust nem tették közzé, de a számok az egész évre tervezett kontingens kb. 1/6-1/7 részét teszik ki. Mindkét 

oldal előirányzata némiképp módosult a későbbiekben. 

 
67. táblázat: Az 1947-es árucsere-forgalmi egyezmény főbb tételeinek kontingensei 

 

A magyar fél a fentieken túlmenően még koksz, szén, kátrány, kalcinált szóda, 

különféle vegyszerek, valamint dinamó- és transzformátorlemezek után is érdeklődött. Német 

részről pedig mezőgazdasági és könnyűipari termékek behozatalára láttak további elvi 

lehetőséget. 

A szén és koksz szállításán kívül a legnagyobb, magyar érdeklődésre számot tartó 

kontingens az anilinfestékek csoportja volt, ezekből Magyarország nem kevesebb, mint 12 

millió dollár értékben szeretett volna importálni, de jelezték, hogy ha a JFEA nem is járul 

hozzá a fenti mennyiség exportjához, akkor is legalább 3 milliós tételre tartanak igényt. Végül 

a német oldal 4,6 millió dolláros elvi ajánlatot fogalmazott meg, amit azonban a magyar 

tárgyalók keveselltek. A németek viszont azt rótták fel a magyar félnek, hogy az nagy 

mennyiségű német gyártmányú festéket importált Svájcból és Hollandiából. Amennyiben ez a 
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 Wirtschaftsverhandlungen mit Ungarn. V/A/6-15/72/48. sz. irat, aláírás nélkül. Frankfurt, 1948. július 16. B 
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gyakorlat megszűnik, érveltek, abban az esetben lehet szó nagyobb mennyiségű festékanyag 

rendelkezésre bocsátásáról. Végül abban állapodtak meg, hogy Magyarország összeállít egy 

listát a számára szükséges festékfajtákról, amivel közvetlenül az előállító cégekhez fordulhat 

vásárlási szándékkal. 

A gyógyszeripari termékek esetében magyar részről összesen 400.000 dolláros 

szállítási igényt jeleztek, a kérdést azonban nyitva kellett hagyni, mivel egyelőre sok volt 

körülötte a bizonytalansági tényező. Fenolból 200 tonnát kértek, de a német gyárak együttes 

termelése sem fedezte még az ottani belső igényeket sem, ezért erről a magyar fél végül 

kénytelen volt lemondani. Szurok szállítása is szóba került, de a németországi ár a szállítási 

költségekkel együtt magasabb volt, mint a csehszlovák vagy lengyel áru értéke. Ennek 

ellenére magyar részről felmerült, hogy amennyiben lehetséges, 50.000 dollárért ezer tonnás 

mennyiséget vásárolnának. Kisebb tételekben még több terméket felsoroltak (lakk, fotópapír, 

műgyanta, karbamid, celluloid és növényvédő szerek), legtöbbjük szállítása megoldhatónak 

tűnt. A korábbi, salétromsavra vonatkozó igényét ugyanakkor visszavonta a magyar fél.
524

 Az 

1949. július 31-éig tervezett német import előirányzata 15,7 millió, az exporté 14,1 millió 

dollár volt. 

A textiláruk forgalma esetében nyilvánvalónak tűnt, hogy a kölcsönösség elve nem 

járható út, mivel ebből a szektorból Magyarországnak nem származott devizabevétele, 

textilipara pedig soha nem dolgozott a kereskedelempolitikai ellentételezések elve alapján. 

Ezért a német Arbeitsgemeinschaft Gesamttextil részéről csak kisebb mennyiség szállítását 

javasolták (noha német szemszögből Magyarország korábban hagyományos textilimportőrnek 

számított).
525

 

 A korábbi egyezményt végül a Frankfurtban 1948. augusztus 6-án aláírt dokumentum 

váltotta fel, amely augusztus 1-jéig visszamenőleg lépett hatályba és 1949. július 31-éig, egy 

éves időtartamra szólt. Ebben már meghatározott kvótákat is lefektettek. A magyar fél 

részéről 15 millió dollár értékű kivitel és 11 millió dolláros behozatal volt előirányozva. (Ez 

később némiképp módosult.) Az export legnagyobb része mezőgazdasági termény volt, ezen 

felül kisebb tételben ipari gyártmányok, nyersanyagok szerepeltek benne. A behozatali listát 

nehézipari készáruk (gépek, fémgyártmányok, villamos berendezések), segédanyagok, 

vegyszerek alkották, ezen kívül – külön tételben – allokációs koksz is szerepelt benne 2,9 

millió dollár értékben. A fizetési forgalom tekintetében jórészt érvényben maradtak az 1947-
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 Aktennotiz, Handelsvertragverhandlungen mit Ungarn. Jelöletlen irat, aláírás: Ramsperger. Frankfurt, 

1948. július 30. B 102/2322 Heft 2. 
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es szerződés pontjai, az továbbra is az Offset Account dollárszámlán bonyolódott, ám ez 

utóbbi átkerült az újonnan létrehozott Bank Deutscher Länderhez (BDL). A korábban 100.000 

dolláros kölcsönös elszámolási keretet viszont a tízszeresére, egymillió dollárra emelték. 

Ennél nagyobb összegű tartozás 1.000.000 dollár feletti részét a hitelezőnek szabad dollárban 

kellett lerónia. A kokszért csak szabad devizával lehetett fizetni, az Offset Account-ról 

kizárólag akkor, ha a magyar félnek követelése állt fent a negyedéves terminus végén a német 

(angolszász) exportőrökkel szemben.
526

 

 Az új árucsere-és fizetési egyezményhez csatolt árujegyzék a következőket 

tartalmazta: 

 

Magyar export Érték (USD) Magyar import Érték (USD) 

a. Mezőgazdasági termékek 7,8 millió a. Gépek, fémgyártmányok, 

villamos berendezések 

5 millió 

b. Ipari termékek 5 millió b. Vegyszerek és 

rokontermékek 

2,3 millió 

c. Vegyes cikkek 2,3 millió c. Egyéb ipari termékek 1 millió 

d. Egyéb áruk 0,6 millió d. Egyéb áruk kb. 6 millió 

Export összesen 15,7 millió Import összesen kb. 14 millió 

 

68. táblázat: Az 1948-as árucsere-forgalmi egyezményhez csatolt árujegyzék főbb sarokszámai 

 

A magyar fél reményét fejezte ki arra nézve, hogy további mezőgazdasági 

szállításokért is kaphat ellentételezést szabad devizában. Az angolszász hatóságok nem 

zárkóztak el ez elől, de feltételül szabták, hogy az összeg egy részéért német árut 

vásároljanak. Megállapodtak abban is, hogy a vegyes cikkek szállítására mindkét fél csak 

szükség esetén ad ki exportengedélyt, és a kontingensek kiegészítik egymást mind érték, mind 

kölcsönös szükséglet szempontjából.
527

 

 1948 nyarán Németország angolszász megszállási övezetében (majd nem sokkal 

később a szovjet zónában is) pénzreformot vezettek be. Ennek keretében 100 birodalmi 

márkányi bankbetét értékét 6,5 új német márkában állapították meg, a készpénz cserearánya 

ettől eltérően alakult, kisebb összegnél kedvezőbb, nagyobb mennyiségben viszont gyengébb 

átváltási kurzust alkalmaztak. (Átlagban 1:10 körül.)
528

 Ezért az átmenetileg beállt 

bizonytalanság miatt az árukontingensek értékét az előző évi szerződés árbázisán tüntették fel. 
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 A szállításokkal kapcsolatos nehézségeket, illetve azok megoldására tett javaslatokat 

ismertette a Kühne & Nagel szállítmányozási cég 1948. október 23-án kelt levele. Már 

hónapokkal korábban próbálták a magyar áruk Németországon keresztül bonyolódó 

tranzitforgalmát német kikötőkbe irányítani. Magyarország többször is kifejezte szándékát, 

hogy Hamburgon és Brémán keresztül szeretne Észak-Európába és a tengerentúlra is árut 

szállítani, amit azonban a németországi szövetséges megszálló hatóságok elutasítottak. A cég 

ezért panasszal élt a kereskedelmi kamaránál és a kikötői igazgatóságoknál is, de eredményt 

mindezidáig nem hirdettek az ügyben, mivel Magyarországnak nem volt devizája a 

teherfuvarozás és a tranzitforgalom díjainak megtérítésére, márpedig azok Németországban 

dollárbázison lettek megállapítva. 

 A magyar javaslat eredetileg úgy szólt, hogy Csehszlovákián és az Elba folyón 

keresztül juttatnák el az árut Hamburgig, ezen az úton azonban a tételek egy része a sokkal 

közelebb fekvő lengyelországi Szczeczin vagy Gdynia kikötőjébe kerülne, ami nyilvánvalóan 

nem volt érdeke a németeknek. Ezért sürgősséggel kérték, hogy a vasúti szállítást oldják meg 

úgy, hogy közvetlenül Hegyeshalom-Nickelsdorftól, Passaun keresztül a hamburgi kikötőig 

mehessenek a szállítmányok. A szállítási költségeket az árucsere-forgalmi egyezmény 

keretein belül lehetne elszámolni, mivel a szerződés az áruforgalom finanszírozásán felül 

lehetőséget biztosított az ún. szolgáltatások ellentételezésére is. Tekintettel arra, hogy 

Magyarország évente mintegy 3-400.000 tonna árut szállított Hamburgon keresztül Nagy-

Britanniába, ezen kívül 2000 vagon cukrot a levantei piacra és 6000 tonnányi mezőgazdasági 

terméket Norvégiába, nem volna közömbös egyik fél számára sem, ha sikerülne megegyezni a 

tranzitfuvar költségeiről – hangzott a német érvelés. Németország ugyanakkor mintegy 

170.000 tonnányi árut importált Magyarországról, ezek ausztriai tranzitdíja összesen 863.580 

dollár volt. Tisztázásra várt még ugyanakkor, pontosan mennyibe kerül a magyar áruk 

ausztriai tranzitja, az erre vonatkozó adatokat a német fél nem ismerte. Az osztrák-magyar 

elszámolás mikéntje is kérdéses volt, a fenti számítás alapján 4.375.260 dollár lenne Ausztria 

részesedése, míg a Németországon áthaladó magyar tranzitfuvarok után a németek ennél is 

többet, 5.773.340 dollárt kasszíroznának.
529

 Egy korábbi összehasonlító adatsor alapján 

Magyarország a Hamburgba indított szállítmányok után 1938-ban 100.000, 1939-ben 80.000 

dollárt fizetett, míg visszafelé ugyanezek a tranzitdíjak 155.000, illetve 100.000 dollárt tettek 

ki. A Svájcba tartó transzportok esetében ugyanakkor 52.000, Angliába 16.000, az északi 
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országokba pedig 1000 dolláros tranzitdíjat kellett fizetni 1938-ban. A visszafelé irányuló 

áruforgalom esetében ez az összeg mindhárom fenti viszonylatban sokkal kisebb volt.
530

 

  1949 tavaszán számba vették, hogy a felek milyen arányban használták ki a 

kontingenseket. Kiderült, a magyar fél közel 100, míg a német csak 50 százalék körül 

teljesített. Az értékkülönbözet részben követelés, részben szabad deviza formájában állt fenn. 

A korábbi egyezményben rögzítették, ha a mindenkori számlaegyenleg Magyarország javára 

1 millió dollár felett van, a többletet az MNB szabad dollárban hívhatja le. Az 1 millió dollár 

alatti összegek esetében a két hónapnál régebbi követelések hívhatók le a fenti módon. Ezen 

összegekből azonban koksz vagy vasérc is vásárolható volt.
531

 A vegyesbizottsági tárgyalások 

ebben az ügyben 1949. június 3-án zárultak le, ennek eredményeképpen a magyar exporttételt 

14,76 millió dollárról 19,34 millióra, a németet pedig 11,28 millióról 25-26 millióra emelték. 

Magyarország kontingense természetesen azért bővült kisebb mértékben, mert eddig többet 

exportált, mint a német fél.
532

 A magyar kiviteli pótkontingens a következőket tartalmazta: 

rozs 2,5 millió, szerszámgépek 100.000, fűzfavessző 20.000, gyümölcs, főzelék, pulp, 

paprika, tojás 2 millió dollár értékben. Az értékelés azt is kimutatta, hogy az 1947 októberétől 

hatályos egyezmények révén a magyar fél addig az időpontig mintegy 3,5 millió szabad 

dollárt termelt ki.
533

 Az 1949. februári havi kereskedelmi forgalom ugyanakkor a 

következőképpen alakult:
534
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Export  1949. február 

(1000 USD) 

Évi kontingens 

százalékában 

1948 aug. óta 

össz. (1000 $) 

Évi kontingens 

százalékában 

Mg-i termékek 579 8,3 4607 66 

Ipari termékek 136 2,7 1821 36 

Vegyes áruk   35 1,5 1394  60,7 

Egyéb cikkek 166           33,2 3872    774,5 (!) 

Összesen 916 -        11.694 - 

  

Import 1949. február 

(1000 USD) 

Évi kontingens 

százalékában 

1948 aug. óta 

össz. (1000 $) 
Évi kontingens 

százalékában 

Gépek, villamos 

berendezések 

401 8 797 16 

Vegyszerek 209 9 1330 57,3 

Egyéb ipari áruk 20 2 96 9,8 

Vegyes cikkek 47 2 138 5,9 

Különféle áruk 108 24 355 71 

Mérnöki 

tanácsadási 

költségek, rajzok 

6 3 6 3 

Összesen 791 - 2722 - 

 

Külön tételben feltüntetve: 

Koksz 98 - 358 - 

 

Exclearing exp. 

(friss libamáj) 

3 - 3 - 

Exclearing imp.     

- koksz - - 534 - 

- egyéb - - 8 - 

-BOSCH 

gyártmányok 

- - 9 - 

 

69. táblázat: A nyugatnémet megszállási övezetek és Magyarország kereskedelmi forgalma (1949. február) 

 

 Az 1949. márciusi adatok szerint Magyarországnak 179.000 dolláros követelése állt 

fenn a német féllel szemben (714.500 dollár export / 535.500 dollár import). A hazai 

szakemberek egyöntetűen rámutattak arra, hogy segíteni kell a behozatalt, mert július 31-én 

lejár a szerződés, és egyensúlyba kell kerülnie a pénzügyi mérlegnek, különben azt a látszatot 

keltenénk, hogy Magyarország a Trizóniával folytatott kereskedelmet szabad dollár gyűjtésére 

használja fel. Fő exportcikkünk ez idő szerint a bauxit és a nád volt, míg a behozatali oldalon 

vetőmagok, komló, írógépek és vegyszerek szerepeltek. Már ekkor szóba került a francia zóna 

bekapcsolása is a kereskedelmi forgalomba, amíg azonban egy vegyesbizottság a fizetési 
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megállapodásokat nem rögzítette, Magyarországnak az innét vásárolt termékekért szabad 

dollárban kellett fizetnie.  

 Ennél azonban lényegesen komolyabb következménye volt a Joint Export-Import 

Account (JEIA) rendelkezéseinek. Előírták ugyanis, hogy központi engedély szükséges 

azokhoz az exportműveletekhez, amelyek nem a Marshall- illetve sterlingövezethez tartozó 

országok felé irányulnak (ideértve az USA, Kanada és Új-Foundland).
535

 Emellett teljes 

felülvizsgálati és döntési jogot vindikált magának mindazon külföldről érkezett megbízások 

(Veredlungsgeschäfte) tekintetében, amelyeknél a fizetés részben vagy egészben készpénzben 

történik. (A Neue Zürcher Zeitung szerint ezek az intézkedések a gyakorlatban a kelet-európai 

országokba irányuló kivitel megnehezítését szolgálták.) A hidegháború tehát elérte a 

gazdaságot is, s bár a következő években is kötöttek még megegyezést, a közeljövőben a két 

állam közötti kapcsolatok fokozatosan leépültek.
536

 

Mindezek tetejébe már 1949 januárjában megjelent egy angol-amerikai közlemény, 

miszerint Bizónia gazdaságát válság fenyegeti. Nem lendült fel a termelés, csökkent az 

árukereslet, ugyanakkor megnőtt a hiteligény, de nem produktív célra, hanem a jövőtől való 

félelem miatt, a magángazdaság pedig nem képes finanszírozni önmagát. A munkanélküliek 

száma a lélektaninak tartott egymilliós határ fölé emelkedett. 

1949 nyarán, hasonlóan a hazai forrásokhoz, a német iratokban is még élénk kétoldalú 

forgalmat mutattak ki a statisztikák, illetve sűrűn bukkant fel magyarországi árucsere-

forgalomra utaló dokumentum. A Bizóniába irányuló magyar importáruk közül a rozs bírt a 

legnagyobb jelentőséggel, ezt követte a paprika és egyéb mezőgazdasági cikkek tétele, de 

szerszámgépeket is hoztak be Magyarországról, utóbbiak kontingensét a németek kérésére fel 

is emelték. A zónából Magyarországra irányuló pótlólagos szállítások zömét gépek, 

pótalkatrészek, festékek és színezőanyagok, vegyszerek és egy sor kisebb termékcsoport, 

úgymint kéziszerszámok, vastömegcikk és fogyasztási javak tették ki. Júniustól már a francia 

ellenőrzésű zóna is bekapcsolódott a forgalomba, bár a kezdetekkor inkább csak az importból 

részesedett. 

 1949. május 25. és június 3. között a felek az 1948-ban aláírt egyezmény ügyében 

tárgyaltak Frankfurtban. A napirendi pontok között szerepelt az áruszállítások felülvizsgálata, 

különösen a licencek terén Magyarország irányába; a jelenleg érvényes szerződés 

meghosszabbítása; az árulisták esetében a kontingensek felemelése és a francia zóna 
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egyezménybe történő bevonásának technikai részletei is. A folyó év április 1-jén megvont 

egyenleg szerint a németek 15.670.000 dollár értékben importáltak árut Magyarországról és 

11.721.000 dollárért vittek ki oda, így csaknem 6 milliós akkreditív-kötelezettségük állt fenn 

(egyes elemzők szerint a valós német passzívum 6,123 millió dollár volt). Az egyezmény 

eredeti kontingensei körülbelül ekkora összegekről szóltak, ezeket azonban a későbbiekben 

megemelték. Mindazonáltal felmerült, hogy egy katalógusban gyűjtsék össze azokat a 

termékeket, amelyeket Magyarország még megvásárolna, és német részről is lehetséges volna 

a leszállításuk (már amennyiben a JEIA is hozzájárul a tranzakcióhoz). A szóba jöhető 

területek közül a gépgyártás, az elektromos ipar, a finommechanika és az optika termékei 

álltak a magyar igények középpontjában. A megbeszélések során a pótlólagos szállítások 

összértékét 7,455 millió dollárra tervezték, amiben közel másfél millió dollár értékben 

ócskavas is szerepelt, de tartalmazott vegyszereket (2,625 millió), csiszolóanyagokat, 

szintetikus sörtét és selyemfonalat 160.000, vegyes árukat pedig 2 millió dollár értékben. 

Előírás volt ugyanakkor, hogy minden egyes szállítási tétel önmagában (fajtánként) legfeljebb 

100.000 dollár lehet, ha ennél nagyobb összegről volt szó egy termék esetében, akkor azt 

külön kellett leszállítani. „(…) gilt die Bestimmung, dass jede Einzelposition nur bis zu einem 

Höchbetrag von 100.000 $ ausgenutzt werden darf.”
537

 Így a pótlólagos szállításokkal együtt 

az egyezmény összvolumene 20-23 millió dollárra nőtt. A szállítási és egyéb költségeket 

pedig az Offset Account nevű számláról fedezték. A megszálló hatóságok számos termék 

exportengedélyét csak vonakodva adták meg, ezek közé tartozott a magyar szempontból 

alapvető jelentőségű koksz, ócskavas, de a kálisó is. Az eredetileg a nyár folyamán lejáró 

árucsere-forgalmi egyezményt szeptember 30-áig hosszabbították meg, augusztustól pedig új 

tárgyalások kezdődtek az 1949/50-es kereskedelmi évre szóló újabb egyezményről.
538

 

 Június elején az is eldőlt, hogy a másodlagosan felajánlott magyar élelmiszerekből a 

német fél csak egymillió dollár értékben fog vásárolni, noha korábban 2,4 milliós tétel 

szállítása volt napirenden. A németek a csökkentést azzal indokolták, hogy a 

kereskedelempolitikai nehézségek miatt nehézkes ezek szállítása, és bár korábban jelentős 

tartozásuk volt ugyan, de ez az elmúlt két hónap során csaknem kiegyenlítődött. (Nem sokkal 

később azonban megint növekedésnek indult.) A JEIA számításai szerint a június elsejei 

összvolumen 15,670 dolláros kivitel és 14,155 milliós behozatal volt. 

 Német részről még a tárgyalások kezdetén fontosnak tartották tisztázni azt a kérdést, 

hogy Magyarország az új egyezményben meghatározott kontingensek terhére igényel-e vasúti 
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síneket a német féltől. Ennek érdekében a Verwaltung für Wirtschaft táviratot is küldött az 

Acélhivatalnak.
539

 A magyar válasz május 28-án érkezett meg, eszerint 1 millió dollár 

értékben igényeltek síneket (ez körülbelül 10.000 tonnás tételt jelentett), 100.000-ért pedig 

különféle hengerelt árukat, ám mivel a régi kontingensbe már fértek bele, az egyezmény 

meghosszabbítását javasolták, amit rövid úton a felek el is intéztek. A sín exportja egyébként 

húzóágazatnak számított Németországban: ugyanebben az időben még a távoli Ausztrália is 

40.000 tonnás mennyiséget rendelt belőle.
540

 

1949. június 3-án, még az egyezmény lejárta előtt ismét sor került egy aláírási 

ceremóniára, amely meghosszabbította az 1948-as szerződést 1949. szeptember 30-ig, hogy 

legyen idő a következő terminus alaposabb előkészítésére. Az így visszamaradó 4 hónapra 

kiegészítő export-import kontingenseket határoztak meg. (Az eredeti összegeket az egész 

időszakra vonatkozólag utólag kölcsönösen 20-21 millió dollár körüli értékre emelték.) Ennek 

megfelelően Magyarország exportkerete 4,6 millió USA-dollárral nőtt, ami főleg 

mezőgazdasági terményből (2,5 millió) állt, de tartalmazott vegyes cikkeket (2 millió) és ipari 

termékeket (100.000 dollár értékben). Az import ugyanekkor 12-13 millió dollárt tett ki, és a 

már korábban is szállított gépeket, fémtermékeket (7,5 millió) vegyipari árukat (2,6 millió), 

vegyes cikkeket (2 millió) és ipari termékeket (160.000 dollár) tartalmazta.
541

 A legfontosabb 

újítás a korábbiakhoz képest az volt, hogy a Bizóniával kötött első egyezmény érvényben lévő 

fizetési megállapodása innentől kezdve a francia zónára is kiterjedt, vagyis Magyarország 

immár a teljes nyugatnémet megszállási övezettel (Trizóniával) szerződéses gazdasági 

kapcsolatban állt.
542

 

„A fizetési megállapodás érvényének kiterjesztése lehetővé teszi azt, hogy a francia 

megszállási zónában ugyanúgy, mint az angol-amerikai övezetben elszámolási 

dollárszámlánk terhére vásárolhassunk, szemben az eddigi szabad dollár elleni behozatali 

lehetőségünkkel.” Magyar részről 12,24 millió dollár import és 4,62 millió exportkontingens-

emelést hagytak jóvá a megállapodásban, mivel Magyarország többlete addig igen 

nagyarányú volt. A fontosabb tételek közül rozs 2,5 millió, szerszámgépek 100.000, 

fűzfavessző 20.000, vegyes cikkek (gyümölcs, főzelék, tojás) 2 millió dollár értékben 

szerepeltek a listán. A behozatali előirányzatban vízerőmű-berendezések 950.000, útépítő 

gépek 250.000, precíziós szerszámok 100.000, kazánok és tartozékaik 620.000, különféle 

ipari gépek 500.000, hidraulikus prés és hengermű alkatrészek 2 millió, 50.000 t ócskavas és 
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grafit elektródák 200.000, anilin festék 1 millió, különböző vegyszerek 600.000 dollár 

értékben szerepeltek.
543

 Bizóniába ezen felül még kiszállítottak 300 tonna meggyet és a 

mezőgazdasági cikkeken túlmenően még 170 db fedett vasúti teherkocsit is, utóbbit 552.500 

dollár értékben, ami 12.667.968,55 Ft bevételt eredményezett.
544

  

A francia zóna bekapcsolása a kétoldalú folyamatokba nem volt teljesen 

zökkenőmentes. A magyar fél javaslata úgy hangzott, hogy a német határtól (Passau) az 

északnyugat-magyarországi feldolgozóhelyekig vasúti szállítással oldják meg az onnan 

származó áruk eljuttatását, ezért Magyarország német márkával fizetne, vagy 

ellentételezésképpen bor és spiritusz szállítását vállalná. Végül arra jutottak, hogy a szállítás 

kérdését a Reichsbahn képviselőinek, illetve az osztrák és a magyar vasúttársaságnak kell 

megvitatnia. A tárgyalásokon magyar részről az alábbi személyek vettek részt: Mandula 

György, Rába András, Kőrösi Irma (Pénzügyminisztérium), Bakony Béla (MNB), Nagy 

László (közlekedésügyi tárca) és Bródy István (Külkereskedelmi Minisztérium), a frankfurti 

kereskedelmi képviselő.
545

 

A hagyományos ipari és mezőgazdasági jellegű tranzakciókkal szemben egy addig 

merőben szokatlan területen is sor került a felek közti együttműködésre: kulturális termékek, 

konkrétan filmekkel kapcsolatban. A háború előtt Rob Syring berlini filmkereskedő 

megvásárolt két, németre szinkronizált magyar filmet. Ezeket utóbb fasisztának minősített 

főszereplői miatt 1945-ben Magyarországon betiltották. A berlini cég 1948 végén jelentkezett, 

hogy a filmeket „Zum Leben verurteilt” és „Weil ich dich liebe” címmel forgalomba hozta, és 

a százalékos elszámolásból a MAFILM-nak járó 14.282,18 DM összeget át kívánja utalni. 

Arról is szó esett, hogy az ügylet rendezése után a németek további filmek átvételéről 

tárgyalnának.
546

 Bródy István ugyancsak jelezte Frankfurtból, hogy esetleg a Valahol 

Európában című film licencdíját is kifizetné egy német cég, méghozzá kemény valutában. 

Választ várt a MAFILM-től arra vonatkozólag, hogy a cég fontolóra venné-e a külföldi 

forgalmazás lehetőségét.
547

 

Továbbra is visszatérő probléma volt a szállítások kérdése. A háború előtt a magyar-

német áruforgalom jelentős részét vízi úton szállították, ez a háborút követően a felrobbantott 
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hidak és a szövetségesek általános folyamzárja miatt megszűnt. A német hajók lefelé, a 

magyarok pedig felfelé nem hajózhattak tovább az amerikai és a szovjet zóna határánál 

(Linz). Hajópark tekintetében Magyarország ugyancsak rosszul állt, a korábban elhurcolt 

járművek nagy része éppen Linznél vesztegelt, ám jó ideig nem lehetett hozzájuk férni. A 

német fél mindazonáltal arról értesült, hogy a magyarok a közeljövőben 100.000 tonna bauxit 

Regensburgig történő szállítását fogják kérvényezni a szövetséges hatóságoknál, ami siker 

esetén jó tárgyalási alap lehet a későbbiek során és újra megnyithatja a kaput a dunai szállítás 

előtt. Az ügyben a BWMi levéltervezetet is készített a magyar félnek.
548

 

A világpolitikai helyzet változása és a hidegháború beállta ellenére töretlen német 

gazdasági érdeklődést bizonyította Bródy számtalan levele, de a hozzá, vagy egyenesen 

Magyarországra érkező különféle német vállalatok kérelmei is. Mind az ipari, mind pedig a 

mezőgazdasági termékek forgalma élénknek volt mondható. 

Bródy 1949. június 20-án kelt és Budapestre küldött német nyelvű levelében arról 

tájékoztatott, miszerint a következő szezonra Magyarországról 20.000 tonna cukrot, 10.000 t 

napraforgómagot, 2000 t szójababot és 1000 t repcemagot importálnának a németek. Választ 

kért arra vonatkozólag, hogy a magyar fél egyetért-e a fent előirányzott mennyiségekkel vagy 

módosítaná azokat. A fő importcikk gabona esetében még nem született döntés, mivel 

Németországban tengerentúli gabona behozatala is folyamatosan napirenden volt.
549

 Ugyanitt 

közölte azt is, hogy Németországban komoly érdeklődés van a magyar málnára és eperre, friss 

vagy konzervált változatban is. Javasolta a fenti áruk termelőinek tájékoztatását, hogy a 

következő évben többet termeljenek, mert az exportlehetőségek hosszabb távon adottak 

lennének mindkét termék esetében. De nemcsak a németeknél, hanem egész Európában jó 

piaca van a málnának és az epernek is, így ezt a lehetőséget komolyan meg kell fontolni.
550

 

Egy 1946-os amerikai törvény kötelezte az ott állomásozó megszálló erőket, hogy 

bizonyos árucsoportok szállítására feltétlenül ügyeljenek. Tartottak ugyanis attól, hogy ha 

Németországban éhínség vagy járvány tör ki, az esetleg nyugtalanságot, akár lázadást is 

vonhat maga után. Az amerikaiak a nyugati megszállt területeken ennek elsősorban gabona és 

liszt fokozott importjával igyekeztek elejét venni. (”…den besetzten Gebieten 

Zuschusslieferungen zu leisten, um Hungersnot, Seuchen, und Revolten zu vermeiden.”) 
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Amerikából ezért is került be a németekhez a fenti tételekből nagyobb mennyiség, ami 

természetesen a magyar gabona németországi exportlehetőségeit is befolyásolta.
551

 

1947-ben 500 millió, 1948-ban 600 millió dollár feletti értékben érkezett gabona és 

liszt az Egyesült Államokból Németországba, méghozzá egy soha meg nem határozott 

árbázison. A szállításokat a GARIOA nevű alap bonyolította le. Időközben a megszállási zóna 

vezetése kikerült a hadügyminisztérium hatásköréből. Az új 1949/50-es pénzügyi évben az 

NSZK-nak adott támogatások hozzávetőleg 810 millió dollárra nőttek, döntően a Marshall-

segélynek köszönhetően. Mivel a GARIOA- és a Marshall-pénzek 1948-ig mintegy 1,1 

milliárd dollárt tettek ki, az USA úgy döntött, várhatóan 300 millió dollárral csökkenti a 

Bizónia rendelkezésére álló keretet. 1949-ig a szállítások zömét élelmiszerek tették ki, az év 

derekától azonban már ipari szállítmányok is érkeztek.
552

 A (későbbi) NSZK külkereskedelme 

egyébként egészen az 1951/52-es pénzügyi évig deficites volt, utána azonban már évről évre 

emelkedő többletet mutatott. Az 1948-as valutareformot megelőzően a kompenzációs 

ügyletek tették ki az összes kereskedelmi tranzakció 50 százalékát, ezt követően viszont többé 

nem volt szükség rájuk. A nagyarányú készletezés miatt azonban az ipari termelés jóval 

kisebbnek tűnt, mint amekkora a valóságban volt. A vállalatok zöme ugyanis kivárásra 

játszott, hogy a stabil pénz megteremtését követően áruját már értékálló fizetőeszköz 

ellenében értékesíthesse. A nyugatnémet gazdaság ugyanakkor növelni kívánta kivitelét 

Délnyugat-Európába és a közel-keleti térségbe is.
553

 

Magyarországon a mezőgazdasági termékek exportját az Agrimpex végezte. A vállalat 

gyakorlatilag minden kiszállításra került termék esetében árkiegyenlítési kérelmet adott be. 

Rozsból például összesen csaknem 120.000 tonnát exportáltak Bizóniába, 1.017.707,50 dollár 

összértékben, ami után a cég 18 százalékos árkiegyenlítésre volt jogosult, ennek a 90 %-át, 

1.920.000 Ft-ot azonnal megkapta, a fennmaradó 10 százalékot később fizették ki. Általában 

néhány ezer forintos összegekről volt szó, de az Agrimpex szinte naponta adott be ehhez 

hasonló igényeket, és mivel nagy tételben szállítottak, a számla néha többszázezer forintról 

szólt.
554

 Egy másik esetben a Bizóniába exportált köles után kért árkiegyenlítést az Agrimpex. 

4050 mázsa kölest adtak el 22.300 dollárért, ami 259.823,99 forintnak felel meg. Ehhez nem 
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kevesebb, mint 101 (!) százalékos árkiegyenlítést kértek, összegszerűen 262.422,23 Ft-ot, 

ennek 90 %-át, 236.000 Ft-ot azonnali hatállyal kifizették a cégnek.
555

 

Ez a rendszer nem volt éppen rentábilisnak nevezhető, azonban az ország 

devizaéhsége, főleg a mindinkább bezáruló lehetőségek függvényében, felülírta a 

kereskedelmi érdekeket. Az árkiegyenlítés mértéke igen eltérő volt, összességében azonban 

jelentősen megterhelte az államháztartást, puszta megléte pedig arra utalt, hogy a magyar 

gazdaság, főképp az agrárium, Nyugat-Európa felé nem igazán versenyképes.
556

 Néhány 

további példa: az Agrimpex 1949 júniusában 1024 kg mosott ágytollat adott el az Egyesült 

Államokba 5000 dollárért.
557

 Ezért 30 százalékos árkiegyenlítést kapott, míg a Frankfurtba 

szállított, 7349 dollár értékű kontingensért 15 %-ot.
558

 Angliába csaknem 9000 kg sajtot vittek 

ki 2465 font értékben, ezt 35,8 % árkiegyenlítés illette meg.
559

 A Hollandiába februárban 

kiszállított 500 kg szalámi után pedig 90 százalékos árkiegyenlítés járt.
560

 

 Ugyancsak egy Frankfurtból érkezett Bródy-levél szerint a kölni kereskedelmi- és 

iparkamaránál érdeklődtek a magyar vámtarifák iránt. Kiderült, hogy még mindig az 1924-

ben hozott törvény volt hatályban, ami hivatalosan utoljára 1942-ben, magánkiadásban pedig 

1948-ban jelent meg. Német nyelvű fordítását elküldték Kölnbe. A még aranykoronára szóló 

tételeket 4-es szorzószámmal kellett forintra átszámítani, míg a korábban vámmal együtt 

beszedett közszolgáltatások (fogyasztási adó, vámkezelési illeték, statisztikai illeték stb.) 

megszűntek, kivéve a behozatali forgalmi adókat.
561

 Bródy közleménye szerint a következő 

szezonban 7 millió dollár értékű angol és amerikai gabonát vásárolnak majd a nyugatnémetek, 

így az ez iránti érdeklődés Magyarország irányába várhatóan csökkenni fog. Egy 1949. 

augusztusi értesítő szerint július hónapban még szállítottak magyar bauxitot Bizóniába.
562

 

Egy német vállalkozó, Hans Mund vállalata nevében felajánlotta, hogy magyarországi 

árukat vásárolna meg és vinne ki Németországba, amit szintén áruszállítással ellentételezne. 

Elsősorban vegyszerek behozatalát vállalta, cserébe gabonát, szárított gyümölcsöt, 

barackmagot kívánt vásárolni, utóbbira és kukoricakeményítőre pedig sürgősen szüksége volt. 
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Amint arra számos magyarországi kereskedelmi és agrárszakember már korábban is utalt, 

még mindig fennállt: az amerikai import korántsem fedezte Németország valamennyi 

mezőgazdasági szükségletét, és ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a hasonló, úgynevezett 

periférikus termékekkel a magyar agrártermékeknek lehet keresnivalójuk Nyugat-Európában, 

mert ezekből a német piacon továbbra is komoly hiány mutatkozott.
563

 Az Agrimpexnél ezt 

igyekeztek is kihasználni. „A Bizóniába történő eladásoknál nemcsak a közvetlen 

lehetőségeket vesszük direkt eladással Frankfurtban figyelembe, hanem állandóan 

érintkezésben vagyunk a többi külföldi piacokkal is, hogy esetleg azokon keresztül is lehessen 

olyan esetekben eladásokat eszközölni Bizóniában, amelyeknél közvetlen eladás lehetősége 

nem áll fenn.” 
564

 

A Ferunion Magyar Műszaki Külkereskedelmi Nemzeti Vállalat egy beadványában 

már 1949 áprilisában jelezte a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium Ár- és 

Piackutató Osztályának, hogy a nyugati országokban (döntően az Egyesült Államokban) 

sorozatos elutasításban részesülnek a Magyarországra exportálni kívánó cégek, így közvetve, 

mint importőr vállalat, a Ferunion is. „Közvetett úton már értesültünk arról, hogy Bizóniában 

több hasonló kiviteli engedély-elutasítás van folyamatban. Az egyes szállító művek elutasítás 

esetén a kiviteli kérelmet rendszerint újból benyújtják. Meg kell emlékeznünk még a B. S. A., 

angliai gyár közléséről, mely szerint egy bizonyos határnapig fixen feladott megrendelésekre 

akkor is tudna szállítást eszközölni, ha a szóbanforgó cikk (csigafúró) tilalmi listára kerülne. 

Ezt kihasználtuk és előreláthatóan kb. 20.000 fontos megrendelést adtunk fel, ámbár még nem 

győződtünk meg arról, hogy a szóbanforgó szerszám szállítását valóban letiltották-e azóta. Az 

állítólag szintén tilalmi listán szereplő foszforbronz huzalra (félkészáru) a bizóniai gyárak a 

meghitelezett megrendeléseket szállítják és az új rendeléseket elfogadják. Itt jegyezzük meg, 

hogy a napokban sikerült először angliai gyártól is ajánlatot kapnunk, mely ajánlatban semmi 

utalás nincs esetleges tilalmi kivitelt illetően. Exportvonatkozásban konkrét diszkriminációs 

panaszunk nincsen. A behozatali engedélyek kiadásának elhúzódását ezideig a kereskedelmi 

egyezményekben felmerülő nehézségekkel (javunkra mutatkozó clearing-spitze) indokolták.” 

565
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Egy másik irat szerint a felduzzadt raktárkészletek csökkentése érdekében az USA 

több olajterméket „open end” listára tett, azaz szabadon vásárolhatóak voltak, de 

megjegyezték, hogy „ez a szabad lista nem vonatkozik a Szovjetunióra és a tervországokra.” 

Utóbbi kitétel Magyarországot a túlhevített gőzhengerolaj behozatala szempontjából érintheti, 

lehetőség van azonban ugyanezt klíring útján Hollandiából beszerezni.
566

 A beadvány egy 

másik melléklete megjegyzi, hogy a lausanne-i vásáron, ahova az attasé útján Magyarország 

is bejelentkezett, folyamatos halogatással, majd teljes elzárkózással lehetetlenítették el a 

részvételt. Ausztria sem vesz részt az 1949-es Budapesti Nemzetközi Vásáron, mivel az 

osztrák kamara szerint a magyar rádió túlzottan ellenséges hangot használ Ausztriával és a 

kamara elnökével szemben. A Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV) így csak Hollandia és 

Olaszország vett részt a Marshall-államok közül, a többiek kitértek a meghívás elől.
567

 

A hidegháborús légkör eluralkodása fokozatosan aláásta a korábban olajozottan 

működő kelet-nyugati irányú kapcsolatokat is. Ez alól a magyar-német vonal sem volt 

kivétel.
568

 Mivel a kétoldalú kereskedelemre Magyarország volt jobban rászorulva, lévén 

számos nyersanyagot kizárólag import útján tudott csak biztosítani a gazdaságnak, a 

korlátozásoknak komoly pénzügyi és termelésbeli következményei voltak. „A magyar ipar 

számára rendkívüli fontossággal bír a graffit-elektróda behozatala, amire 200.000 $ keretet 

kaptunk – igen nehezen – a legutóbbi tárgyalások során. C. Conradty, Nürnberg, július hó 

23.-i levelében arról értesíti a Metalimpexet, hogy a JEIA-tól július 15-én olyan levelet 

kapott, amelyben a JEIA közli, hogy azért nem járul hozá az 55.000 $-os értékű grafit 

elektróda exporthoz, mert Magyarország nem ratifikálta a bizon-magyar megállapodást. A 

JEIA azonban nyomatékosan hangsúlyozza, hogy Magyarország számára meg fogja adni a 

kiviteli engedélyt úgy a szén-, mint a grafit elektródára, ha a megállapodást ratifikálták.” Ha 

ez megtörténik, hangsúlyozta a feljegyzés, Bródy Frankfurtban közbenjárhat a korábban 

elutasított kérelmek ügyében.
569

 

Voltak azért, akik még próbálkoztak. Emil Kronenberg solingeni cége levelet intézett 

a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztériumhoz, melyben megemlítette, hogy a háború 

előtt is szállítottak acéltermékeket Magyarországra, és ez a lehetőség most is fennáll. A cég az 
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iránt érdeklődött, hogy mely hazai vállalatokkal tudna ismét kapcsolatba lépni acéltermékek 

importálása céljából.
570

  

A Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Rt. 1949 augusztusában bauxitot exportált 

Bizóniába, melynek minőségével kapcsolatban a német fél kifogást emelt. Az ő elemzésük és 

a korábbi budapesti analízis eredménye között ugyanis jelentős különbség mutatkozott. A 

cégnél kezdetben a helytelen mintavételre gyanakodtak és csak műszaki igazgatójukat, Halász 

Andrást küldték ki a helyszínre. Gyorsan kiderült azonban, hogy „a minőség egyik 

legfontosabb részlege tényleg meghaladja azt a mértéket, amely megállapodásunkban 

maximumként előíratott.” Ezért szükségesnek látták egy vegyész (Környei József) kiküldését 

is, „hogy a vevővel a vegyelemzést együttesen ejtse meg és – ha annak szüksége mutatkozik – 

Nyugat-Németország más laboratóriumában ellenőrző analízisek megejtésénél is 

közreműködjön.”
571

 

1949 szeptemberében a németek készhez kapták a magyar fél tervezetét a következő 

egyezmény keretében szállítandó árukról. Bár az irat nem részletezte az okokat, a trizóniai 

képviselők csalódottan vették tudomásul az abban foglaltakat. Pedig a magyar 

tárgyalóbizottság több mint 20 millió dolláros elsődleges és 22,3 millió dolláros másodlagos 

árulistát tettek le az asztalra. A németek azt is jelezték ugyanakkor, hogy a magyar 

importigény a gépek terén nagyon magas, ezekből 16,5 millió dollárért biztosan nem fognak 

tudni szállítani. Közölték, néhány tétel megvizsgálása sor kerülhet, de az igényelt teljes 

kontingens leszállítását nem vállalják. A benyújtott tervezet szerint az összes magyar 

behozatal kb. egyharmadát vas és acél tette ki, ez viszont Schellpeper szerint aránytalanul 

magas arány volt, mivel a háború előtt a Magyarországra irányuló német kivitelnek 

mindössze 3 százalékát tették ki ezek a termékek, és Németország szerinte már így is 

megemelte a korábbi javaslatban szereplő kontingensek értékét. A Mandula György vezette 

magyar tárgyalóbizottság ugyanakkor rámutatott arra, hogy Magyarország már ezt 

megelőzően is hajlandó lett volna a kiírt mennyiségnél 1,8 millió dollárral több hengerelt árut 

importálni, és bár a kérdés függőben maradt, akkor ezt nem utasították vissza a németek. 

Tekintettel az 1950-re tervezett forgalom volumenére, reményét fejezte ki, hogy valamekkora 

emelésre mégiscsak mód nyílhat. Schellpeper ehhez azonban csak annyit tett hozzá, hogy 
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meglátása szerint a textil-, vas-, fém- és optikai áruk terén is túlzottak a magyar fél igényei.
572

 

Nem sokkal később a Magyarország által felajánlott üvegipari árucikkekről folytattak 

egyeztetést. Itt viszont Mandula és kollégái utasították vissza a német javaslatokat mondván, 

nagyon alacsony mennyiséget adtak meg, Magyarország ennél sokkal többet is le tudna 

szállítani. 

A textilipari termékek importját illetően a magyar bizottság a kontingensek 

felemelését kérte a német féltől. „Es könne bei einigen Waren bereits Erhöhungen in Aussicht 

stellen und hoffe, noch weitere Zugeständnisse zu erhalten.” A németek ugyanis a magyar 

igények (2,7 millió dollár) mindössze 10 százalékát kívánták leszállítani. Hasonló volt a 

helyzet az agrárszektor áruival kapcsolatban. Schellpeperék jelezték, Németország nincs 

abban a helyzetben, hogy rövidtávon 23 millió dollár értékű mezőgazdasági árut vegyen át. 

Legfeljebb 6,6 millió dolláros kontingens megvásárlására láttak reális esélyt. A magyar 

bizottság nem is titkolta csalódottságát, és kérte, vizsgálják felül ezt a számot. A németek 

megjegyezték, hogy 1936-ban a 93 millió birodalmi márka értékű magyar mezőgazdasági 

exportból úgy 5 milliót tett ki a zöldség és gyümölcs kontingense. Németország ugyanakkor 

az új egyezmény tervezet szerint 410.000 dollár értékben szállítana mezőgazdasági cikkeket a 

magyar félnek. A gépek terén sem teljesültek a magyar fél várakozásai: korábbi felülvizsgálati 

kérelmüket elutasítva a JEIA az eredeti 18,5 millió dolláros igényt 10,8 millióra mérsékelte. 

További fellebbezésre ezek után nem volt mód.
573

 

A végleges megállapodás előtt azért sikerült engedményeket elérni néhány tétel 

esetében. Az elektrotechnikai cikkek keretét a német fél eredeti ajánlatához képest 150.000 

dollárral emelte meg, összesen így 2,15 millió dolláros kontingenst hagytak jóvá. A magyar 

fél javaslata korábban félmillió dolláros bővítésről szólt, ezt a JEIA még vizsgálta. Távközlő 

berendezéseket Magyarország csak vasútügyi célokra igényelt. A németek ugyanakkor erősen 

érdeklődtek dohánytermékek iránt, nyersdohányt, különösen töltőanyagot 750.000, a géppel 

erjesztett változatot pedig 500.000 dollár értékben szerették volna importálni. Magyar részről 

ígéretet tettek a kérdés mielőbbi vizsgálatára. 

Filmek kapcsán 15.000 dolláros csereügyletben állapodtak meg a felek, ezenkívül 

abban, hogy a nyugat-berlini kötelezettségeket 20.000 nyugatnémet márka (DM) értékben a 

magyar szállításoknál beszámítják majd. Megegyezés született abban is, hogy a németek 
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Magyarországra 40.000 dollár értékben visznek ki könyveket és 25.000 dollárért hoznak be 

onnan.
574

 

A korábban függőben maradt mezőgazdasági termékek ügyében is folytatódtak a 

megbeszélések. Magyarország 500.000 tonna rozs és 1-1 millió tonna búza és búzaliszt 

kiszállítására tett javaslatot, a másodlagos termékek listáján pedig összesen 1,35 millió 

dollárért vállalta további agrárcikkek, elsősorban gyümölcs kivitelét (az utóbbi kontingensét 

időközben felemelték). A cukor kvótája nem változott, de a későbbi termés ismeretében 

magyar oldalon nem zárták ki az eredeti mennyiség felemelését. A vetőmagszállításról szóló 

megállapodást ugyanakkor elnapolták. A német exportlista összességében 9 millió dollárral 

emelkedett (azon belül is a gépeké 2,95 millió, az elektrotechnikai eszközöké 1,9 millió, míg 

a vas- és acéltermékeké másfélmillió dollárral). A tárgyalások akkori állása szerint a német 

import 31,465 millió dollárt tett ki az elsődleges és 8,39 milliót a másodlagos áruk körében, 

míg az export esetében ugyanezek az értékek 29,2 és 6,74 millió dollárt jelentettek. Nyitva 

maradt ugyanakkor a másodlagos jelentőségű importlistán 0,2-1 millió dollár közötti összeg. 

A kiviteli kontingensek esetében ugyancsak nem zártak még le 8,2 millió dollár elsődleges és 

1,14 milliónyi másodlagos jelentőségű tételt.
575

 

Az overdraft keretét először 4 millióra tervezték megemelni, az MNB képviselője ezt 

még 1,5 millióval toldotta volna meg, de javaslatát elutasították, nem sokkal később pedig 

már csak 3,5 millió dollárról volt szó. A másik oldal azzal érvelt, a magyar javaslat 

megvalósulása esetén felére csökkenne az egyezmény összvolumene. A németek ugyanakkor 

7,28 millió dollár értékben helyeztek kilátásba további ipari természetű szállításokat, 

méghozzá a Magyarország által leginkább igényelt termékcsoportokból (gépek, vas- és 

acélcsövek, faanyag stb.). Így a két fél összes szállítási kerete közel azonos szintre, 42 millió 

dollár fölé emelkedett. A megegyezés legfőbb akadálya azonban a dollárszámlákról történő 

összegek lehívása körüli kérdés volt. Mandula 1949 végén, illetve 1950. március 31-én 

kerített volna sort az elszámolásra, de cserébe azt kérte, hogy a függőben maradt overdraft 

összegét ne vigyék 3,5 millió dollár alá. A JEIA bevonásával végül ebben a kérdésben is 

kompromisszum született: az overdraft 3,5 millió dollár lett, a Mandula által javasolt napokon 

húzzák meg a számlák szaldóját és döntenek az esetleges kifizetésekről, továbbá mindkét fél 

vállalta, csak akkor vesznek le pénzt a számáról, ha ezt megelőzően a kompenzációs 

tárgyalások sikertelenek volnának. „Als weitere Sicherheitsmassnahme könnte vorgeschlagen 
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werden, dass diese Abstimmung bereits erfolgen soll, wenn die Kreditmarge zu 80 % durch 

einseitige Verpflichtungen erreicht worden ist.”
576

 

Eldöntendő volt továbbá, mi legyen az ekkor ismételten igen magasra szökő, 

különböző becslések szerint 7,2-9 millió dollár közötti német tartozással. Az MNB amiatt 

aggódott, hogy amennyiben az első adandó alkalommal nem hívja le az összeget az Offset 

Accountról, akkor nagy mennyiségű szabad devizát veszít, ezért átmenetileg korlátozni volt 

kénytelen deviza-hozzájárulását a német import fedezetére.
577

 

A hidegháború hamisítatlan jele volt a magyarországi (s azon keresztül a kelet-közép-

európai) német kereskedelmi képviseletek sorsáról folytatott vita. Ezzel kapcsolatban súlyos 

nézeteltérések alakultak ki a német és magyar vezetés között is, a gazdasági jellegű kérdésből 

pedig csakhamar politikai vita kerekedett. A német exportcégek képviselőivel kapcsolatban a 

magyar kormány ugyan jelezte, nem emel kifogást a tisztán üzleti okokból Magyarországon 

tartózkodó személyek ittléte ellen, a gyakorlatban azonban ez nemigen érvényesült. A 

nyugatnémetekkel megbeszéléseket folytató magyar bizottság ráadásul még hivatalos 

értesítést sem kapott erről. Tekintettel arra, hogy a politikai helyzet egyre nehézkesebbé tette a 

felek közti áruforgalmat, német részről állandóan napirenden volt a kérdés. Nem ok nélkül.  

1949 őszén a leverkuseni Bayer gyógyszergyár tanácsadói képviseletet szeretett volna 

nyitni Budapesten, a magyar hatóságok azonban ehhez nem járultak hozzá. Emiatt viszont a 

németek sem engedélyezték a keleti tömb országainak kereskedelmi lerakatok létesítését az 

NSZK-ban. Nem garantálták továbbá a magyar, csehszlovák, lengyel és a balkáni államok 

áruinak automatikus beengedését, ezért mindenhol figyelmeztették a német képviselőket, csak 

akkor rendeljenek a felsorolt országokban bármilyen terméket, ha előtte konzultáltak az 

otthoni szervekkel. A dokumentum megjegyzi, hogy a jelenlegi helyzetben a gazdasági 

érdekeknek felül kellene írniuk a politikaiakat, mivel mindkét fél rá van szorulva a másikkal 

történő együttműködésre. „Politische Bedenken sollten gerade von der westliche Seite aus 

nicht bestehen, da das Gebiet ohnehin jeder Bedachtung zugänglich ist.”
578

 A vitát nem 

sikerült megnyugtató módon lezárni, ezért decemberben, már az új megállapodás hatályba 

lépését követően visszatértek rá. (Lásd később.) 

Az egyezmény keretében lezajlott áruforgalomról meglehetősen eltérő adatok láttak 

napvilágot. A Magyarországról származó német importot a német külkereskedelmi 

statisztikák szerint 12,5 millió, a Joint Export-Import Account jelentése alapján 11,3 millió, a 
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Bank Deutscher Länder nyilvántartásai alapján pedig 12,9 millió dollárra taksálták. Az export 

esetében ugyanebben a sorrendben 5,4 millió, 5,5 millió és 10 millió dollárról tesznek 

említést.
579

 

 

 

Időszak 

A Magyarországra irányuló Egyenleg 

német export német import 

1000 dollárban 

1948. augusztus 423 32   +   391 

          szeptember 244 40   +   204 

          október 113 43,8   +     69,2 

          november 131 1413,9   -  1282,9 

          december 623 2222   -  1599 

1949. január 379 1683   -  1304 

          február 479 1049   -    570 

          március 763 473  +    290 

          április 334 270  +      64 

          május 1106 2889  -   1783 

          június 755 2332  -   1577 

          július 1130 1708  -     578 

          augusztus 1795 2878  -   1083 

          szeptember 1504 2065  -     561 

         Összesen 9779 19.098,7  -   9319,7 

 

70. táblázat: A második magyar-német árucsere-forgalmi egyezmény összesített forgalmának havi adatai
580

 

 

Ahogy a politikai helyzet egyre kedvezőtlenebbé vált, úgy nemcsak az áruszállítás, de 

a két ország között ingázó személyek mozgása is egyre nehezebbé vált. Már 1949 májusában 

jelzések érkeztek arról, hogy a magyar részről kiküldeni szándékozott tárgyalóbizottság nem 

kap beutazási engedélyt Bizónia területére, a szövetséges hatóságok több alakalmommal is 

visszautasították a vízumok kiadását. Ennek kárvallottjai egy esetben a német Lasaport 

hamburgi vállalat, illetve magyarországi megrendelője, a Nehézipari Központ (NIK) voltak. A 

NIK hűtőkocsikat szeretett volna vásárolni, az üzletet pedig egy kiküldött tárgyalóbizottság 

intézte volna el. A kiviteli engedélyekért folytatott kérelmek ügyében azonban háromszori 

próbálkozásra sem jártak sikerrel, így a NIK végül letett a vásárlásról. A magyar fél pedig 

hivatalosan is jelezte, hogy az 1948-as egyezmény ilyen feltételek mellett biztosan nem lesz 

végrehajtható. A JEIA arra hivatkozott, hogy a beutazási engedélyekre nincs befolyással, 

mivel az tisztán politikai ügy, legfeljebb jelezni tudja a problémát a szövetséges hatóságok 
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felé. Júliusban a NIK jelezte, más járművek szállításával pótolható lenne a kiesett kontingens, 

ha az egyéb járművek és a korábban megvenni kívánt hűtőkocsik kvótáját összevonhatnák. Ez 

esetben 120.000 dollár értékben importálna különféle termékeket Magyarországra.
581

 Hogy 

végül született-e valamiféle megegyezés, az sem ebben, sem pedig számos más hasonló 

ügyben nem derült ki. A levéltári dokumentumok a legtöbb vita lezárásának módjáról már 

nem tesznek említést. 

A hidegháború kiteljesedésével mind erősebbé váltak a nyugati államok részéről 

alkalmazott, kelet-európai államokba irányuló kiviteli korlátozások. Ez szoros összefüggésben 

állt az ún. COCOM-listák felállításával.
582

 A COCOM voltaképpen egy olyan, a KGST-

tagországok (valamint Kína) ellen irányuló kereskedelmi embargó volt, amely elsősorban 

különböző csúcstechnológiai termékek tiltotta. A listán szereplő termékeket tilos volt az 

embargó alatt álló országokba exportálni, ettől remélték, hogy azok így egyre inkább 

lemaradnak majd a fegyverkezési versenyben. A COCOM-listákat ezért a hidegháborús 

gazdasági hadviselés egyik formájának is lehet tekinteni. Három is volt belőlük: 

atomenergetikai, lőszer, ill. az előző két kategóriába nem tartozó, de civil és katonai célokra 

egyaránt használható termékek. Magyarország esetében 1990-től jelentős enyhítették az 

érintett termékek listáját, 1992-ben pedig végleg lekerültünk a tiltólistáról. Maga a COCOM 

1994-ben szűnt meg. 
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5.1.3. A harmadik fizetési egyezmény 

 

A harmadik egyezményt hosszas előkészítés után végül 1949. október 19-én írta alá a 

megbeszéléseken a magyar delegációt képviselő Mandula György és a szövetséges megszálló 

hatóságokat képviselő M. R. L. Robinson. Jogilag a Magyar Népköztársaság és a németországi 

szövetséges főparancsnokság között jött létre, érvényessége pedig 1949. október 1-jétől 1950. 

szeptember 30-áig tartott. Eszerint az új kontingens mértéke a korábbi duplájára, kölcsönösen 

42,6 millió USA-dollárra emelkedett. A magyar kivitel zöme – mintegy 30 millió dollár 

értékben – továbbra is mezőgazdasági cikk (elsősorban kenyér- és takarmánygabona, sertés-és 

marhahús, valamint cukor és egyéb élelmiszer) volt, az ipari termékek értéke 2 millió dollárt 

tett ki. Az importot pedig úgyszintén a korábbiakban is vásárolt gépek, fémipari termékek, 

elektromos berendezések (30 millió dollár), valamint vegyi anyagok (7 millió dollár), optikai 

cikkek, textilnyersanyagok, fonalak és egyéb termékek (utóbbiak összesen 5 millió dollár) 

alkották. Ezen felül 1,5 milliós keret lett elkülönítve a tranzitáruk tengeri fuvardíjaira, kikötői 

és egyéb szállítási tételekre, további 150.000 dollár műszaki tanácsadásra, licencekre és 

fénymásolatokra, valamint 100.000 dollár utazási költségekre. A kölcsönös elszámolási keret 

(overdraft) 1 millióról 3,5 millió dollárra emelkedett. Az ezt meghaladó összeg továbbra is 

bármikor szabad dollárra volt konvertálható, akárcsak a „március 31-én, június 30-án, 

szeptember 30-án, illetve december 31-én fennálló számlaegyenleg azon része, amely a 

január 31-i, április 30-i, július 31-i, illetve október 31-i számlaegyenlegből a rákövetkező 2 

hónap alatt elkönyvelt terhelések-jóváírások figyelembevétele folytán kiegyenlítetlen 

maradt.”
583

  

Minden október 31-ig megkötött szállítási szerződés az elmúlt pénzügyi év 

kontingensét terhelte. Ugyanez vonatkozott az ebből az időszakból kihasználatlanul maradt, 

de később lebonyolított ügyletekre is. Ezen túlmenően minden importkötés az új 

kontingensekre vonatkozott, így azok az október 1-jéig lebonyolított mezőgazdasági 

szállítások is, amelyek az elmúlt év kontingensének volumenét meghaladták. A két fél 

megállapította, hogy kompenzációs ügyletekre nincsen szükség, a fizetések tekintetében pedig 

nem történt lényegi változás. A szén kivételével minden áru és szolgáltatás esetében a 

pénzforgalom a Bank Deutscher Länder (BDL) érdekeltségébe került „Offset Account” 
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számlán bonyolódott, akárcsak a szállítási- és fuvarköltségek, valamint (immáron) az NSZK-

ba utazó megbízottak költségei. (Az utazási költségeket külön szabályozás szerint utalták 

ki.)
584

 A német fél kontingensei így az alábbiak szerint alakultak:
585

 

  

Német 

importkontingensek 

Összérték 

(millió dollár) 

Német 

exportkontingensek 

Összérték 

(millió dollár) 

Gabona 9,2 Mezőgazdasági cikkek 0,34 

Szarvasmarha 5,0 Vegyszerek 5,56 

Sertés 5,5 Textíliák 1,46 

Napraforgóolaj 2,9 Fa és fatermékek 1,4 

Cukor 1,5 Papír és papíráru 0,28 

Hüvelyes növények 1,2 Kő és föld 0,205 

Zöldség, gyümölcs 3,4 Üveg, kerámia 0,705 

Búzaliszt 1,0 Vas- és acéláruk 7,73 

Szárnyas 2,0 Vas-, bádog- és fémáruk 3,55 

Állati belsőségek 0,7 Gépek 14,56 

Tojás 0,7 Járművek 2,2 

Szalonna 0,5 Finommechanikai, optikai 

cikkek 

1,1 

Vetőmag 0,645 Egyéb 3,456 

Bor 0,5 Összesen 42,555 

Maláta 0,6  

Különféle élelmiszerek 2,0 

Dohány 0,5 

Gyógynövények 0,32 

Magnezitkő és egyéb 

nyersanyagok  

0,5 

Egyéb 3,902 

Összesen 42,567 

 

71. táblázat: A német fél kontingensei a 3. magyar-német áruforgalmi egyezményben 

  

 A német dokumentumok tanúsága szerint a korábbi években jellemző kölcsönös 

előzékenység és udvarias tárgyalási légkör jórészt eltűnt, mert mindkét oldal makacsul 

ragaszkodott saját elképzeléseihez. A vártnál rosszabb termés miatt Magyarország végül 

kevesebb gabonát szállított, helyette húst, szalonnát, olajos magvakat, étolajat, tojást ajánlott 

fel, amikre Németországnak elsősorban szüksége volt. Német részről ugyanakkor a gépek és 

acélipari termékek exportjának ügyében adódtak nehézségek. „…auch auf deutscher 

Ausfuhrseite sich das Schwergewicht sehr stark auf Kapitalgüter, insbesondere auf 
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Maschinen sowie Eisen- und Stahlerzeugnisse verschob.”
586

 Megállapodtak, hogy 1950 

februárjában ezekkel kapcsolatban újabb ülést tartanak majd. Az egyezmény szerint Nyugat-

Berlin is a nyugati zónák része volt, Magyarország tehát a keret terhére oda is szállíthatott. 

Az egyezmény életbe lépésekor, 1949 végén még meglehetősen nagy magyar többletet 

(mintegy 9 millió dollárt) mutattak ki statisztikák, ez azonban hamar megfordult és 1950 

elején már Magyarország tartozott csaknem 2,5 millió dollárral nyugatnémet partnerének. 

Innentől kezdve a mindenkori egyenleg magyar szemszögből nézve állandóan deficites 

volt.
587

 

Decemberben Budapesten a felek megbeszéléseket folytattak a korábban a 

kereskedelmi képviselők ügyében kipattant vitáról. Mivel a magyar kormány elutasította a 

közvetlen képviselet elvét, a tárgyalóbizottság sem tudott komolyabb engedményeket tenni 

német vendégei részére. Azon képviselők esetében, akik tisztán pénzügyi vagy technikai 

funkciókat láttak el Magyarországon, kilátásba helyezték a tartózkodási engedélyek 

megadását. Számos németországi cégnek ugyanakkor magyar képviselője volt, az ő 

jogállásuk megint csak kérdéseket vetett fel. Egy düreni cég, a Macherey, Nagel & Co. 

közölte, az ő magyarországi képviselőjük, Aczél Dezső mindig minden technikai kérdést 

tisztázott az ottani vevőkörrel, tevékenységének biztosítása tehát rendkívül fontos. Aczélt arra 

is megkérték, hogy nyújtson be a Külkereskedelmi Minisztériumhoz egy különleges 

beadványt a cég exporttevékenysége ügyében.
588

 Egy másik, ugyancsak düreni vállalat, az 

Ewald Schoeller & Co. területi képviselője, Ernyei Tibor azt jelentette Budapestről, hogy a 

hivatalos képviseletet kénytelenek lesznek bezárni, mert az új magyar szabályozás értelmében 

az nem tartható fenn a továbbiakban. Ernyei vezette be a magyar piacra azt a speciális, 

cellulózból készült fonalat, amelyre komoly importigény mutatkozott, így a termék egyetlen 

hazai szakértőjének számított, munkaadója szerint tevékenysége már csak ezért is 

életbevágóan fontos volt. Az új előírások nyomán a düreniek úgy érezték, elveszíthetik a 

teljes magyar piacot. Így a cégvezető, Schöller, Bródynál is interveniált a kérdésben, Bródy 

viszont a problémával Schellpeperhez fordult.  

Egy kasseli vállalat, a fém-, vas-, acél – és gépnagykereskedésben érdekelt August 

Gundfach budapesti képviselője, bizonyos Weiner Leó már szeptemberben jelezte, hogy míg 

másokat korlátoznak, a svéd képviselők például továbbra is szabadon dolgozhatnak 
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Budapesten. A cég viszont ragaszkodott mind a képviselet fenntartásához, mind Weinerhez, a 

továbbiakban pedig a svédekkel közös fellépéssel szeretett volna érvényt szerezni érdekeinek. 

Tapasztalataikról kölcsönösen informálták egymást (ami a magyar hatóságok szemében 

nyilvánvalóan nem erősítette Weiner pozícióját).
589

 Fellépett viszont az érdekében a cégtől 

Dr. Lichtenberg, aki igazolta tevékenységét, kiemelve, hogy közvetítői munkája biztosítja 

minden megrendelőjüknek, hogy a megfelelő paraméterekkel elkészített terméket kapják 

(konkrétan speciális grafit olvasztótégelyekről és kályharendszerekről tett említést).
590

 A 

képviselők munkájának biztosítása mindkét fél kölcsönös érdeke – hangoztatták 

egybehangzóan a különböző német cégek részéről. 

Schellpeper a Bródynak küldött válaszában megjegyezte, hogy bár a magyar kormány 

illetékesei nem módosították álláspontjukat, azt elismerték, hogy a képviselők tevékenysége 

legtöbbször nem nélkülözhető. Biztosítékot azonban, miszerint tevékenységüket szabadon 

folytathatják, felhatalmazás hiányában nem tudtak adni. Azt követően pedig, hogy a magyar 

hatóságok végül egyik cégnek sem adták meg a további képviseleti engedélyt, Bródyval a 

következőket közölte: mivel a hatályos magyar-német egyezményben 40.000 dollárnyi áru 

szállítása is szerepel budapesti képviselettel rendelkező cégektől, a magyar lépés teljességgel 

érthetetlen. A németek korábban még elfogadták, hogy a tanácsadói posztra nem feltétlenül 

van szükség, de bizonyos speciális iparágak, így például a gyógyászati termékek esetében 

ragaszkodtak a korábban jól működő rendszerhez, mivel itt például bonyolult tájékoztatási 

formáknak is eleget kellett tenni az orvostársadalom felé. Tehát vagy orvosok és patikusok 

töltötték be a képviselők szerepét, vagy ennek megfelelően kiképzett szakemberek.
591

 

(Valószínűleg arra próbáltak rávilágítani, hogy ez a poszt nem feltétlenül a legmegfelelőbb 

például kémtevékenység folytatásához, amire a magyar szervek a leginkább gyanakodhattak.) 

A magyar-német viszony megromlásának másik érdekes és tanulságos példája volt egy 

erkelenzi illetőségű üzem, a Wilhelm Hegenscheidt Kommanditgesellschaft esete 

magyarországi megrendelőjével, amely akárcsak korábban egy hamburgi cég esetében, most 

is a Nehézipari Központ volt. A NIK eredetileg két esztergapadot kívánt vásárolni a MÁV 

részére, összesen csaknem 170.000 dollárért. A vállalat termékeinek igen jó híre volt, és 

magyar részről el is hangzott, hogy a hosszú távú megbízhatóság is szerepet játszott a 

rendelés leadásakor. A JEIA azonban négy egymást követő alkalommal is elutasította az 
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exportengedélyt, míg végül 1949. október 3-án kiadta azt. A NIK azonban még augusztus 

végén visszalépett az üzlettől arra hivatkozva, hogy megrendelője a kért exportengedélyeket 

nem kapta meg. Erre viszont a Hegenscheidt közölte, hogy a gépeket már legyártotta, azok 

szállításra készek, a törlést így nem fogadja el. A NIK hangoztatta, hogy más úton kell 

megoldani a kérdést, ami a németek szerint egyértelműen arra utalt, hogy időközben máshol 

rendelték meg a szállítmányt. Lengyel konkurenciára gyanakodtak, a cégnek ugyanis a háború 

előtt a sziléziai Ratiborban is volt üzeme, amit a terület elcsatolását követően a lengyelek 

újjáépítettek és termékeikkel maguk is beléptek a piacra. Adolf Schondorff, a Hegenscheidt 

mérnöke azzal érvelt, hogy a megrendelést csak öt hónappal az aláírást követően lehet 

annulálni, amennyiben már tetemes költségei voltak az előállításnak és a gyártó sincs 

késésben. Ez a helyzet azonban nem állt fenn. A JEIA sem vonta vissza a kiírást, a vállalat 

szerint tehát a visszalépés a Nehézipari Központ részéről nem volt indokolt. Október elsején 

táviratot küldtek Budapestre, hogy a megrendeltnél sokkal modernebb berendezést 

szállítanának le, ha az importőr fenntartja vételi szándékát. A NIK erre úgy reagált, hogy 

érdekli a dolog, de csak akkor, ha 1950-re további gépeket is rendelhet a cégtől. Ennek 

megítélése azonban nem a Hegenscheidt hatásköre volt, így erre ígéretet tenni nem tudott. 

Kilátásba helyezte ugyanakkor, hogy amennyiben az eredetileg megrendelt, régebbi 

fejlesztésű esztergapadokra mégis igényt tart a magyar fél, akkor a vételárból akár 20 

százalékos árengedményt is tudnának adni. Végül Schondorff jelezte, hogy igény esetén 

kerülő úton, Belgiumon keresztül is elképzelhetőnek tartja a szállítást (számolva az 

exportengedély esetleges elutasításával).
 592

 

Az üggyel kapcsolatban Schellpeper Bródyhoz fordult, arra kérve, járjon közbe a NIK-

nél, hogy az ne storníroztassa a megrendelést. Elismerte, hogy az exportengedélyek 

késleltetése nehéz helyzetet teremt és emiatt érthető a magyar fél magatartása, de 

hangsúlyozta, ő kizárólag külkereskedelmi szempontok szerint nézi az ügyet és ezek alapján a 

visszalépés egyik félnek sem lehet érdeke. Összességében türelmet kért az érdekeltektől.
593

 

Az ügy további fejleményeiről ugyanakkor nem bukkantak fel újabb beszámolók, így a 

végkifejlet ebben az esetben sem ismert. A kölcsönös korlátozások a politikai szempontokon 

túlmenően azért is értetlenséget váltottak ki, mert 1949 őszén a két ország közötti fizetési 

egyenleg még jelentős német tartozást mutatott, és ezt legegyszerűbben német szállításokkal 

lehetett volna kompenzálni. Számos vállalat jelezte, hogy lenne olyan terméke, amik nem 
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szerepeltek az ekkorra már széles körben ismert és figyelemmel kísért tilalmi listán, ezért 

Magyarországra történő szállításuk nem ütközött volna akadályba. Ennek ellenére mind 

nehezebben lehetett kiviteli engedélyt kapni kelet-európai irányú szállításokra. A különböző 

kérelmeken egyfolytában ugyanaz a bélyegző szerepelt, ami alapján a magyar (és vele a teljes 

keleti blokkba irányuló) szállításokra vonatkozó eljárás az „Abgelehnt-szindróma” 

elnevezésre is érdemes lehetett volna.
594

 Novemberben a német jegybank (BDL) ideiglenesen 

leállította a Magyarországról történő behozatal deviza-ellentételezését. Bródy további 

megbeszéléseket javasolt a nyugatnémet jegybankkal, hangsúlyozva, hogy a magyar fél máris 

1,4 millió dollár újabb akkreditívet nyitott és kész akár továbbiakra is.
595

 

November végén a magyar exportcégek azzal a javaslattal álltak elő, hogy a német fél 

60 napon belül tegyen 9 millió dolláros mezőgazdasági és egymillió dolláros ipari termékekre 

vonatkozó kiírást. Utóbbiakból főleg bauxit és ágytoll kivitelét szorgalmazták. Bródy ezt 

továbbította a német szerveknek. Ennek hatására, noha a kívánt összeget meg sem 

közelítették, december 7-éig 425.795; 14-éig pedig 1.495.000 dollárnyi akkreditívet nyitottak 

meg a németek. Bródy ezeket az adatokat megküldte Schellpepernek is, tájékoztatást kérve 

egyúttal további akkreditívek nyitásáról is. Hangoztatta, hogy mivel a két jegybank amúgy is 

együttműködik, a mindenkori egyenlegek ismeretében a későbbi nyitások elvben nem 

ütköznének nehézségbe.
596

 

Mindezek ellenére a német deficit nem szűnt meg, ezért az MNB szabad dollár 

levételét kezdeményezte az Offset Accountról, a Bank Deutscher Länder azonban ehhez nem 

járult hozzá. Bródy az ezt követő megbeszélésen nem titkolta bosszúságát, a németek azonban 

felhívták a figyelmét, hogy az általa vezetett listán a JEIA által még nem engedélyezett tételek 

is szerepeltek, ezek nélkül pedig lényegesen kisebb a deficit. Bródy vállalta, hogy ezeket más 

megrendelésekkel pótolják. Német részről azt is hangsúlyozták, hogy több magyarországi 

megrendelésnek hosszabb legyártási (átfutási) ideje van, ezért ezeket az esetleges csúszások 

miatt ne tekintsék automatikusan semmisnek. A karácsony előtti időszakban a német 

tartozások volumene mintegy 6,7 millió dollárra csökkent. December első felében az újabb 

adatok szerinti 5,9 milliós német kiírásból összesen mintegy 2 millió dollárnyi szállítást 

bonyolítottak le, illetve írtak jóvá Magyarország felé.
597

 Bródy egyik, a BDL felé küldött 

levelében 2,6 milliós kötésről számolt be december első három hetéből (ennyi volt a németek 
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importigénye összesen), ebből kétmillió leszállítása valósult meg addig. A postai nehézségek 

és az ünnepek miatt a hónap negyedik hetéről csak januárra tudott pontos adatokat ígérni.
598

 

Közölte egyúttal a magyar importcégek által partnereik részére nyitott akkreditívek 

dollárösszegét: 

 

Nikex (nehézipar)       77.881,36 Ferunion (technikai termékek)   34.650,- 

Metalimpex (nehézipar)    742.166,- Chemolimpex (vegyipar) 226.452,80 

Elektroimpex (villamosipar)       12.620,- Artex (kézműipari cikkek)     9.300,- 

Lignimpex (fa- és papíripar)        9.870,- Külforgalmi Nemzeti Vállalat 277.370,- 

Összesen: 1.390.316,16  

 

72. táblázat: Magyar importcégek által német partnereik részére nyitott akkreditívek összege 

 

A német cégek részére történt legnagyobb összegű nyitások az alábbiak voltak: 

Verwertungsges. Süd (gépek) 450.000,- Biesterfeld (porlasztók)   36.000,- 

Vereinigte Glanzstoff AG 

(üveggyártás) 

275.354,- Witten AG (vasipar)   32.000,- 

Eisen und Metall AG 

(kerékpár) 

108.000,- Farbenfabrik Bayer (anilinfesték)   26.000,- 

Kohlenwekstoff AG (olaj) 105.000 Stöcker & Kunz, Köln (samott)   20.000,- 

Stahlwerk Hagen (acélipar)   79.000,- Naxos-Union, Frankfurt (köszörű)   19.000,- 

Összesen 1.150.354,-  

 

73. táblázat: A német cégek részére történt legnagyobb összegű nyitások 

 

A fenti nyitások mintegy 90 százaléka szállításra készen állt vagy rövid időn belül 

szállítható volt.
599

 Az akkreditívek nyitása az egyezmény előírásai szerint automatikusan 

deviza-felszabadítást és szállítási engedélyt is jelentett. 

A további időszakot illetően a Magyar Országos Levéltár anyagában több 

dokumentum már nem áll rendelkezésre ebben a témakörben, és nem volt utalás arra nézve 

sem, hogy megújították-e az 1950 szeptemberében lejáró árucsere-forgalmi egyezményt. A 

koblenzi dokumentumok között viszont fellelhető az újabb megállapodás, és bár ennek 

tanúsága szerint a közvetlen áruforgalom teljesen nem szűnt ugyan meg, a hidegháború 

legkeményebb időszakában a korábbiaknak csak a töredékét tette ki. A kelet-nyugati viszony 

mind fagyosabbá válásával hosszú ideig nem került sor komolyabb gazdasági megállapodásra 

egyetlen nyugat-európai állammal sem. Az 1950/51-es időszak németországi levéltári forrásai 
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éppen ezért meghatározó jelentőségűek a magyar-német áruforgalom dokumentációja 

szempontjából. A továbbiakban – immár kizárólag a Bundesarchiv anyagára támaszkodva – 

erről lesz szó. 

 

Időszak A Magyarországra irányuló  

 német export német import egyenleg 

 1000 dollárban 

1949. október 1834 4441 - 2607 

          november 2667 2778 - 111 

          december 2971 1287 - 1684 

Összesen 7482 8506 - 1024 

1950. január 3006 875 + 2131 
 

74. táblázat: A nyugatnémet-magyar áruforgalom alakulása 1949 végén 

 

 1950 elején átmenetileg felgyorsult a német szállítások volumene, a szövetséges 

hatóságok több nagyobb összegű tétel exportjára is rábólintottak. Engedélyezték például 

50.000 tonna ócskavas és selejtes acél magyarországi kivitelét, összesen mintegy 540.000 

dollár értékben. A magyar fél is nyitott akkreditíveket, de a korábbi nagyarányú német 

tartozások miatt az NSZK-ból érkező szállítások értéke lényegesen magasabb volt. A magyar 

aktívum januárra 3,7 millió dollárra csökkent. Két hónap alatt a németek az 5,8 milliós 

kiírásból 4,4 milliót szállítottak le. Január 23-31. között a magyar importakkreditívek a német 

cégek részére 738.000 dollárt tettek ki. Bródy és a BDL sűrű levélváltásban egyeztette a két 

ország közötti forgalmat, amely valóban jóval élénkebb volt az elmúlt hónapok tempójához 

viszonyítva. Ez a lendület kitartott egészen 1950 tavaszáig, utána azonban a tendencia végleg 

megfordult.  

Februárban a wiesbadeni Export Ausschuβ Zellstoff arról érdeklődött, hogy a magyar 

fél által az egyezményben összesen 500.000 dollárért igényelt speciális papírok szállítása 

megoldható-e a közeljövőben. Jelezték, hogy termékeikre szerintük komoly igény volna 

Magyarországon. A speciális papírok részesedése a keretből csak 40.000 dollár volt, a 

fotókhoz használatos nyerspapír kerete viszont kétszázezerre rúgott. Állásfoglalás nélkül 

azonban a cég nem mert szállítási ígéretet tenni.
600

 A hónap elején Bródy közölte, az MNB 

lemondott 1,9 millió dollár leemeléséről azt követően, hogy a német szállítások ismét 

megindultak. Hozzátette, reméli, hogy ezek után a bonni illetékesek is úgy gondolják, hogy 
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Magyarország számára a két állam jó viszonya az elsődleges. Az MNB döntéséről a BDL-t is 

értesítette.
601

  

Magyar részről azonban hamarosan mégiscsak sor került nagyobb összeg leemelésére 

az Offset Accountról. 1950 márciusának második felében egyeztető tárgyalások folytak a 

felek közt bizonyos függő kérdésekről Majna-Frankfurtban, miután az MNB, korábbi 

nyilatkozatával szembemenve, 1,14 millió dollárt hívott le a Bank Deutscher Länder 

számlájáról. A megbeszélések eredményét dr. Bakonyi Béla ismertette. A dollárklauzula 

továbbra is érvényben maradt, de a számláról történő levételt megszigorították. Amelyik fél 

bármekkora összeget kívánt leemelni, vegyes bizottság összehívását kezdeményezhette a 

követelés „áruvonalon történő rendezése céljából.”
602

 Amennyiben ez eredménytelen volt, 

akkor lehetett csak jóváírni a szóban forgó összeget.  A gyakorlatban azonban csak nagyobb 

összegű tranzakciók esetében ült össze a bizottság, noha tényleges összeghatárt nem állapított 

meg a jegyzőkönyv. Nagyobb tétel lehívásakor ugyanis veszélybe kerülhetett a kölcsönös 

elszámolási keret (overdraft), ennek megváltoztatásához pedig a nyugatnémet kormány 

engedélyére is szükség lett volna. Mindazonáltal a magyar fél úgy ítélte meg, hogy egy 

esetleges eladósodás 5 millió dollár erejéig nem jelent komolyabb veszélyt a gazdaságra 

nézve. Megállapodtak a MÁV-val szembeni 1,1 millió dolláros adósságról is: 1950 júniusáig 

300.000 dollárt kapott a vasút, szeptember végéig pedig havi részletekben törlesztették a 

maradék összeget. Megegyeztek abban is, hogy a német fél negyedévente kiírja a magyar 

exportkontingensek 25%-át és ezekre behozatali engedélyt is ad. A kiírásoknál tekintetbe 

veszik a magyar szállítási lehetőségeket és az aktuálisan elérhető magyar idénycikkeket is. Ez 

utóbbiakat külön jegyzőkönyvben tüntetik fel. Végül a tranzitügyletekkel kapcsolatban 

leszögezték: ez kölcsönös érdeke mindkét félnek (ugyancsak jegyzőkönyvben rögzítették), és 

esetenkénti vizsgálatban állapodtak meg. Ennek legfőbb jelentősége a kimondottan 

sterlingcikkek (gumi, juta, stb.) klíringdollár ellenében történő behozatala szempontjából volt. 

Kialakult gyakorlat még nem létezett: a német engedélyezés attól függött, milyen volt az 

érintett harmadik ország számlaegyenlege a Bank Deutscher Ländernél (BDL).
603

 

Ugyancsak még márciusban Bródy 2 millió dolláros kiírást kért a nemzetközi 

szövetséges parancsnokságtól (IAC) 2 millió dollár értékben rozs, 1 millióért sertés és 

500.000 dollárért szarvasmarha Nyugat-Németországba történő szállítására. Nem sokkal 

később az Artex 300.000 dolláros szerződést kötött a J. Lesser & Co. hamburgi vállalattal 
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ruházati termékek szállításáról, 1950 júliusa és novembere közötti szállítási határidővel. 

Utóbbi a hannoveri tavaszi vásáron is felmerült, ahol az összes rendelést átadták az illetékes 

hatóságoknak, kérve egyúttal az ügylethez szükséges devizaengedélyek kiadását. 

Bródy egyik utolsó kiírási kérelme 1950 júniusában 3000 tonna argentin lenolaj 

vételére vonatkozott, aminek ügyében a magyar fél árengedményért is lobbizott. Az 

Agrimpex 330 dolláros tonnánkénti árat kínált, a németek, miután 325-ért vették meg az 

olajat Argentínától, 340-ért kínálták. Álláspontjuk szerint ez az ár jobban már nem volt 

csökkenthető. A továbbiakban pedig már nem Bródy, hanem utóda, Junger Károly 

intézkedett. 
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5.1.4. A nyugatnémet szállítások 1950/51-ben 

 

 Az 1951-re vonatkozó új egyezmény tárgyalásai 1950 augusztusában kezdődtek 

Budapesten. Junger azt javasolta, hogy a továbbiakban ne Frankfurtban, hanem a magyar 

fővárosban kerítsenek sort az aláírásra. Kérte egyúttal a német tárgyalódelegáció névsorát. A 

németek már a nyár derekán szorgalmazták a hatályos egyezmény meghosszabbítását, ebben a 

kérdésben Dr. Schulte már 1950 júliusában levélben fordult Jungerhez. Szó volt a vízi 

szállítás újbóli beindításának lehetőségéről (egyelőre csak elvi szinten tárgyaltak róla), a 

németek a Duna mellett a Tisza és a Dráva útvonalként történő bekapcsolásától sem zárkóztak 

el. Megállapodtak, hogy a tengerhajózási kérdések megvitatásához egy-egy képviselő vesz 

majd részt a megbeszéléseken a közlekedésügyi tárca, a német vasút, a hamburgi kikötői 

igazgatóság és a német szállítók szervezetének részéről. A dunai útvonal kérdését magyar 

részről a belvízi hajózásért felelős ügyosztály képviselője, míg a nyugatnémetektől a 

Bayerischer Lloyd hajótársaság küldötte vitatták meg. Bár a megbeszéléseken nem tértek ki 

rá, a német fél hosszasan értekezett a Magyarország területén szovjet tulajdonba került 

egykori német javakról.
604

 

 Október közepén megrekedtek a megbeszélések, a Budapesten tárgyaló Schellpeper 

aggódva jegyezte meg hazaküldött jelentésében, hogy a magyar fél nem fogadja el a korábbi 

egyezményben biztosított hengerelt áruk kontingensének egyharmados csökkentését. Már 

biztosnak látszott, hogy a dunai hajózás kérdésében nem lesz megállapodás. A magyar fél 

jelezte, a kontingensek csökkentését csak akkor tudja elfogadni, ha a szállítást – eltekintve a 

restrikcióktól – kizárólag a német exportőrök készenléti állapota befolyásolja (azaz nem 

hoznak újabb korlátozó intézkedéseket a kivitel megnehezítésére).
605

 

1950. október 31-én az oberhauseni Babcockwerke bruttó 123.508 kg (nettó 121.956 

kg) szénport szállított Magyarországra. A szállítmány összértéke 184.236 dollár volt. A 

magyar fél 55.270 dollárt már kifizetett a vételárból, a hátralékot az osztrák-magyar határon 

történő átvételkor kellett rendezni. A vagonokat azonban még Ausztria amerikai megszállási 

zónájában feltartóztatták az amerikai hatóságok. Attól tartottak ugyanis, hogy a szénport 

esetleg a Szovjetunióba szállítják tovább. A kérdés felvetését követően azt üzenték 

Oberhausenből, hogy a szénpor kizárólag fűtőanyag előállítására alkalmas, másra nem 

használható. Noha minden dokumentumot rendben találtak, az amerikai illetékes, Melwill 
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Monk a német értesítést követően sem akarta továbbengedni a szállítmányt. A cégnél 

önkényesnek minősítették az amerikaiak lépését, és a Bundesministerium für Wirtschaft 

képviselőit kérték fel, járjanak közben a szállítmány elengedése érdekében. A Babcockwerke 

ráadásul további 643.859 dollár értékben szándékozott további nyersanyagot és berendezést 

Magyarországra szállítani, melyek között a fent említett szénport fűtőanyaggá feldolgozó 

berendezések (szénpordarálók) is szerepeltek. A megbízásokat a Babcockwerke legnagyobb 

csehszlovákiai konkurensén keresztül, Londonból kapta, a magyarországi megrendelő pedig 

máris azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben rövid időn belül nem kapja meg az árut, úgy 

közvetlenül Csehszlovákiából fogja beszerezni azt, a korábbi megbízást pedig storníroztatja. 

A frankfurti amerikai hatóságok elutasították a német cég képviselőivel folytatandó 

tárgyalásokat, utóbbiak ezért a gazdasági miniszter, Ludwig Erhard segítségér kérték.
606

 

November 25-én Schellpeper válasza a szövetségi gazdasági minisztérium (BMWi) részéről 

úgy hangzott, hogy a hét vagon szénpor ügyében pozitív döntés valószínűsíthető, ám az 

utánuk szállítandó berendezésekkel kapcsolatban új nehézségek merültek fel. Több hasonló 

ügyről is tudomásuk volt az illetékeseknek, ezeket Kölnben gyűjtötték össze. Felkérték tehát 

az oberhausenieket, küldjék el oda is panaszlevelüket. Az összes érintett cég egyszerre fog 

fellépni jogorvoslatért az amerikai eljárással szemben.
607

 

 1950. november 22-én Budapesten új megállapodást írt alá a nyugatnémet állam és 

Magyarország nevében Herbert Schellpeper, illetve Nyerges János minisztériumi 

osztályvezető. Ezt azonban kemény tárgyalások előzték meg, volt időszak, amikor úgy tűnt, a 

megegyezésből semmi nem lesz. A Budapesten tárgyaló német küldöttség november 21-én 

még azt táviratozta haza a BMWi-nek, hogy három hete nincs előrehaladás a tárgyalásokon. 

„Die Verhandlungen mit Ungarn über den Abschluβ eines neuen Warenabkommens haben 

nach dreiwochigen Verhandlungen noch zu keinem Ergebnis geführt.”
608

 A magyar fél 

csökkentette a tervezett kontingenseket, az Allierte Hohe Komission (AHK) pedig nem emelt 

ez ellen kifogást. Noha november 6-án a magyar passzívum már 12,9 millió dollárra rúgott, a 

szövetséges főparancsnokság úgy vélte, nem lesz szükség pótlólagos szállításokra, 

amennyiben Magyarország időközben törleszt. (Egy évvel korábban az egyenleg még 

többmilliós magyar aktívumot mutatott!) 
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A felek immár a negyedik árucsere-forgalmi egyezmény kötötték meg, melynek 

érvényessége 1951. január elsejétől december 31-éig tartott. A pontos részleteket azonban 

csak jóval később, 1951 májusában tisztázták, a kiegészítő jegyzőkönyveket is ekkor írták alá. 

Német részről egyelőre az alábbiakat határozták meg: ócskavas 280.000, acélöntvények 

650.000 dollár, hengerelt áruk 3 millió, egyéb vas- és acéláru 500.000 dollár (ezen belül 

400.000-ért speciális acél és százezerért fehér bádog), összesen 4,43 milliós értékben. A 

németországi Szövetséges Főbiztosság (Alliierte Hohe Komission, AHK, angolul: High 

Comissioner of Occupied Germany, HICOG) előírása szerint a termékek név szerint már nem 

szerepelhettek a listán, csak az általános termékcsoportok feltüntetését engedélyezték. Az új 

magyar kereskedelmi képviselő, Junger Károly már ekkor jelezte, hogy a mégoly csekély 

keret kihasználására is kicsi az esély. A német vas- és acélművek ekkor már nem fogadhattak 

el semmilyen, szocialista országba irányuló exportmegbízást, más vállalatok is csak 10-12 

hónapos (!) határidővel szállítottak Nyugat-Európából. A magyar kontingens főbb vonalakban 

a következőket tartalmazta: szárnyasok 8 millió, olajos magvak 0,8 millió, cukor 0,5 millió 

dollár értékben, ezek voltak a legfontosabbak az NSZK-nak. Junger javasolta, hogy a németek 

fontolják meg, hogy az általuk vállalt keretszámokat esetleg felemelik.
609

 Megállapodtak 

abban, hogy az új egyezmény keretein belül negyedéves terminusokban kell majd fizetni, a 

kontingenseket is ilyen időközönként írják majd ki. Nyerges egyúttal ígéretet tett a fennálló 

magyar passzívum mihamarabbi kiegyenlítéséről. 

 Német részről egyetértettek azzal, hogy a hengerelt áruk és más vas- illetve 

acéltermékek teljes kontingensét adott esetben már az első félévben engedélyezzék. Ebből 

következően bizonyos szállítandó áruk mennyiségét fel kellett emelni. Az acélöntvények, 

illetve azon termékek esetében, amelyek eredetileg nem szerepeltek a listán, ez nem jelentett 

nehézséget. Az ócskavasat illetően viszont nem volt erre mód. A teljes mennyiségre megadták 

a szállítási engedélyt, de a kontingenst tovább már nem lehetett növelni. 

 1950 októberében a Szövetséges Főbiztosság (AHK) közölte, a továbbiakban nem 

járul hozzá mozdonyok és kőolaj-kitermelő berendezések magyarországi kiviteléhez, gumi, 

vegyszerek és golyóscsapágy pedig a korábbiakhoz képest elenyésző mennyiségben lesz csak 

szállítható. Szerszámgépek exportját is csak időközönként engedélyezik. A későbbiekben 

további korlátozások várhatóak, ezért célszerűnek tartja az árulistákat a szövetséges 
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megfigyelőkkel szorosan együttműködve összeállítani, így esetleg elkerülhetőek a későbbi 

viták vagy félreértések kockázatai.
610

 

 Junger 1950 novemberében 200.000 dolláros ágytoll és 500.000 dolláros állati szőrme 

és sörte szállításának kiírását kérte Magyarország részére. „Anträge kämen nur unter 

Beifügung einer Originalofferte der zuständigen ungarischen Stelle eingericht werden.” 
611

 Ez 

azonban ekkor már számos nehézségbe ütközött. A keleti blokk államainak sem ipari, sem 

mezőgazdasági vonalon nem volt egyszerű nyugatnémet importkiírást szerezni. November 

24-én sikertelen volt 150.000 dollár értékű nyersdohány szállítási kérelme. A Bundesanzeiger 

c. lapban megjelent kiírás már szeptemberben is szerepelt a felsorolt importlehetőségek 

között, de Junger kérte, hogy azt a következő alkalommal ismételjék meg, és mivel a 

tranzakció vételi szerződést igényel, ezt is tüntessék fel mellette. „… bei Beantragung der 

Devisengenehmigung die Vorlage von Festoffernten der zuständigen ungarischen Stelle 

erforderlich ist.”
612

 A magyar képviselő december elején Bonnba is táviratot küldött a német 

élelmezésügyi tárcánál illetékes Dr. Schillingnek. Ebben mustármag-import kiírását 50.000, 

cukor behozatalát pedig 800.000 dollár értékben indítványozta, decemberi-januári szállítással. 

Emellett (összeg megjelölése nélkül) bor kiírását is kérte.
613

 A válaszlevél nem szerepelt az 

iratanyagban, így az ügy elintézésére végül nem derült fény. Rossz hírt közölt ugyanakkor a 

Leonhard Herbert Maschinenfabrik. Eredetileg sajtópréseket szerettek volna Magyarországra 

exportálni, amire már 1950 tavaszán megkapták az exportengedélyt, ez az év végéig volt 

érvényes. December közepén azonban levélben fordultak Jungerhez, hogy noha az importőr 

Technoimpex foglalót is fizetett a berendezésekért, azokat az időközben életbe léptetett 

exportkorlátozások miatt mégsem áll módjukban leszállítani. Az erről szóló értesítés egy 

példányát a Technoimpexnek is megküldték. Sajnálatukat fejezték ki egyúttal a tranzakció 

elmaradása miatt és abbéli reményüknek adtak hangot, hogy a két állam közötti gazdasági 

kapcsolatok iránya hamarosan új fordulatot vesz. Junger ezt követően Schellpeperhez fordult, 

a válaszlevél azonban ezúttal sem került elő a levéltári anyagokból.
614

 

 November végén Junger levelében hosszasan sorolta a nehézségeket, melyek az 

egyezmény végrehajtását hátráltatták. Észrevételeit hat pontban foglalta össze. 
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 1. Az utóbbi három-négy hétben semmilyen felajánlás nem érkezett a német hengerelő 

üzemek részéről, Junger állítása szerint 30-40 dokumentum is igazolja, hogy minden javaslata 

egyértelmű elutasításba torkollott. Amennyiben a német hatóságok nem lépnek közbe, aligha 

használhatók ki a szerződésben feltüntetett kontingensek. 

 2. A Zentrale Genehmigungsstelle (ZGSt, a kiviteli engedélyeket intéző hatóság) 

részéről Herr Wiegmann is tanúsíthatja, hogy még a legegyszerűbb gépek esetében is szinte 

lehetetlen exportengedélyt kapni Magyarországra. A korábbi gyakorlattól eltérően már nincs 

lehetőség arra, hogy a Joint Export-Import Account és a ZGSt által kiadott 

exportengedélyeket meghosszabbítsák. Ezekre pedig azért is szükség volna, mert a német 

üzemek sokszor nem tudnak időben eleget tenni szállítási kötelezettségeiknek. 

 3. Néhány gép, illetve gépalkatrész (főként kazánanyag) hosszabb ideje a határon 

vesztegel és az ügyet régóta nem sikerült tisztázni. Junger hangsúlyozta, hogy az érintett 

szállítmány ugyancsak minden szükséges engedéllyel rendelkezik, beleértve a JEIA 

hozzájárulását is, tehát ezt megelőzően az amerikai hatóságok sem találtak rajta kivetnivalót. 

 4. Sokszor előfordul, hogy a kiviteli szervek Düsseldorfban a Junger által is aláírt 

megállapodásokat utóbb semmisnek nyilvánítják, mivel álláspontjuk szerint a magyar 

importőrök az egyes szállítókkal túlságosan alacsony árakban állapodtak meg és ez előnytelen 

a nyugatnémet állam számára. 

 5. A magyar képviselő hangsúlyozta, hogy amíg az illetékes hatóság jóvá nem hagyja 

az árakat, addig semmiféle megállapodás nem tekinthető érvényesnek. A Németországba 

irányuló magyar kivitel esetében azonban a német importengedély megszerzésének 

folyamatát egy Canossa-járáshoz hasonlította, mert az nemegyszer csak akkor szerezhető be, 

ha a korábban már rögzített árakból a magyar fél még 5-10 százalék engedményt ad. 

Különösen igaz ez az olaj, a vad és a szárnyasok NSZK-ba történő szállítása esetében. 

 6. A magyar oldal szándéka az, hogy a Nyugat-Németországba kivitt árukért cserébe – 

ismerve a nehézségeket bizonyos termékcsoportok szállítása körül – csak a rendelkezésre álló 

termékeket rendelje meg. Ezzel kapcsolatosan is vannak azonban nehézségek.  

a, Junger a legutóbbi hetekben kb. 7 millió dollárnyi kiírást kért a magyar áruk 

bevitelére vonatkozóan, de összesen csak alig 1,675 millió dollár értékben kapott (1 millióért 

búza, 500.000-ért sertés, 125.000-ért gyümölcs és gyümölcslé, végül 50.000-ért olajpogácsa 

esetében).  

b, Nem mellékesen nehézséget okozott továbbá az 50 százalékos importilleték 

(„bardepot”), amit a beérkező magyar termékekre vetett ki a német fél. Mivel ez minden 
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területen jelentkezik, Junger szerint nem kell ecsetelni, mekkora akadályt jelent a kétoldalú 

forgalomban (a bardepot pontos részletezésére azonban sem ő, sem a németek nem tértek ki). 

c, Végül megemlíti, hogy ugyancsak a legutóbbi időszakban a bankok eljárása annyira 

nehézkessé vált, hogy egy akkreditív megnyitása 2-3 hetet is igénybe vesz. Például az 1950. 

november 14-én 600.000 dollárért behozott magyar dinamók esetében az importőr legjobb 

szándéka és a magasabb összeg ellenére sem volt abban a helyzetben, hogy a magyarországi 

exportőr részére akkreditívet nyisson. Az egyes tartományok vezető pénzintézetei, a 

Landeszentralbankok mindig újabb követeléseket támasztanak a magyar szállítókkal szemben. 

Igazolniuk kell például, hogy az áru már kézbesítésre kész, és csak ezután kezdődhet a 

hosszadalmas banki eljárás. Ezért ráadásul, ha az ügy elhúzódik, pótlékot kell fizetnie a 

magyar félnek, ami a közelmúltban már 100.000 dolláros pluszkiadást jelentett. 

d. A Bundesanzeiger 1950. november 24-én váratlanul új intézkedést közölt: eszerint a 

továbbiakban minden kiírás csak 8 hétig lesz érvényes, amelyiket eddig az időszakig nem 

használják ki, törlésre kerül. Junger kiemelte, hogy nemrégiben Bonnban heteken keresztül 

folyt a huzavona egy egymillió dolláros magyar importkontingens megnyitásáról. Mivel ebből 

csak 400.000 dollár lett kihasználva, és a határidő még nem járt le, nem volt aktuális az újabb 

kiírás. Időközben azonban életbe lépett az új rendelet, és bár a lejárat előtti napokban sikerült 

a teljes összeget kitölteni (az utolsó eladás értéke 150.000 dollár volt), a fenti intézkedés miatt 

visszamenőleges hatállyal érvénytelenítették a teljes keretfelhasználást. Nem hagytak 

átmeneti időt a már megkötött és a külkereskedelmi hatóságoknál engedélyezésre váró 

megbízásoknak sem. Bár karácsony előtt a német igény hagyományosan nagy a szárnyasok 

importja iránt, a rendelkezés miatt ennek alakulása is erősen bizonytalan. 

 Hasonló helyzet alakult ki az étolaj esetében, amiből novemberben 700 tonnát adott el 

a magyar fél, a németek utólag mégis csak 490 tonna átvételét jelezték. Az időközben 

hatályba lépett előírások miatt ugyanis egy korábbi kiírásban eladott mennyiség beszámítása 

miatt a ZGSt már nem adott devizaengedélyt a fennmaradó 210 tonnára. 

 Ha tisztán pénzügyi szempontok szerint vizsgálják a kérdést, a magyar fél számára 

kedvező is lehetne a német döntés, mert időközben a szárnyasok és az olaj ára is emelkedett. 

Magyarország azonban nem kíván ebből hasznot húzni és a korábbi árakat tekinti 

mérvadónak, ám – mint Junger kifejtette – ragaszkodik a már rögzített kontinensek 

leszállításához, illetve átvételéhez. Elvi kérdésnek tekintik azt, hogy a szállítások 
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biztonságosan lebonyolíthatóak legyenek, de nem ebbe az irányba mutat, ha a korábban sok 

fáradsággal és energiával tető alá hozott megállapodásokat egy tollvonással félresöprik.
615

 

 Junger kijelentette, a gyümölcsimportőröknek eddig 7000 dolláros káruk keletkezett az 

ominózus változtatás miatt, amit senki nem térít meg nekik, mivel a devizaengedély csak az 

említett 8 hétig érvényes, azon túl minden követelés érvényét veszti. Nem az összeg nagysága 

a lényeg, fejtette ki, hanem az eljárás módja. A végén pedig személyes hangot ütött meg 

Schellpeper felé. „Ne vegye rossz néven, Tanácsos Úr, ha a problémákat, amelyek most 

engem különösen foglalkoztatnak, ilyen nyitottan fogalmaztam meg, de úgy vélem, csak akkor 

érhetünk célt, ha kölcsönösen tudatjuk egymással a nehézségeinket is, mert csak így lesz 

lehetőségünk arra, hogy a beteg részt kivágjuk az egészből.”
616

 

Az új egyezmény életbe lépését követően, január 17-én Schellpeper levélben fordult 

Nyergeshez, melyben kifejtette, hogy a novemberben aláírt jegyzőkönyv alapjaiban nem 

teljesült, ezért a Bundesministerium für Wirtschaft részéről megállapodás módosítását 

javasolta, amivel Nyerges is egyetértett.
617

 Január 31-én Ludwig Erhard gazdasági miniszter 

levélben közölte Schellpeperrel, hogy az Alliierte Hohe Komission nem sokkal korábban 

egyoldalúan úgy döntött, a gyógyászati termékek exportja során a német hatóságok 

egyoldalúan dönthetnek arról, a korábbi megállapodásoktól függetlenül engedélyezik-e az 

áruk szállítását vagy sem. Magyar részről jelezték: számítottak az AHK barátságtalan 

fellépésére, és a továbbiakban gyógyszeripari termékekre nem tartanak igényt.
618

 Mindezek 

ellenére már január 26-án aláírták a változatásról szóló jegyzőkönyvet. (Ez azonban csak 

hónapokkal később, május 24-én jutott el Schellpeperhez. A köztes időszakról nem esett szó.) 

 1951 januárjában Junger 9000 dollár értékben kérvényezett importengedélyt paprika 

és 20.000 dollárért kazein szállítására. Mivel azonnal szállítható termékekről volt szó, kérte, 

hogy a Bundesanzeiger a lehető leghamarabb jelentesse meg a kiírást.
619

 Ugyancsak levélben 

emlékeztette dr. Schillinget, hogy legutolsó beszélgetésük alkalmával 500 tonna 

napraforgómag Magyarországról történő importjára tett javaslatot. Az árról egyeztettek a 

külkereskedelmi szervekkel is, és végül 585 dollár/tonna értékben állapodtak meg. Junger a 

mennyiség emelését is kilátásba helyezte. A kiírásra azonban nem jelentkezett vevő, noha a 

magyar képviselő szerint az ár igencsak jutányosnak volt mondható. Ezért az ajánlatot 

visszavonta. Az érdektelenség indokaként azt közölték, hogy az importőrök, illetve az 
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olajmalmok akkor, amikor a margarin ára nem emelkedett jelentősen, nem tudnak nagyobb 

mennyiségű alapanyagot átvenni még akkor sem, ha annak ára valóban kedvező. Junger 

keserűen jegyezte meg, hogy a helyzet ott tart, ahol 1950 decemberében is volt: akkor német 

részről megvolt a vásárlási szándék, viszont az árak kérdésében nem tudtak megállapodni. 

Jelen esetben az árkérdés tisztázott, de vevő nem jelentkezett az árura. Üzlet így sem akkor, 

sem most nem köttetett.
620

 Junger ezt követően 80.000 dollár értékben kért még kiírást 

enyvezett könyvzárólap,
621

 50.000 dollárért vaj és 40.000-ért takarmányrépa behozatalára, a 

szokásos megjegyzéssel. „…Die Erteilung der Devisengenehmigung von der Vorlage einer 

Originalofferte der zuständigen ungarischen Stelle abhängig gemacht wird.”
622

 

Schellpeper 1951 februárjában közölte, az illetékes szövetségi élelmezési, 

mezőgazdasági és erdészeti minisztérium elutasította Magyarország kérelmét 220.000 dollár 

értékű vaj szállítására. Az elutasítást azzal indokolták, hogy az idő szerint az NSZK-ban 

mintegy 30.000 tonnás készletet tartottak nyilván, amelyek még 1950 nyarán és őszén 

kerültek be (egyébként ugyancsak Magyarországról). Ezt hitelre vásárolta a szövetségi 

pénzügyminisztérium, amit az élelmezésügyi tárca (BELF) a későbbiekben visszavont. 

Tekintettel arra, hogy belföldről is komoly ajánlat várható és a hűtött vaj minősége nem 

vethető össze a frissel, értelemszerűen az utóbbit fogják preferálni. A hazai vaj piacát is 

veszélyeztetné az import, ezért a tárca a továbbiakban mindenfajta vajbehozatali üzlettől 

kategorikusan elzárkózik.
623

 

 Március elején a magyar referenstől (Schellpeper) kapott adatok birtokában 

megállapították, hogy a különböző vállalatok az első negyedévben összességében mintegy 

700.000 dollár értékben igényeltek szállítási engedélyt Magyarországra. Ez jóval magasabb 

volt az előirányzatnál, mivel eredetileg csak 250.000 dollárt terveztek be erre a célra (az egész 

évre összesen egymilliót). Mivel azonban időközben sikerült megállapodást kötni az 1951-re 

vonatkozó szállításokról és a magyar ellenszállítások mértéke is kedvező volt, az egész évre 

tervezett kontingens felére szállítási engedélyt adtak ki, március 31-éig, így a hidegen 

hengerelt áruk estében a teljes összeg fele, 500.000 dollár állt rendelkezésre.
624

 Tekintettel a 

fent említett magyar szállításokra (gabona, olajos magvak és cukor), valamint arra, hogy a 

német szállítási határidők meglehetősen hosszúra nyúltak (főként az ominózus hengerelt áruk 

terén), Junger is szorgalmazta, hogy a szerződés felénél megállapított értékhatárokat már 1951 
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első felében írják ki. Jelezte ugyanakkor, hogy a düsseldorfi székhelyű Zentrale 

Genehmigungsstelle (ZGSt) nem tudta a kvóta által rendelkezésre álló keretet megfelelően 

feltölteni. Junger ezért jegyzéket kért az időközben engedélyezett vas- és acéláruk 500.000 

dolláros, valamint a még rendelkezésre álló keret kitöltését illetően.
625

 

 1951. március 22-én kelt levelében Junger kétségeinek adott hangot Budapest felé 

azzal kapcsolatban, hogy a magyar-német kereskedelmi egyezmény egyáltalán végrehajtható-

e. Ugyanakkor személyes ügyben is intézkednie kellett: a német hatóságok technikai okokra 

hivatkozva elutasították azt a kérését, hogy lakása és a telefonbejelentő-állomás között 

közvetlen vonal létesüljön. Az ügyben Schellepeper interveniált az illetékes 

Fernsprechamthoz, hivatkozva a magyar kereskedelmi képviselő munkaköréből eredő 

különleges feladataira. Mivel Junger úr szolgálati helyéről sűrűn folytat telefonbeszélgetést 

Budapesttel, egy közvetlen telefonösszeköttetés biztosítása magánlakásán is sürgős szolgálati 

érdek lenne – érvelt, és javasolta, vizsgálják meg újból a kérdést. Közbenjárásáról a magyar 

képviselőt is tájékoztatta.
626

 A telefon ügyében azután egy hónap múlva érkezett válasz: 

Junger Mendelssohnstrasse 77. sz. alatti lakásába a sürgősség ellenére szabad vonal és kábel 

hiányában még nem tudták bevezetni a telefont. Mindazonáltal fogadkoztak, hogy a technikai 

lehetőségek áthidalását követően azonnal intézkedni fognak.
627

 

 Ugyanezen a napon Junger mezőgazdasági termékek importjával kapcsolatban fordult 

a BMWi referenséhez. Mivel felek közötti megbeszélések előrehaladottak voltak az étolaj és 

olajos magvak ügyében, a magyar fél ezeket végérvényesen lezártnak tekintette. Azonban a 

kukorica és a búzaliszt esetében, noha az árképzés ugyanúgy történt, mint az olajos 

magvaknál, Junger nem tudott megegyezni a német illetékesekkel. Az élelmezésügyi 

szaktárca kereskedelempolitikai szempontból ugyan megértést tanúsított a magyar 

számításokkal kapcsolatban, a közvetlenül az importtámogatásokat kiadó szervek azonban ezt 

nem tekintették mérvadónak. Junger elmondása szerint nem kért többet, csak a világpiacokon 

alkalmazott következetes megítélést. Mind a szaksajtó elemzése, mind pedig a nemzetközi 

jegyzések azt mutatják, az NSZK, ha akar, tud vásárolni, de nem kezeli egyenlően partnereit. 

Példaként egy lisztvásárlási tranzakciót említett. A nyugatnémetek 132 dolláros CIF 

tonnánkénti áron importáltak lisztet Argentínából, noha az ottani árak mintegy 10-15 

százalékkal magasabbak voltak a világpiaci áraknál. Budapest ugyanakkor a hivatalos IAPI-
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jegyzékre támaszkodott. Ennek alapján a lisztnél alkalmazott felár 25-30 százalék lenne, tehát 

minimum 165 dollár lenne az ára. Junger számításai szerint 175, a behozatali hatóságok 

szerint 170 dollár tűnt reálisnak a gyakorlatban. Úgy vélte, az általa javasolt összeg 10 

dollárral, azaz 5-7 százalékkal található csak a nem hivatalos világpiaci ár felett. 

Nyomatékosan felhívta arra is a figyelmet, hogy az argentinoknak lehetőségük van minden 

árucikk megvételére, amelyre iparuknak szüksége van, és nem kell olyan korlátozásokkal 

szembenézniük, mint Magyarországnak. 

 A német piac különleges helyzetéből fakadóan a takarmányárak viszont a világpiaci 

érték alatt voltak, így a magyar termék itt csak akkor lehetett versenyképes, ha lemondott 

várható haszna jelentős részéről. A kukorica esetében is ez volt a helyzet. Junger ugyanakkor 

jelezte, Magyarország akár azonnali szállításra is képes. A tárgyalások azonban annyira 

elhúzódtak, hogy félő volt, a magyar kivitelnek esetleg másik piacot kellett keresni. 

Budapestnek érdekében állt a mielőbbi megegyezés, a legszerencsésebb (és a leggyorsabb) út 

az akkreditívekről történő kölcsönös lemondás és a készpénzfizetés lenne – hangoztatta 

Junger. Hozzátette azonban azt is, hogy a magyar fél a továbbiakban az árakból már nem tud 

engedni. Kifogásolta, hogy akár magáncégek, akár a német állam vásárol valamit 

Magyarországról, annak ellenértéke folyton számítási viták tárgyát képezi, a magyar 

árkalkulációkat és javaslatokat viszont nem veszik figyelembe. Két tényező elvi jelentőségét 

emelte ki:  

1. A Magyarország részére megállapított eladási klíringárak mintegy 25 százalékkal 

magasabbak, mint a szabad dollárérték. A vasbeton esetében például 150 dollárt kértek tőlünk 

(ha egyáltalán engedélyezték a szállítását), miközben szabad dollárért 105-110 dollárért is be 

lehetett szerezni ugyanazt a német árut különböző nyugat-európai kikötőkből. 

2. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy számos, Németországban gyártott árut 

elérhetetlenné tettek, noha hagyományosan innen importáltuk őket. Junger ehhez még 

hozzátette, hogy amennyiben a német fél semmiben sem enged és kizárólag a saját árait 

hajlandó érvényesíteni (már ha egyáltalán hajlandó még szállítani), akkor a két ország 

áruforgalma többé nem alapulhat egyenjogúságra, csak az egyik partnernek lennének előnyei. 

Ez semmiképpen nem tükrözi a szerződés lényegét és a korábbi együttműködési gyakorlatnak 

sem felel meg. Ismételten kérte az általa javasolt árak elfogadását.
628

 

1951 tavaszán felmerült a Magyarországról történő gyümölcsbehozatal lehetősége. Ezt 

május 7-én közölték Bonnban Jungerrel, azonban a válaszadási határidő olyan rövid volt, 
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hogy utóbbinak egyszerűen nem maradt ideje Budapesttel egyeztetni. Tekintettel arra, hogy a 

kereskedelmi képviselőt nem először hozták ilyen helyzetbe, az végül elutasította az ajánlatot. 

Magyarországról kapott iránymutatást követően aztán az alábbiakat közölte nyugatnémet 

partnereivel: 

1. Budapest alapvetően elutasítja a szoros határidők előírását, különösen a zöldség és 

gyümölcs szállítása ügyében, már csak azért is, mert ilyen előírások az egyezményben sem 

voltak feltüntetve. Ezen kívül ily módon a teljes hagyományos, Németországba irányuló 

magyarországi gyümölcsexportot ellehetetlenítik. Szakmai szempontból sem indokolható, 

hogy amikor a szárazság miatt úgy Németországban, mint Európa nagyobbik részén igen 

rossz volt a termés, még határidőket is előírnak a szállításra. 

2. A magyar fél nyomatékosan közli, hogy a német partner által említett, 500.000 

dolláros gyümölcs- és 300.000 dollár értékű zöldségkontingensre nincsen érvényes szerződés, 

az erre vonatkozó német utalások nem felelnek meg a valóságnak. A megállapodás, amire 

hivatkoznak, nem létezik! Junger korábban is utalt rá, hogy csak a Budapesten tárgyaló német 

kereskedődelegáció egy feljegyzéséről van szó, amit azonban hivatalosan nem öntöttek 

egyezmény formájába. Azt viszont jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a német bizottság egymillió 

dollár értékű zöldség- és gyümölcsimportra tett javaslatot. Ennek szellemében a magyar fél is 

legalább egymillió dolláros kiírást szeretne elérni. 

3. Az ülésen a német fél utalt arra, hogy a kiírásban külön összeget jelöltek meg a 

zöldség- és külön a gyümölcskontingensre. Junger ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez 

is teljesen ellentétes az utóbbi évek gyakorlatával. 

4. Budapest kompromisszumot javasol a határidős rendszerrel kapcsolatban: azon 

termékek esetében, amelyeknél – lévén konkurens termékek – a német félnél aggályok 

merülnek fel, Magyarország hajlandó korlátozni a kiviteli mennyiséget: meggy esetében 800, 

paradicsomnál 2000, hagymánál 2500 tonna erejéig. Cserébe viszont ragaszkodik ahhoz, hogy 

a csökkentett mennyiségben szállított árukat a német piaci áraktól függetlenül (azaz a 

szerződés szerinti áron) számolják el. 

5. A magyar fél azt kéri, hogy a kiírásokat a lehető legsürgősebben tegyék meg, 

legkésőbb május 25-éig, de mellőzzék a határidőket. A magyar fél mindent meg kíván tenni 

annak érdekében, hogy a megfelelő előkészületek után a szállítások a lehető legrövidebb időn 

belül elindulhassanak.
629
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Nemcsak a magyar fél ostromolta azonban szállítási ajánlatokkal a német hatóságokat. 

Schellpeper 1951 májusában levelet írt a Szövetségi Áruforgalmi Igazgatóság vas- és acéláruk 

területén illetékes csoportjának különféle hengerelt áruk magyarországi exportjával 

kapcsolatban. 1951. május 29-én ugyanis érvényre emelkedett annak a jegyzőkönyvnek a 

határozata, mely az 1950. december 31-én lejárt magyar-német megállapodás 

meghosszabbítására vonatkozott. Ez azonban nem rendelkezett a korábban meghatározott vas- 

és acéláruk kvótájának megemeléséről. 1950-ben az NSZK-ban összességében 1.250.471 

dollár értékben engedélyezték ilyen típusú termékek magyarországi exportját. Ennek alapján a 

negyedik negyedévében még 375.471 dollárnyi mennyiség szállítása volt esedékes, a fentiek 

miatt azonban utóbbit már az 1951-es évre könyvelték el. „Infolgendessen sind die im IV. 

Quartal 1950 für Ungarn lizensierten Walzwerkerzeugnisse in Höhe 1.250.417 $ nicht nur mit 

375.471 $ sondern voll auf die Lieferungen des Kalendarjahres 1951 anzurechnen.”
630

 

A göppingeni Böhringer cég, mely többek között esztergapadokat és különböző 

gépeket korábban is komolyabb tételekben szállított Magyarországra, 1951 áprilisában már 

nem kapott engedélyt a további exportra. Junger, idézve a cég leveléből, Schellpeperhez 

fordult és értetlenségét fejezte ki, mivel előzetes értesítést a döntésről sem ő, sem az említett 

vállalat nem kapott.
631

 

Áprilisban vita bontakozott ki a magyar sörteszállítmányok ármegállapítása körül. A 

nyugatnémet kalkulációk szerint a magyar árajánlat bizonyos kínai sörtefajták esetében 

túlzottan magas volt. Junger ezt elismerte, de arra hivatkozott, hogy a szabad dollárért történő 

vásárlásoknál kénytelen volt magasabb árakat megadni, mint a klíringelszámolás keretein 

belül lebonyolítandók esetében. A németek azonban felhívták a figyelmet, hogy nekik 

lényegében mindegy, milyen módon ellentételezik az árut, mivel a szabadpiaci és a 

klíringárfolyam egy dollárra egyformán 4,20 nyugatnémet márkát számolt. Ennek tükrében 

tehát a magyar számítások nem voltak elfogadhatóak. Végül valamelyest mégiscsak 

hajlandóak voltak megemelni az árakat, de az továbbra is messze esett a magyar fél 

kalkulációitól. Csak kifogástalan minőség esetén közelítheti azt meg, érveltek, de az érintett 

szállítmány szerintük ezt messze nem ütötte meg. (A megrendelés összértéke egyébként 

745.000 dollár volt.) A német fél ismételten azt kérte, hogy Magyarország vizsgálja felül 

árképzési gyakorlatát, és vegye figyelembe, hogy a már hónapok óta húzódó ügylet a német 
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importőrök számára is kockázatokat rejt, a megegyezés tehát közös érdek.
632

 A németek a 

Karl F. W. Rothbaenker & Co. (Hamburg) segítségével mellékelték a közelmúltbeli (1950. 

május 29-én érvényes) philadelphiai árakat. Ezt követően a magyar fél által megadott 

korrekciók már nem tértek el lényegesen a nyugatnémet javaslatoktól.
633

 A szőrmék és sörte 

ügyében illetékes Fachhandelsverband Fasern und Haaren illetékese, Tramm szerint a kiírást 

addig vissza kellene tartani, amíg az árkérdésben végleges megállapodás nem születik. Attól 

tartottak ugyanis, hogy a magyar fél egymás ellen játssza majd ki a német importőröket azért, 

hogy magasabb átvételi árat érjen el. Ebbéli félelmeit Tramm Schellpeper felé is 

tolmácsolta.
634

 

Ugyancsak 1951 áprilisában a Hungarotex levélben kereste meg az illetékes német 

hatóságokat, hogy lehetséges volna-e ún. klíring-reciprocitás alapján lebonyolítani egy 

üzletet. A cég pamutfilcet szeretett volna importálni, ehhez árajánlatot és mennyiségi 

megjelölést kért a német féltől.
635

 A Gesamtverband der Textilindustrie in der BRD (röviden: 

Gesamttextil) állásfoglalást kért a gazdasági tárcától (BMWi). Schellpeper továbbította a 

kérdés, a tárca pedig úgy döntött, az adott körülmények között nem javasolja stratégiai javak 

magyarországi szállítását (így a pamutfilcét sem). A Hungarotex egyébként több német céget 

is megkeresett 1951 tavaszán, importlehetőség után kutatva, de a fentiek miatt egyik esetben 

sem járt sikerrel. 

Májusban napirendre került még egy korábbi, 1950 októberében hozott döntés, 

miszerint a továbbiakban bizonyos árufajták (hengerelt áruk, vasúti sínek, csigafúrók, 

grafitolvasztó tégelyek) Magyarországra történő szállítása csak korlátozott mértékben lesz 

lehetséges. Ezért ezek kontinenseit lecsökkentették. A megszálló hatóságok részéről illetékes 

Mr. Griffin azt is közölte a magyar tárgyalódelegációval, hogy bizonyos árufajtákra szállítási 

engedélyt a jövőben egyáltalán nem fognak kiadni. Nem deklarálta ugyanakkor, hogy ezek 

szállítására abszolút tilalom vonatkozik, csupán az exportengedély kiadása tűnt 

valószínűtlennek. Ez a rendelkezés nem érintette a vasúti sínek tételét, a német fél ugyanakkor 

arra törekedett, hogy a szállítás vagy nem szállítás kérdése a mindenkori kelet-nyugati 

kereskedelmi forgalomhoz igazodjon. Vagyis, amennyiben ellentételezik a német 

szállításokat, vagy meg tudnak egyezni az árak kérdésében, a kérdéses termékek 
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leszállíthatóak lesznek. Griffin azonban ugyanitt arról is szót ejtett, hogy a brit és amerikai 

vezetést komolyan aggasztja a magyar kormányzat állítólagos erőfeszítése, miszerint egy 

stratégiai védvonal kiépítésére törekszik a jugoszláv határ mentén, amihez vasúti 

összeköttetést is terveztek. Megjegyezte, hogy az említett határszakaszon két gyorsvonati és 

egy mellékvonal már Magyarország rendelkezésére áll, egy újabb kiépítése tehát stratégiailag 

nem lehet indokolt. A magyar erődítési munkálatokat tehát politikai provokációként 

értékelték és ennek megítélése kihatással volt az NSZK-ból származó stratégiai jelentőségű 

termékek magyarországi exportjára is.
636

 (A későbbiekben a folytatást illetően ebben az 

ügyben sem lelhető fel további dokumentum.)
637

 

1951 májusában egy összegzés szerint a hengerelt áruk terén az alábbi forgalom zajlott 

Magyarország és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a fenti időpontig (dollárban):
 

638
 

 

Időszak Melegen hengerelt Hidegen hengerelt Összesen 

1950. október 1. – december 31. 1.173.469 77.002 1.250.471 

Ezzel szemben  

- a 3,5 milliós előirányzat ¼-e   875.000 

- a folyó szerz. évhez számítva   375.471 

- összesen   1.250.471 

 

Időszak Melegen hengerelt Hidegen hengerelt Összesen 

1951. január 1. – december 31.  

- eddig engedélyezett 1.825.981 348.608 2.174.589 

- ehhez soron kívül 1950-ből      375.471 

- összesen   2.550.060 

Ezzel szemben  

- a megállapított előirányzat 2.500.000 1.000.000 3.500.000 

- ehhez még engedélyezhető      949.940 

- összesen   4.449.940 

1951. II. negyedévére tervezett 125.000 300.000    425.000 

 

75. táblázat: A hengerelt áruk forgalma Magyarország és az NSZK között 1950/51-ben
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Hosszas előkészítést követően végül 1951. május 29-én sikerült megállapodni a 

részletekben az 1951-re vonatkozó árucsere-forgalmi egyezményt illetően. A kontingensek 

terén a felek kölcsönösen 33 millió dolláros forgalmat irányoztak elő, tehát valamelyest 

csökkentették az 1949/50-es időszakban érvényes 42 milliós összeget. A magyar fél 

szállításainak túlnyomó többségét agrártermékek tették ki (28 millió dollár). Ezen belül 11,4 

millióért állatok, 8 millióért gabona, 3,8 millióért kertészeti berendezések, 2 millióért étolaj 

szállításában állapodtak meg, de cukrot, olajos magvakat és bort is exportáltak magyar részről 

Nyugat-Németországba. Az ipari termékek és nyersanyagok kivitele 2,3 millió dollárt tett ki, 

a fennmaradó mintegy 3 millió dolláros keretről nem tettek említést. Német oldalról gépek 12 

millió, vas és acél 4,4 millió, vegyszerek ugyancsak 4,4 millió, elektronikai termékek 3,2 

millió, gépjármű- és kerékpár-alkatrészek 1,5 millió, vas- és fémáruk egymillió dolláros 

értékben szerepeltek a listán, azonkívül finommechanikai és optikai eszközök, kerámiák, 

köszörűanyag, üveg és textíliák szállítását vállalták az NSZK-ból Magyarországra. 

A korábbi szerződéssel ellentétben, az új egyezményben kizárólag 

csoportkontingensek szerepeltek, kivitelül német oldalról mindig egyénileg lett elbírálva. A 

korábbi, 1950. szeptember 30-án lejárt áruegyezményt az év végig hosszabbították meg, így 

az 1950-ben lefolytatott szállítások teljes egészében az utóbbiban lettek elszámolva. A 

magyarországi rossz termés miatt időközben kiesés történt a magyar mezőgazdasági 

szállításokban, főleg a zöldség- és gyümölcskontingenseket kellett nagymértékben 

csökkenteni. Az elszámolási keretben ez kereken 6 millió dolláros lyukat jelentett, amit 

Magyarország bor, szarvasmarha, olaj és olajos magvak, sertéshús és rizs szállításával kívánt 

kompenzálni, mintegy 4,55 millió dollár összértékben. A fennmaradó 1,45 millió dolláros 

hiány ellentételezésére pedig szárnyasokat, vadhúst, paradicsomsűrítményt és ipari bort 

ajánlott fel. 

Megtárgyaltak különböző technikai kérdéseket is, elsősorban a fizetési forgalom 

lebonyolításáról, egyeztettek a dunai szállítási útvonal esetleges bekapcsolásáról a 

kereskedelmi forgalomba (ezt korábban nem sikerült megoldani), valamint arról is, hogy 

Magyarország ismét használhatná az északi-tengeri német kikötőket tranzitáru-forgalma 

számára. Utóbbit üdvözölték Budapesten is, a dunai útvonal megnyitásáról azonban végül 

letettek a felek, mivel a magyar kormány nem volt hajlandó a szovjet vezetéshez fordulni, 
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hogy az a hajóknak a szovjet zónán történő áthaladását biztosítsa.
639

 Félmillió dollár fejében 

használhatta ugyanakkor a fent említett kikötőket. 

1951 júniusában a W. K. F. Burmeister & Co. vállalat (korábbi nevén Süddeutsches 

Handelskontor) Schellpeperhez írott levelében tudatta, hogy nem sokkal korábban 1,5 millió 

márka értékű áru listáját adta át a magyarországi Elektroimpexnek, ezek nagy részét azonnal 

szállítani is tudná. Elsősorban orvosi berendezésekről és finommechanikai árukról volt szó. 

Az Elektroimpex jelezte, hogy a német árukat csak kompenzációs üzlet keretében tudná 

ellentételezni. Ennek ellenére a Burmeister érdekelt volt a szállításban, mert egyrészt régóta 

stabil piaca volt Magyarország, másrészt pedig a magyaroknak szükségük volt nikkelárura, 

amit sok nyugat-európai állam is csak a tengerentúlról tudott beszerezni, Magyarország 

számára azonban ez nem volt járható út. A Burmeister a német szervek segítségét kérte, 

hogyan tudnák lebonyolítani az ügyletet. Egyúttal listát vártak az Elektroimpextől a 

kompenzációra szánt termékekkel kapcsolatban.
640

 

A német hatóságok álláspontja szerint csak akkor lehet mód kompenzációs 

lebonyolításra, amennyiben nincs a felek között érvényes kereskedelmi megállapodás, vagy 

mindkét fél részéről pótlólagos szállításokról van szó. Ebben az esetben azonban egyik sem 

állt fenn, így a Szövetséges Főbiztosság (AHK) nem adott engedélyt a tranzakcióra. 

Ugyancsak júniusban Budapestre látogatott egy német állatorvosokból álló csoport. 

Tanulmányútjuk során arra a megállapításra jutottak, hogy szükség lenne egy német-magyar 

állatorvosi egyezmény aláírására. Hasonlóra, mint amit 1931. július elsején ratifikált a két 

ország. Még Budapesten sor került egy nyers szövegváltozat megfogalmazására, ezt követően 

a szakértők a BELF (a nyugatnémet élelmezési, mezőgazdasági és erdészeti tárca) 

bevonásával egyeztettek. Utóbbi támogatta a javaslatot mondván, ezáltal egyszerűbbé válna a 

magyarországi állati eredetű termékek szállítása. Ezzel kapcsolatban kikérték az Auswärtiges 

Amt (AA, a nyugatnémet külügyminisztérium) véleményét is. A végső szót természetesen a 

szövetséges főparancsnokság mondta ki ebben az ügyben is. Ez pedig elutasító volt. Az AHK 

a döntést azzal indokolta, hogy a magyar és a nyugatnémet kormány kölcsönösen nem ismeri 

el egymást (!), ezért csak akkor tudna rábólintani egy ilyen egyezményre, ha az az 1948 

augusztusában aláírt magyar-német megállapodás szellemében íródik. Ettől pedig 1951-ben 

már fényévekre voltak. Nem zárták ki ugyanakkor, hogy tárgyaljanak a magyar féllel, de 

hangsúlyozták, a megegyezésről mindenképpen az AHK fog dönteni. 
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Júliusban Junger megállapította, hogy az összesen 10.000 tonnás ócskavas-

kontingensből alig ötezret szállítottak csak le. A magyar képviselő sajnálkozását fejezte ki, 

hogy erőfeszítései mindkét oldalon visszhang nélkül maradtak, ugyanis sem Düsseldorfból, 

sem Bonnból, de még Budapestről sem kapott érdemi választ (utóbbi esetben a Metalimpex 

lett volna illetékes, mint importőr). Ennek ellenére igényt tartott egy jövőbeni újabb ócskavas-

exportengedélyre.
641

 Ugyancsak nehezményezte, hogy a már kiadott, vágott acél szállítására 

vonatkozó engedélyeket, amelyek még a leszállításra váró hat tételre vonatkoztak, visszavonta 

a német fél. Junger ezzel kapcsolatban meglehetősen éles hangú levelet küldött Düsseldorfba 

a Mannesmann Export GmbH részére. Magyarázatot kért a történtekre és kijelentette, a cég 

képviselőjének kijelentései nem felelnek meg a valóságnak. Panaszával az illetékes felsőbb 

szervekhez fordult és Schellpepert is értesítette. A Mannesmann ezt követően azután szívélyes 

hangnemben informálta a Metalimpexet arról, miszerint köszönik érdeklődésüket a vágott 

acél iránt, és bár a kivitelt előkészítették, a délkelet-európai (sic) országokba az új előírások 

miatt lehetetlen új exportengedélyt szerezni.
642

 

Junger állítása szerint nem tudott az 1951 nyarán életbe lépő teljes acéláru-

exporttilalomról, sajnálkozását fejezte ki, hogy erről Schellpepertől hallott először, és 

állásfoglalást kért tőle az ügyben. A Mannesmann levele szerint eddig is igazolni kellett, ha 

egy már korábban kiadott engedélyt a jövőben is fenntartanak. Mivel nem kaptak ilyen 

igazolást, vissza kellett vonniuk az exportengedélyt. Junger szerint ez nem fedte a valóságot, 

mivel hosszabbításról nem volt szó, hanem az eredeti kiírás került visszavonásra még a 

szállítás előtt, és hangsúlyozta, korábban a rendeletet hivatalosan senki sem közölte vele. 

Schellpeper némi vizsgálatot követően Jungernek adott igazat.
643

 Utánaérdeklődött a 

részleteknek is, de választ még nem kapott. Július 18-án a Gruppen West-Osthoz intézett 

levelében jelezte, hogy az amerikaiak közlése szerint olyan nyersanyagok, mint pl. molibdén 

vagy ún. ECA-szerek, nem szállíthatóak a keleti tömb országaiba. A ZGSt részéről 

egyértelműen politikai szándékra gyanakodott, de további amerikai szigorításokról nem volt 

tudomása. Utóbbi cég elismerte, hogy ők tiltották meg a Mannesmannak az acélkivitelt. Ám 

jelezték azt is, nekik sincs tudomásuk más amerikai előírásról. Junger végül azt a választ 

kapta, hogy noha a német exportcégek érdekei ez esetben ellentétesek az amerikai 

szervekével, azt a kevés ötvözött fémet, amit a Marshall-segély keretében kapnak, nem 

használhatják exportcélokra. Így az acél vagy molibdén kivitele sem jöhet szóba emiatt. 
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Ruhaipari téren 800.000 dolláros magyarországi textilszállítási keret került szóba. A 

nyugatnémet ruhaipar ez idő szerint komoly válságban volt, a szektorban nagy volt a 

munkanélküliség, az export ezen segíthetne, hangozatták a szakértők. A háború előtt Budapest 

sok készruhát vásárolt, a háború alatt ez a tendencia egész Délkelet-Európában még inkább 

megnőtt (bár a konkrét adatok nem voltak hozzáférhetőek). 1950-től is mindinkább keresetté 

váltak a német ruhák, 1950-ben még 9 millió, 1951 első négy hónapjában 6,5 millió márka 

értékben exportáltak belőlük. Felsőruházati cikkekből Junger szerint Magyarországon is lenne 

igény a német árukra. Mivel azonban az új egyezménybe konkrét termékek nem 

szerepelhettek, a textíliákon kívül csak ágytollat említett a szerződés. Noha a kiviteli 

korlátozások a ruhaipari cikkekre nem vonatkoztak, mégsem nőtt jelentősen a forgalom a 

korábbiakhoz képest, összesen 1,46 millió dollárt tett ki az erre vonatkozó kontingens. 

Korábban pedig Magyarország nem is kívánt készárut importálni, mivel maga is szállított 

külföldre.
644

 

Ugyancsak 1951 nyarán az Ernst Leitz Gmbh Optische Werke sajnálattal értesítette az 

Elektroimpexet, hogy a korábban megrendelt mikroszkópokat az exportkorlátozások 

bevezetése miatt nem tudják leszállítani. Összességében mintegy 30.000 dolláros üzlettől 

estek így el a felek.  Junger elküldte Schellpepernek a Leitz papírjait, megjegyezve, hogy a 

mikroszkópok nem szerepelnek a tilalmi listán (a Leitz korábban utánajárt és a nemleges 

válasz ismeretében vágott bele a tranzakcióba). Jelezték azt is, hogy a Zentrale 

Genehmigungsstelle határozata ellenére (jogszerű keretek között) kiszállítanák a megrendelt 

termékeket. Kiderült azonban, hogy a tiltólistán nem szereplő eszközök vagy anyagok sem 

exportálhatóak automatikusan, ilyen esetekben az egyezményben megállapított 

kontingenseket teljesen más szempontok szerint kell figyelembe venni. Junger úgy vélte, 

jogilag csak a tiltólistán lévő termékek akadnak fent a rostán. Érvelése szerint, ha a ZGSt 

elutasítja olyan áruk kivitelét, melyek nem szerepelnek a tiltott termékek között, akkor 

teljesen új helyzet adódik és újabb megbeszélésekre lesz szükség. Véleményét írásban 

megküldte az engedélyezési hivatal illetékeseinek is.
645

 

A Klöckner & Co. jelentős mennyiségű vasáru magyarországi exportjára kért 

engedélyt, több mint 200.000 dollár összértékben. Még 1951 májusában azt a választ kapták, 

hogy jelenleg nincs kiírás ilyen kontingensre Magyarország felé. Ismételt megkeresésükre a 

ZGSt halogató magatartást tanúsított és azóta sem adott ki a cégnek semmilyen szállítási 
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engedélyt, miközben az 1951-es egyezményben 3,5 millió dolláros keretet irányoztak elő 

hengerelt áruk részére. Ezért Schellpeper közbenjárását kérték az exportengedélyek 

mihamarabbi kiadása ügyében.
 646

 A kormányzati tanácsos július 21-ei válaszában közölte, a 

kiadott kontingensek máris lehívhatóak.
647

 

A Magyarországgal kötött legújabb egyezmény 4,4 millió dollár értékben vegyszer és 

3 millió dollárért különféle áruk szállítását tette elvben lehetővé. 1951 augusztusában a 

Verband der deutschen Bleistiftindustrie az iránt érdeklődött, a ceruzaszállítmányok vajon 

melyik termékcsoportba esnek? Schellpeper közölte, hogy a Szövetséges Főbiztosság (AHK) 

nem engedélyezi a válogatott (vegyes) kontingenseket, ugyanakkor mindkét fél figyelembe 

veszi a másik oldal szállítási és beszerzési érdekeit, mint azt az 1949. november 4-én kelt 

jegyzőkönyv is előírja. Ennek alapján a ceruzák az egyéb különféle áruk kategóriában 

szerepelnek, erre az egyezményben 100.000 dolláros keretet biztosítottak.
648

 

Augusztusban a megszálló hatóságok számos jogkört adtak vissza a németeknek, 

ezáltal több terület ellenőrzése is immáron az ő hatáskörük volt. A rendezetlen diplomáciai 

viszonyok ellenére nem volt szó arról, hogy korábban az AHK ne ismerte volna el Junger 

Károlyt hivatalos képviselőnek, és az illetékességet most átvevő német vezetésnek sem voltak 

vele szemben kifogásai, a magyar képviselő tehát folytathatta tevékenységét. Junger státusza 

nem tért el más szocialista országoknak az NSZK-ba delegált képviselőitől. Ugyanakkor, 

mivel tevékenysége nem volt teljesen hivatalosnak minősíthető, a szövetségi kormányzat által 

szabályozott képviseleti rend szerint adókönnyítéseket például nem vehetett igénybe. 

1951 szeptemberében Junger Károlyt Szilágyi Ernő
649

 követte a képviselői székben. 

Schellpepernek küldött bemutatkozó levelében előadta, hogy már az Osztrák-Magyar 

Monarchia fennállása alatt is különböző német szervekkel dolgozott együtt, a trianoni békét 

követően kizárólag gazdasági kérdésekkel foglalkozott. A közelmúltban pedig több magyar 

pénzügyminiszterrel is dolgozott, államtitkári minőségben. Mint megjegyezte, kissé 

kellemetlen számára, hogy a jelenlegi kényes helyzetben kell együttműködnie a német 

hatóságokkal, de mint kifejtette, amellett, hogy hazája érdekeit szem előtt kell tartania, 

mindvégig a megértés és a barátság légkörében kívánja végezni itteni tevékenység, s ebben 
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partnerként számít német kollégáira. Székhelye ugyanakkor Frankfurtból Münchenbe került, a 

bajor fővárosban a Nymphenlungestrasse 179. sz. alatt kapott elhelyezést.
650

 

1951 októberében Schellpeper hangsúlyozta, hogy a diplomáciai patthelyzet miatt a 

két állam között egyedül a gazdasági egyezmény az összekötő kapocs, amit eredetileg még a 

megszállási zónák hatóságaival kötött Magyarország. Emiatt az NSZK tisztán politikai 

kérdésekben nem tud eszmecserét folytatni a budapesti kormányzattal. Említette, hogy 

korábban Junger hatásköre is csak gazdasági kérdésekre terjedt ki, de felajánlotta segítségét, 

hogy közvetít a Németországba deportált magyar állampolgárok hozzátartozóinak nyújtandó 

segítség ügyében is. 

Szilágyi későbbi tevékenységéről már nem emlékeznek meg az iratok, 1951 végétől a 

koblenzi Bundesarchiv anyagában sem került elő több magyar-német gazdasági kapcsolatra 

utaló anyag. A statisztikai adatok tükrében nem kizárt, hogy ezután is folytak még szállítások 

(a tőkés import az ötvenes évek derekán is, minden ellenkező irányú erőfeszítés ellenére, 

jelentős szerepet játszott a magyar gazdaságban), írásos forrás azonban nem bukkant fel róluk. 
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5.2. Egyezmények a szovjet megszállási övezettel 

5.2.1. Az első egyezmény 

 

 A magyar kormány a Bizóniával folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan felvette a 

kapcsolatot a szovjet megszállási övezet illetékeseivel is. Eltérően az angolszász hatalmaktól, 

a szovjet fél fizetési megállapodást kötött Magyarországgal. Ezt 1947. augusztus 15-én írták 

alá. Érvényessége egy évre szólt, és meg nem hosszabbítása esetén is hatályosnak számított 

mindazon ügyletek végleges lebonyolításáig, amelyeket az érvényességi időn belül kötöttek, 

de annak lejártáig le nem bonyolítottak. Minden egyezményen belül történő fizetés dollárban 

történt. A szállítandó árukról sem kontingenseket, sem árakat nem közölt az egyezmény. Az 

elkövetkező három hónapra a magyar félnek a Deutsche Verwaltung für Interzonen und 

Aussenhandel
651

 nevű német külkereskedelmi szervezettel kellett szállítási tervezetet 

kidolgoznia. Ezt a szervezetet szovjet katonai adminisztráció felügyelte (teljes nevén: 

Verwaltung für Aussenhandel der Sovjetischen Militäradministration Deutschlands, röviden: 

VfA der SMAD, vagy egyszerűen csak VfA). Az áruszállításokra magánfelek kötöttek 

szerződést egymással, az ügylet érvényességéhez azonban a német félnek minden esetben 

meg kellett szereznie a VfA engedélyét. Ugyancsak a VfA határozta meg a német 

exportcikkek dollárértékét, illetve a német exportőr felé a dollárbevételért fizetendő 

márkaárat, és azt is, hogy a magyar exportcikkekért a német importőr milyen márkaárat fizet. 

 Az egyezmény hatálya alá eső fizetéseket az ugyancsak szovjet igazgatás alatt álló 

Garantie- und Kreditbank (Garkrebo) berlini pénzintézetnek az MNB-nél vezetett, kamat- és 

költségmentes dollár-elszámolású számlájáról intézték. Kivételes esetekben egyes ügyletek az 

árulistákon lévő vagy ott nem szereplő cikkekre vonatkozólag a klíringrendszeren kívül is 

lebonyolíthatóak voltak. 

 Ha a magánjogi szerződések másképpen nem rendelkeztek, a kölcsönös áruszállítások 

ellenértékét hitelezés útján kellett előre átutalni, magyar export esetén a Garkrebo által a VfA 

megbízásából egy magyar pénzintézetnél közvetlenül a magyar exportőrnek nyitott akkreditív 

útján, behozatalnál pedig az importőr megbízásából valamely magyar pénzintézet által a 

Garkrebónál a VfA részére nyújtott meghitelezés révén. Az akkreditívek fedezésére szolgáló 

fizetések kizárólag a dollár-elszámolású számlán keresztül voltak lebonyolíthatóak.  

 A fizetéssel kapcsolatban az egyezmény a következőket írta elő: a német exportcikkek 

árát a VfA javára kell átutalni, szintén a VfA bocsátja rendelkezésre a Garkrebón keresztül a 
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magyar exportcikkek dollárértékét. Az MNB az így átutalt és általa a magyar 

kedvezményezett, illetve annak bankösszeköttetése javára írt dollárösszeg forintértékét az 

export lebonyolításának igazolása után fizeti ki az exportőrnek, legfeljebb azonban „a magyar 

importőrök forintbefizetéseit 100.000 dollár forintellenértékével megegyező összeg 

erejéig”.
652

 A német szállítóknak a VfA az Aussenhandels-Abrechnungskontor (AAK) nevű 

szerve útján a fenti számla egyenlegétől függetlenül fizeti ki a szállított áru márkaértékét (amit 

tehát saját maga határoz meg!), meghitelezi az importhoz szükséges devizát, és ő szedi be az 

importőröktől a behozott áru dollárértékének megfelelő márkaárat. A márkaárak csak 

nagyjából tükrözik a valós dollárárakat, általában 1 dollár = 2,50 birodalmi márka (RM) 

árfolyamon számolnak. (A nyugati zónában átlagosan 1 dollár = 10 RM volt az átszámítási 

arány!) Ez híven tükrözte a szovjet fél azon szándékát, hogy a kölcsönös áruellátás biztosítása 

helyett saját anyagi gyarapodását tekintse elsődlegesnek az ilyen és ehhez hasonló, a 

partnerek számára előnytelen egyezményekkel. Aligha hihető ugyanis, hogy a dollár 

árfolyama a keletnémet területeken ennyivel erősebb lett volna, mint az amúgy 

geostratégiailag jobb helyzetben lévő nyugati országrészben. Ugyancsak hátrányt jelentett az 

import szempontjából, hogy a Garkrebo különböző mértékű jutalékot számított fel minden 

meghitelezett árutétel után.
653

 Emellett a VfA határozta meg a német exportőrök részére 

kifizetendő márkaárat is. Kölcsönös előzetes engedély alapján a számláról egyéb kifizetések 

is teljesíthetők voltak, pl. a magyar cégek németországi képviselőinek fizetése és egyéb 

költségeik átutalása, utazási költségek, stb. Ilyen esetekben a Garkrebo 1 dollár = 10,60 RM 

alapján számolt márkaértéket térített a kedvezményezettnek (négyszeres különbség!). Utazási 

célra dollárátutalásokat Németországból Magyarországra – egyelőre – nem teljesítettek. A 

dollárszámla egyenlegét minden naptári negyedév végén állapították meg. Ha valamelyik fél 

adósságát a rákövetkező két hónapon belül áruszállítással nem rendezte, és a ki nem 

egyenlített összeg a 200.000 dollárt meghaladta, a hitelező állam leállíthatta vagy 

csökkenthette a szállításokat mindaddig, amíg a fennálló deficit a fenti összeg alá nem 

süllyedt. Ha az egyezmény lejártakor bármelyik félnél tartozás állt fenn, az adósnak 3 

hónapon belül áruszállítással kellett törlesztenie. Amennyiben ezt nem tette meg, a hiány 

dollárral vagy - megegyezés alapján – más devizával is kiegyenlíthető volt.
654

 

 Az árucsere- és fizetési forgalom rendezése érdekében a magyar fél előadta 

elképzeléseit az export- és importtermékekre vonatkozólag. A szovjetek csak elvi szinten 
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foglaltak állást ezekben a kérdésekben, úgy vélték, a mennyiségek és árak tekintetében az 

érdekelt cégeknek és szervezeteknek kell megállapodniuk. A magyar fél szabadon 

tárgyalhatott bármely német vagy szovjet vezetés alatt álló vállalattal, utóbbiak azonban 

minden esetben kötelesek voltak beszerezni a VfA hozzájárulását. Eltérően tehát a Bizóniával 

történt megállapodástól, ebben az esetben (még) nem írtak elő kontingenseket (sem). 

Bizonyos termékek (ócskavas, bárium-szulfát, szilícium-karbid) felett a szovjetek 

rendelkeztek, ezek szállításáról a német szervek önállóan nem dönthettek. Végül a felek egy 

három hónapos szállítási tervet tartalmazó (export, ill. import) listát állítottak össze. 
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A-lista: Magyar import (1947. augusztus 15. – november 15.):
655

 

Termék neve Mennyiség Egységár (USD) Összár (USD) 

Vetőburgonya 50.000 t 0,75 / t 37.500 

Vetőrozs            500 t 2,48 / t   1.240 

Zsák            65 db   2,00 / db      130 

Szerszámok gépekhez     4.000 

Fémipari szerszámgép    10.000 

Textilgépek, alkatrész   60.000 

Kötő- és szövőgéptűk     6.000 

Irodagépek        1.000 db  102 / db            102.000 

Számológép (kicsi)             30 db   224 / db Összesen 12.500 

(12.330 jön ki!) Számológép (nagy)              10 db   561 / db 

Elektrokorond         150 t          232 / t 34.000 (34.800 jön ki) 

Csiszolókorong          40 t   48.000 

Földpát          60 t   10 / t       600 

Metilalkohol          25 t 180 / t    4.500 

Papírok: a. írópapír          75 t 280 / t  21.000 

b. itatóspapír          15 t 280 / t    4.200 

c. szűrőpapír          10 t 320 / t    3.200 

d. rotációs papír        100 t 140 / t  14.000 

Különböző filmek    50.000 

Bázikus dörgölőmassza (kályha)          20 t   76 / t    1.520 

Folypát        150 t   16 / t    2.400 

Nyomdagépek    40.000 

Különféle áruk:    

a. kötőanyag csiszolókoronghoz          60 t   16 / t       960 

b. izzólámpa-ampullák    200.000 db     0,0025 / db    5.000 

c. háztartási üveg    16.000 

d. laboratóriumi üveg    12.500 

e. ampullák    10.000 

f. különböző     50.000 

Összesen   554.050 (551.250)* 

* A pontos végösszeg a különböző korrekciók révén eltérő. Néhány nem szereplő mennyiségi, illetve egységár-

adatot magam írtam be ott, ahol a meglévő két adatból ki lehetett számolni a harmadikat. (G. P.) 
 

76. táblázat: A-lista: magyar importáruk a németországi szovjet megszállási övezetből 
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B-lista: Magyar export (1947. augusztus 15. – november 15.)
 656

 

Általában csak az összárakat tünteti fel. 

 

Termék neve Összár (USD) 

1. Mezőgazdasági cikkek  

a. zöldfőzelékek 161.000 

b. lucerna   93.000 

c. étolaj*   85.000 

2. Kovaföld  (5 kg próbaküldeményt kértek) Ármegjelölés nincs 

3. Tölgyfakéreg-kivonat 20-30 %-os   20.000 

4. Furnér   20.000 

5. Ceruza   24.000 

6. Kerékpár köpeny és tömlő   85.000 

7. Vegyes cikkek  

a. vazelin   16.000 

b. különféle, ebből  hegesztő és elektróda   24.000 

Összesen 554.000 (528.000 jön ki) 

*Az étolaj kiszállítása csak a Gazdasági Főtanács engedélyével volt lehetséges.  

77. táblázat: B-lista: magyar exportáruk a németországi szovjet megszállási övezetbe 

 

 A szállítási határidő (november 15.) egyes cikkeknél módosulhatott. Ócskavasat a 

német fél egyáltalán nem szállított, noha szinte valamennyi ország árucsere-forgalmi 

egyezményében szerepelt ez a kitétel. Fenyő fűrészárut pedig Magyarország nem vásárolt, 

mivel a jelzett ár (45-50 USD / m³) a világpiaci árakhoz képest igen magas volt. A 

német/szovjet fél leginkább a magvak, kerékpárköpenyek, hegesztő elektródák, étolaj iránt 

érdeklődött. Bizonyos termékek, így a bányafa, szőrme, súlypát, szilícium-karbid ügyében a 

Szovjet Katonai Közigazgatás külkereskedelmi osztálya volt illetékes, ezek felől a német 

hatóságok (változatlanul) nem dönthettek önállóan.
657

 

 Megállapodás születtet arról is, mely cégek foglalkoznak majd a kivitellel, illetve a 

behozatallal.
658

 Érdekes megfogalmazást tett ugyanitt egy jegyzőkönyv tanúsága szerint 

Blénessy miniszteri titkár. Szerinte ugyanis téves az a magyar felfogás, hogy a német ipar 

termelése megszűnt vagy teljesen visszaesett. A jóvátétel címén leszerelt üzemeket már 

helyreállították, a szovjet zónában meglévő német ipari kapacitás az 1938-as szinthez 

viszonyítva 80-90 százalékban szállítóképes. Technika és munkaerő tekintetében nincs 
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probléma, csupán a nyersanyaghiány okoz gondot. Nyugatról ugyanis nehezen jut be vas és 

acél a szovjet zónába. A barnaszén-ellátás kielégítő, kokszot Lengyelországból kapnak, a 

textilipar szinte teljesen ép, és a gépipar is működik, olyannyira, hogy leterheltsége miatt 6-8 

hónapos határidővel szállít csak árut a megrendelőknek. Szerinte összességében a német ipar 

1938-hoz viszonyítva mintegy 50 százalékban termelőképes.
659
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5.2.2. A második egyezmény 

 

Blénessy szavaiban lehetett bizonyos fokú igazság, ha részletesebben megvizsgáljuk a 

következő terminusra kötött kereskedelmi megállapodást, amelyet 1948. június 30-án írtak alá 

a felek. Ez kölcsönösen 2,8 – 2,8 millió dolláros árucsere-forgalmat irányzott elő. Eredetileg a 

következő év júniusáig volt érvényes, de lejáratát később 1949. szeptember 30-ra 

módosították. A német fél ugyanis már a szállítások megkezdése előtt kérvényezte a 

kontingensértékek felemelését. A magyar kormány ehhez hozzájárult, végül összességében 

mintegy 6 millió dolláros forgalmat bonyolított le a két fél. Egyúttal 500.000 dolláros 

overdraftban is megegyeztek. Ez már konkrét kereteket biztosított a szállításokhoz, ami 

mindenképpen előrelépésnek számított a korábbi elvi szintű megállapodáshoz képest.
660

 

 A magyar kivitel legfontosabb tételei a következők voltak: mezőgazdasági cikkek, 

ásványolaj-termékek, hengerelt áruk, szerszámgépek, vetőmagok, gyógyszerészeti 

alapanyagok, stb. A német fél elsősorban különféle vegyianyagokat, speciális gyógyszereket, 

filmet és fotópapírt, elektrokorundot, szerszám-és egyéb gépeket, járműveket, műszereket, 

jénai üvegárut stb. ajánlott fel. (Egy betoldás is jelzi az eredeti dokumentumban, hogy a felek 

végül a fenti előirányzattól lényegesen eltérő szerkezetű áruforgalmat bonyolítottak le.) 

 Az elszámolások továbbra is dollárban bonyolódtak, de a technikai feltételek több 

ponton megváltoztak A Deutsche Wirtschaftskomission  (DWK, a németországi szovjet 

külkereskedelmi igazgatóság) és a Garkrebo megállapodtak a Magyar Nemzeti Bankkal az új 

fizetési rendszerről. Az MNB Budapesten „Verrechnungskonto 1948” néven nyit számlát a 

Garkrebo-nak, utóbbi ugyanilyen elnevezéssel az MNB-nek. Ezek kamat-és költségmentes 

dollárszámlák. „A kölcsönösen küldött jóváírási értesítéseket a másik intézet kifizetési 

rendelkezéseknek tekinti, amelyeknek alapján a jóváírást teljesítő intézet számlája megfelelő 

megterhelést nyer.”
661

 A két bank az értesítések alapján szükséges jóváírásokat a 

kedvezményezettek javára összesen 500.000 dollár összeghatárig akkor is kifizeti, ha az 

elszámoláshoz az illető pénzintézet számláján nincsen ekkora fedezet (overdraft). Mivel a 

dollár és az újonnan bevezetett keletnémet márka között nem volt rögzített arány, a Garkrebo 

a dollárhoz viszonyítva átlagosan 1 : 3,33 alapon számolt. De: a német exportcikkek márkaára 

továbbra is a dollár értékétől függetlenül lett megállapítva. Az árarány általában 

árucikkenként változott, de többnyire 1 dollár = 2,50 - 3,00 márka között alakult. A dollárárak 

tekintetében a magyar exportőröknek a DWK-val kellett megegyezniük. A Garkrebo és az 
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MNB megállapodott abban is, hogy bár az új szerződés formálisan nem a régi 

meghosszabbítását jelentette, az MNB-nek a Garkrebo-nál vezetett régi számláján lévő 

tartozás automatikusan átkerült az újonnan megnyitott „Verrechnungskonto 1948”-ra. 

A jóváírási értesítőkön rögzíteni kellett a következőket:  

- az importőr cég neve, címe, 

- a jóváírt összeg USA-dollárban, 

- a jogosult (exportőr) neve, esetleges bankösszeköttetése és címe, 

- az átutalás pontos jogcíme, áruellenérték vagy áruszállítás mellékköltsége 

esetén az áru megnevezése és mennyisége, 

- az ügyletre vonatkozó számla kelte és esetleges száma. 

 

Az MNB Devizapénztára a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól (PMKB) vette át az 

importmegbízásokat, de csak a teljes adatsoros (mind az öt fenti kérdést megválaszoló) 

dokumentumokat fogadta el. A Németországból érkező értesítéseket a DWK továbbította. 

Ugyancsak a DWK számította át a márkában felmerülő költségeket dollárra a magyar félnek, 

ami azonban a feketepiaci árfolyamnak mindössze 1/20 részét jelentette! Ezért a hazai 

importőröknek ügyelniük kellett arra, hogy erre lehetőleg ne kerüljön sor, figyelmeztették is 

őket, hogy igyekezzenek minden költséget amerikai valutában rendezni, illetve igazolni. A 

Magyarország felé felmerülő forintköltségeket a németek részére ugyanakkor a PMKB a 

mindenkori budapesti hivatalos forint/dollár árfolyamon számolta át az amerikai devizára, 

ami a stabilizációnak köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb volt, mint a keletnémet gyakorlat.  

Ha valamely fizetés meghaladta az 5000 dollárt, a jóváíró banknak távirati értesítést 

kellett küldenie a másik félnek, minden hónap végén pedig kölcsönösen számlakivonatot 

cseréltek, melyen az adott hó összes tranzakciója szerepelt. Végül megegyeztek abban is, 

hogy a két fél között minden felmerülő probléma esetén az Államközi Csoport nevű szerv 

közvetít majd. 

Átutalásra kerülhettek: 

-  olyan áruk ellenértékei, amiket a megállapodás keretében szállítottak, 

- ezen szállítások mellékköltségei, 

- valamint a két ország illetékesei által jóváhagyott fizetések. 

A Németország szovjet megszállási övezetéből érkező árukat „ franco vagon német-

csehszlovák határparitásban, a Magyarországról indítottakat pedig franco vagon magyar-
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csehszlovák határparitásban kell számláznia a feleknek”.
662

 A számlázás kizárólag USA-

dollárban történt. A német cégek részéről felajánlott, illetve igényelt dollárárakat a DWK 

határozta meg, és ezektől függetlenül a márkaárakat is ő írta elő. Amennyiben a két állam 

hatóságai engedélyezték az ügylet(ek) utólagos kiegyenlítését, az ellenértéket mindkét 

irányban előre át kellett utalni. A szovjet zónából történő szállítás esetén a PMKB nyitotta 

meg a hitelrészt a Garkrebo-nál, magyar kivitelnél pedig a német pénzintézet a PMKB-nál. 

 

Fizetések Magyarországról a szovjet megszállási övezetbe: 

 Ha a magyar adósok (importőrök) igénylését pozitívan bírálták el, átutalást a szovjet 

zónába úgy teljesíthettek, hogy dollárban kifejezett fizetési kötelezettségük hivatalos 

középárfolyamon számított forintellenértékét a PMKB útján az MNB Devizapénztárához 

térítették. Az MNB a tartozás dollárösszegét a Garkrebo „Verrechnungskonto 1948” nevű 

számláján írta jóvá, mindig a VfA der SMAD (Verwaltung für Aussenhandel der 

Sowjetischen Militäradministration Deutschlands) javára. A szovjet zónabeli hitelezőt a VfA 

alá tarozó AAK (Aussenhandels Abrechnungskonto) fizette ki. Amennyiben az AAK a német 

exportőrnek márkaösszeget folyósított, a PMKB a dollárjóváírásra vonatkozó megbízásában a 

fentebb felsorolt adatokat volt köteles közölni az MNB Devizapénztárával. 

  

Fizetések a szovjet meszállási övezetből Magyarországra: 

 A német adósok (importőrök) dollártartozását a Garkrebo (mindig a VfA der SMAD 

alapján) az MNB nála vezetett „Verrechnungskonto 1948” nevű számláján írja jóvá. Az 

importőrök a fenti megbízás feltételéül szolgáló márkabefizetéseiket az AAK-nál teljesíthetik. 

Az MNB a Garkrebo jóváírási értesítése alapján a számláján jóváírt dollárösszegnek a 

budapesti hivatalos devizaárfolyamon számított forintértékét az általános rendelkezések 

figyelembevétele mellett számolja el a magyarországi kedvezményezettnek (exportőrnek).
663
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5.3.3. A harmadik fizetési egyezmény 

 

Az 1948-ban aláírt szerződés hatálya végül is 1949 szeptemberének végéig tartott. 

Hosszas tárgyalások után (melyek szeptember 29. – október 17. között zajlottak Budapesten) 

október 19-én írták alá az új egyezményt, melynek érvényessége visszamenőleg október 

elsejétől 1950. december 31-ig tartott. Mindkét fél 11-11 millió dolláros áruvolument 

határozott meg. A magyar export mintegy háromnegyede továbbra is élelmiszer (azon belül 

elsősorban hús, az összes kiviteli cikk fele) volt, ipari termék csak kisebb mennyiségben 

került kiszállításra, legjelentősebb tételét az alumíniumtermékek csoportja jelentette, ami az 

összes kivitel 3,5 százalékára rúgott.
664

 A német fél 40 százalékban nyersanyagok, félkész 

termékek (ebből faféleségek 23 %, vegyszerek 10 %) szállítását vállalta, ezenfelül főként 

gépek (30 %) és szerszámok (10 %) szerepeltek a listán.
665

 Az október 1. előtti kötések a régi, 

az ezt követően aláírtak már az új kontingenst terhelték. Az elszámolási hitelkeret a 

háromszorosára, 500.000 dollárról 1,5 millióra emelkedett. Továbbra is érvényben volt a 

franco magyar-csehszlovák, illetve csehszlovák-német határparitás. Ugyancsak nem változott 

az elszámolás rendszere, az 1948 szeptemberében aláírtak továbbra is érvényesek voltak. 

Változást jelentett ugyanakkor, hogy a klíringszámlákon ezentúl nem lehetett jóváírni a 

költségeket, hanem minden szolgáltatás vagy egyéb felmerülő mellékes kiadást dollárban, 

vagy a hivatalosan magas márkaárfolyamon kellett megfizetni. Miközben a tárgyalások 

zajlottak, megalakult a keletnémet kormány, mely egyben az NDK létrejöttét is jelentette. 

(Georg Handke, a budapesti megbeszéléseket folytató német delegáció vezetője kapta meg a 

külkereskedelmi tárcát.
666

) Ugyancsak újdonság volt, hogy október 1-től a Garkrebo helyett 

az újonnan alakult Deutsche Notenbank (a keletnémet állam jegybankja) intézte a külföldi 

államokkal kapcsolatos fizetési forgalom lebonyolítását. Egyúttal alapszabályt is cseréltek a 

Magyar Nemzeti Bankkal.
667

 A dokumentum ismét részletezi a fizetési forgalom 

szabályozását, ezek azonban nem változtak a korábbiakhoz képest. Kompenzációs ügyleteket 

csak kivételes esetekben engedélyeztek, kizárólag akkor, ha az adott ügylet más módon nem 

volt lebonyolítható, és a tranzakcióhoz különleges érdek fűződött. A függőben lévő korábbi 

eljárások ugyanakkor még hat hónapig lebonyolíthatóak voltak. 
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 Ebből a dokumentumból több tételt kihúztak, míg egy másik, utólag összevágott iratban szerepelnek ezek a 
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 Még el sem kezdődött a végrehajtás, amikor a német fél táviratilag, majd a DWK 

ügyvivősége által Budapesten személyesen is nyomatékosan kérte, hogy a kontingenslistákat 

egyfelől magyar élelmiszerszállítmányokkal, másrészt ellentételezésképpen német 

iparcikkekkel, gépekkel és alapanyagokkal emeljék fel 3-3 millió USA-dollárral. A magyar 

kormány ehhez elvi hozzájárulását adta, konkrét megállapodás azonban az adott időpontban 

még nem jött létre. Nehézségek mutatkoztak a vasúti szállítás körül is. Ez arra utal, hogy a 

már 1947-ben elhatározott (és időnként valóban összeült) rendszeres vasúti konferenciák két 

év elteltével sem tudtak dűlőre jutni bizonyos alapvető kérdésekben.
668

 

1949 második felétől a szovjet zónával kapcsolatban már szinte semmilyen információ 

nem áll rendelkezésre az iratokban.
669

 Üdítő kivétel ez alól egy, a külkereskedelmi nemzeti 

vállalatokra vonatkozó felszólítás, mely szerint a Ferunion, Agrimpex, Nehézipari Központ 

(NIK), Metalimpex, Elektroimpex, Chemolimpex, Lignimpex és Medimpex cégek 1949. 

július 5-ig küldjék be a Németország szovjet zónájával folytatott üzletmeneteik 

kimutatását.
670

 A továbbiak pedig már egy másik korszakba tartoznak. Az 1949-ben 

megalakult KGST teljesen új szellemben szabályozta a tagállamok közötti kereskedelmet, 

ennél fogva az „ódivatú”, kvázi kapitalista alapokon nyugvó szerződésekre sem volt többé 

szükség. (Már csak azért sem, mivel a tagállamok, így Magyarország és az NDK is 1950-ig 

áttértek a kölcsönös rubel-elszámolásra.) 
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Összegzés 
 

 

 

A dolgozat megkísérelte párhuzamosan bemutatni az 1945-1950 közötti átmeneti 

időszak két olyan aspektusát, amelyek nagyságrendi jelentőségük különbözősége ellenére 

egyformán szignifikáns korrajzai ennek a fordulatokban bővelkedő néhány évnek. A 

külkereskedelmi részben azért esett Németországra a választás, mert a háború végéig 

Magyarország legjelentősebb gazdasági partnere volt, és a hirtelen megszűnt kapcsolatok 

1947-es újraindulása, majd az évtized végéig tartó gyors felfutása egyértelműen megmutatta, 

hogy a korábbi első számú felvevőpiac a háborús pusztítások ellenére is komoly gazdasági 

tényező, amit az is bizonyított, hogy rövid időn belül gyorsan növelni tudta magyarországi 

részesedését. Amennyiben a világpolitikai folyamatok nem szólnak közbe, rövid időn belül 

minden bizonnyal ismét komoly stratégiai partnere lehetett volna Magyarországnak, a nyugati 

államok közül így is a legjelentősebb szállítóvá vált. Más kérdés, hogy a lehetőségeket 

messze nem kihasználó szállítási volumen is igen komoly segítséget, dollármilliókban 

mérhető forgalmat jelentett hazánknak, éppen abban az időszakban, amikor az újjáépítés és a 

jóvátételi kötelezettségek szorításában a legkisebb mennyiségű megszerezhető nyersanyag és 

készáru is nélkülözhetetlen volt. Emiatt éreztem indokoltnak ezt az összevetést, amely 

nemcsak a gazdasági folyamatok változásait tükrözi híven, hanem ezeken keresztül 

betekintést enged a folyton változó és a fenti folyamatokra mindig kiható politikai 

viszonyokba is. Nem beszélve arról, hogy ellentétben a jóvátétel kérdésével, a háborút követő 

időszak magyar–német gazdasági kapcsolatokról és azok hátteréről érdemi munka eddig nem 

látott napvilágot. 

A német-magyar árucsere-forgalom 1947 és 1950 között mindvégig a nagypolitikai 

játszmák befolyása alatt állt, sorsa összefüggött a kialakuló nagyhatalmi tömbök egymáshoz 

való mindenkori viszonyával. A szűkösnek mondható mozgástér ellenére is elmondható, hogy 

a magyar gazdaság összességében nem járt rosszul a német kapcsolatokkal – amelyekben a 

nyugati övezetek persze lényegesen többet nyomtak a latba. Ez még akkor is igaz, ha a 

tárgyalt időszak vége felé egyre nagyobb mértékű is volt a magyar passzívum. A kezdeti 

nehézségeket követően a jórészt még magáncégek által bonyolított forgalom azok szakértői 

gárdájának és korábbi jó kapcsolataiknak is köszönhetően gyorsan és dinamikusan 

bővülhetett. A csúcsot 1948/49 fordulója jelentette, de még az 1949-es év első felében is igen 

élénk volt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, noha a hidegháborús korlátozások 

(COCOM-lista) fokozatos életbe lépésével egyre csökkent a szállítható termékek száma – és 
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vele a forgalom összvolumene. Bár a felek különböző okok miatt ekkor már az árucsere 

minimalizálására törekedtek, a későbbi adatokból egyértelműen kivehető, hogy a forgalom 

egyáltalán nem szűnt meg, olyannyira, hogy Magyarország még a legkeményebb 

hidegháborús években is jelentős mennyiségű árut volt kénytelen importálni Nyugat-

Európából. Még a maga idejében gyakorta politikai szempontok szerint kozmetikázott KSH-

adatokból is egyértelműen az tűnik ki, hogy a tőkés országok importrészesedése jócskán 

meghaladta a kívánatosnak tartott arányt. Egy, a KSH által készítet összehasonlító táblázat a 

két német állammal folytatott áruforgalmat szemlélteti az 1950-1955 közötti időszakban 

(1000 devizaforintban):
671

 

 

 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

NDK-ból import 96.166 262.696 464.077 476.278 616.157 580.799 

NDK-ba export 284.118 157.005 352.861 421.952 573.703 762.352 

NSZK-ból import 366.637 200.670 193.679 185.789 322.449 449.599 

NSZK-ba export 286.790 271.901 199.739 186.575 237.595 363.961 

 

78. táblázat: A külkereskedelmi forgalom alakulása a két német állammal, 1950-1955 

 

Még ha tényként fogadjuk is el azt, hogy az ún. devizaforint meghatározás, 

köszönhetően a nem egységes átszámítási módszereknek, meglehetősen pontatlanul jelöli meg 

a tényleges összegeket, a nagyságrendek önmagukban is jól mutatják, hogy még a 

„hidegháború jégkorszakában”
672

 is jelentős mennyiségű áru cserélt gazdát az NSZK és 

Magyarország között. 

A jóvátétel alakulása a három érintett országgal, főleg a kezdeti időszakban, számos 

hasonló vonást mutat, a későbbiekben azonban markáns különbségek bontakoztak ki az egyes 

államok felé történő teljesítés módozatai körül. A háborús károkat nem számítva ez jelentette 

messze a legnagyobb megterhelést Magyarországnak. Az igencsak kritikus 1945/46-os 

időszakban mindhárom fél jóváhagyta az eredeti teljesítési időszak meghosszabbítását, majd 

pedig a progresszív fizetési terminust, amely jelentős lélegzethez juttatta a magyar 

gazdaságot, legfőképpen a leginkább érintett nehézipart. Ugyancsak megegyeznek abban, 

hogy – bár gyökeresen eltérő indokok miatt, de – egyik esetben sem az eredetileg 

megállapított összegek kerültek teljesítésre. 
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A tárgyalási pozíciók nagyarányú egyenlőtlensége ellenére a legkeményebb 

alkudozások a minden tekintetben elsőbbséget élvező szovjet bizottsággal folytak. Ezzel nem 

kívánjuk annulálni a Kárász Artúr memoárjában írottakat, miszerint összességében a 

Szovjetunió delegáltjainak akarata érvényesült. Mindazonáltal az áttanulmányozott tárgyalási 

jegyzőkönyvek sokaságában arra is rendszeresen találunk példát, hogy a magyar fél küldöttei 

esetenként határozottan és gyakorta eredményesen érveltek – persze főként a racionalitást 

végképp figyelmen kívül hagyó követelésekkel szemben. 

Nemcsak a jóvátétel nagyságrendje, de a meglévő állapotok miatti, azonnal beálló 

késedelmek és hiányosságok miatt is sokszor parttalan vitákról számolnak be a 

dokumentumok, melyek csak a stabilizációt követően oldódtak valamelyest, ám teljesen ekkor 

sem szűntek meg. Akárcsak a magyar-német külkereskedelem, úgy a magyar-szovjet jóvátétel 

alakulása is szorosan összefüggött az aktuális politikai helyzettel. Ahogy nőtt a szovjet 

befolyás Magyarországon, úgy vált a szovjet álláspont is rugalmasabbá, sőt engedékenyebbé. 

Folyamatában szemlélve az eseményeket, teljesítésbeli könnyítések mindig egy-egy politikai 

fordulóponthoz köthetőek: 1946/47-ben még csak szórványosan és kisebb mértékben, 1948-

tól viszont erőteljesebben. Az 1948 januárjában megkötött magyar-szovjet barátsági szerződés 

nyomán nem sokkal, az év júniusában (az MDP létrejöttekor) Moszkva jelentős hátralékot 

engedett el a még fennálló magyar tartozásból, nemcsak az addig felhalmozott 

büntetőpótlékokat (pönálé), de a még le nem szállított kontingensekből is. Egy másik, 

ugyanez év július 2-án aláírt szerződésben Magyarország mintegy 9,5 millió dollár értékű, 

részben használt fegyverzetet és hadianyagot kapott a Szovjetuniótól – hitelre. 

A korabeli dokumentumok tanulmányozása a témához kapcsolódó anyagokon túl 

számos más érdekességgel is szolgált. A háborút közvetlenül követő időszak bel- és 

gazdaságpolitikai viszonyairól kevés hitelesebb korrajz bontakozik ki, mint a jóvátétel körüli 

huzavonák közepette készült iratokból, listákból, feljegyzésekből. Mindenképpen valósak: a 

folyamatban közvetlenül részt vevőktől származnak, akik nemcsak a száraz tényeket, de 

nemegyszer saját személyes véleményüket, megjegyzéseiket is papírra vetették, írásaik 

ennyiben egyszerre hordoznak objektív és szubjektív elemeket, ám hitelességük vitán felül 

áll. Különösen igaz ez a tárgyalások jegyzőkönyveinek anyagára, ahol a szembenálló felek 

mindegyike egyformán érvelt az objektív (politikai) tényekkel és személyes véleményével. Az 

ellentétek ütköztetése azután további szakmai, illetve érzelmi-emocionális vitákat generált, 

amelyeket legtöbbször háttérbe szorított ugyan a nagypolitikai játszmák alakulása, ám számos 

esetben éppen ezekből eredően volt mód kompromisszumok, könnyítések kiharcolására a 

magyar tárgyalófél részéről. 
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A szovjetek felé előírt jóvátétel az 1946-ban megállapított 8 éves terminus lejártával, 

1953. január 20-án zárult le. De már az 1948-as könnyítéseket követően alig-alig lelhetőek 

már fel a levéltárakból jóvátétel teljesítésével kapcsolatos dokumentációk. Sokat vártam a 

MOL külügyi anyagában található „Jóvátételi áruk részletezése” című összefoglalótól, ám – a 

dokumentációval ellentétben – csak egy orosz nyelvű füzetet sikerült benne fellelni, amelyben 

azonban még a könnyebb áttekintést lehetővé tevő táblázatokból sem lehetett sokat fellelni.
673

 

Nem derült, ki, mikor és miért került ki a dobozból a magyar nyelvű példány. Az 1953-as 

lezárást követően nem találtam semmilyen elemzést, jelentést vagy összefoglalót a szovjet 

jóvátétel nyolcéves folyamatáról, megvalósult adatairól (mint ahogy a másik két állam 

esetében sem). Úgy tűnt, hogy a magyar állam is gyorsan el akarta felejteni az egészet… 

A különböző kutatások és számítások rendkívül széles skálán jelölték meg a 

Szovjetuniónak ténylegesen kifizetett összeget. (Ezekről részletesebben a historiográfiai 

bevezetőben esik szó.) A világpiaci áraknál jóval magasabb áron előállított termékek felfelé, 

míg az engedmények és hátralékok eltörlése lefelé módosították a valós értéket. 

Összességében, nominális értelemben legalábbis, figyelembe véve az 1948-tól megadott 

könnyítéseket – Honvári János már ugyancsak említett számításai szerint – nagyjából a 130 

millió dollár körüli összeg lehetett reális. A különféle álláspontok azonban minden 

valószínűség szerint továbbra is eltérően vélekednek minderről. Az összeg első hallásra 

valószerűtlenül alacsonynak tűnik, hiszen az eredeti követelés is 200 millió dollár volt. Ez a 

szám azonban csak a jóvátételi dollárban mért szállításokat számszerűsíti (több-kevesebb 

pontossággal). Az semmilyen összegzésből nem derült ki, hogy a tényleges bekerülési 

költségek – a termékcsoportok különböző szorzószámai révén – mekkora pengő/forint, illetve 

dollárösszeget tettek ki. Ez mindenképpen felfelé módosítja a ténylegesen jóvátételre költött 

pénzösszeg nagyságát. A másik oldalon ugyanakkor nem hagyhatóak figyelmen kívül az 

1948-tól mind nagyobb mértékű szovjet engedmények, az átvételi árak felemelésével és a 

hátralékok, valamint a pönálé elengedésével, illetve a még leszállítandó mennyiségek 

csökkentésével a magyar gazdaság jelentős megtakarításokat ért el. A probléma az, hogy 

ezeknek az összegeknek a pontos nyomon követése lehetetlen, de még a meglévő információk 

is nehezen kezelhetőek (lásd még: a devizaforint meghatározásának nehézségei), emiatt 

átfogó, pontos statisztika és mérleg nagy valószínűséggel nem készíthető el a témában. 

A kutatás során mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy az 1948-as év mindkét 

témakörben választóvonalnak számít. Ez volt az utolsó olyan év, amikor a statisztikák még 
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részletesebb adatokat közöltek a német-magyar külkereskedelmi forgalomról, beleértve az 

árkiegyenlítésre fordított összegeket, illetve a jóvátételi teljesítések országonkénti eloszlását. 

1949-től ezek az adatok először csak összesítve, később azonban már sehogyan sem jelentek 

meg, lehetetlenné téve a folyamatok akárcsak nagyságrendi megbecsülését is. Mind a KSH 

adatsoraira, mind pedig a költségvetési, illetve zárszámadási dokumentumokra jellemző ez a 

hirtelen váltás, de nem kivétel ez alól maga a levéltári anyag sem. Akár kormányzati 

(minisztériumi), akár jegybanki vagy más intézmény által jegyzett dokumentumról van szó, 

1949-től a jóvátétellel kapcsolatos konkrét adatok már nem követhetők nyomon. Ezen a 

teljesítések különböző időpontokban történt lezárásai sem változtatnak. Sem a jugoszlávokkal 

1948-ban megszakadt, sem a csehszlovákokkal a rákövetkező évben lezárt, sem pedig a 

Szovjetuniónak 1953 elejéig teljesített szállításokról nincsenek pontos összesítések, sem az 

adott évekből, sem későbbről. 

Időtartamát tekintve a legkisebb tételre jogosult Csehszlovákia esetében tartott a 

legrövidebb ideig a teljesítés: az egész folyamat alig öt év alatt zajlott le. Az előkészítő 

tárgyalásokon nem kevesebb feszültséggel lehetett találkozni, mint a szovjetek esetében, itt 

azonban nem magának a jóvátétel teljesítésének kérdésében volt vita – a csehszlovák fél is 

tisztában volt a szovjet prioritással, illetve azzal, hogy Magyarországnak szándékában áll 

szállítani, és amint képes lesz rá, szállítani is fog. Elsősorban a csehszlovákiai magyar 

kisebbség esetleges kitelepítésének vagy jogfosztásának kérdése mérgezte a légkört, amit a 

magyar fél fel is használt, ha úgy ítélte meg, hogy a Dalibor Krno vezette delegáció kevésbé 

volt rugalmas a megbeszéléseken. A feszültség – különböző mértékben ugyan, de – 

mindvégig tapintható volt. Végül a politikai helyzet változásai, a közös „béketáborba” terelést 

elősegítő rendszerváltás sajátos és az eredeti menetrendtől gyökeresen eltérő, a szélesebb 

nyilvánosságot többé-kevésbé meglepetésszerűen érő lezárást eredményezett. Az 1949-es 

csorba-tói egyezmény egyszer és mindenkorra lezárt minden kölcsönös követelést, melyből, 

az elemzések többsége szerint, politikai és anyagi értelemben is Magyarország jött ki 

rosszabbul – a nagypolitikai érdekek mentén azonban az adott körülmények között nemigen 

lehetett ennél többet elérni, tekintettel arra, hogy a sztálini internacionalizmus nem tűrt meg 

semmilyen formális ellentétet az új szövetségesek között. A világháborús szerepvállalás 

folytán ugyanakkor Magyarország mindhárom, jóvátételben érdekelt partnerével szemben 

egyértelműen hátrányban volt. 

A tervezettnél ugyancsak erőteljesen eltért a jugoszláv jóvátétel alakulása. Politikai 

okokból ez a vonal halt el a leghamarabb, azután mégis a legtovább, egészen a hatvanas 

évekig húzódott a teljesítése. Sztálin halálát követően ugyanis egy sor, addig mértékadó 
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politikai döntés érvényét vesztette, köztük a kelet-európai országok korábban fagyosan 

jugoszlávellenes beállítottsága sem volt többé központi előírás. Az egyoldalú felmondás 

ráadásul nemzetközi megítélés szerint sem volt jogszerű a magyar fél részéről (a párizsi 

békeszerződés és a Fegyverszüneti Egyezmény passzusai, így a jóvátételre vonatkozó 

rendelkezések továbbra is hatályban voltak), az új szovjet vezetés pedig elvárta a viszony 

normalizálását, bármekkora presztízsveszteséget jelentett is ez Rákosinak. A magyar 

pártvezér nem is siette el a megegyezést, az 1953-tól megindított tárgyalások és alkudozások 

elég vontatottan haladtak, évekbe telt a megállapodás kimunkálása, amibe még az 1956-os 

magyarországi események is beleszóltak, így a szállítások megindulása még tovább csúszott. 

Végül azonban megegyezés született, amit – a már hivatkozott dokumentumkötet mellett – 

Honvári János korábban említett munkája is részletesen ismertet. 

A magyar-jugoszláv jóvátételi tárgyalások nagyrészt az 1945-48 közötti időszakban 

fokozatosan javuló viszony felszálló ágában zajlottak, így azokat minden nehézség ellenére a 

délszláv állammal sikerült a legkevésbé feszült viszonyok közepette lefolytatni, és a 

kapcsolatok megromlásáig Belgrád bizonyult a legrugalmasabb tárgyalópartnernek. Ezzel 

párhuzamosan, ahogyan nőtt a feszültség Tito és a szovjet tábor között, lett egyszerre 

„megértőbb” és kompromisszumokra egyre inkább hajlandó a csehszlovák és főleg a szovjet 

álláspont. 1948-ra esik a nagyobb léptékű szovjet engedmények időszaka, nem sokkal később 

pedig létrejött Csehszlovákiával a jóvátételi és egyéb vitás kérdéseket lezáró megállapodás is. 

Más lapra tartozik annak megítélése, vajon Magyarországnak mennyire „érte meg” a 

jugoszláv vonal csaknem évtizedes jegelése, majd az újból kialkudott tételek és a hátralék 

törlesztése. 

Összességében a disszertáció az eddigieknél mélyebben vette górcső alá a jóvátételi 

teljesítés folyamatát és problematikáját, illetve igyekezett a lehető legmélyebben feltárni a 

korábban érdemben nem vizsgált, 1945 utáni német-magyar kereskedelmi kapcsolatok 

folyamatát. További külföldi források felkutatásával és elemzésével (Koblenzen kívül máshol 

nem volt módom kutatásokat folytatni) biztosan ki lehet egészíteni a fellelt adatokat, illetve 

pontosíthatóak lehetnek az eddig közzétettek. Berlin, Moszkva, Prága és Belgrád levéltárai 

minden bizonnyal módot adhatnak a fenti témákban még lappangó ismeretanyag feltárására. 
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Nevek ismertetője 

 

A dolgozatban előforduló, illetve a tárgyalt időszakban fontosabb szerepet játszó személyek 

rövid életrajza. 

 
Bán Antal (1903-1951): szociáldemokrata politikus, a két világháború között Jugoszláviában 

élt, az újvidéki Munkás c. lap szerkesztője. 1945-ben először az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

majd az országgyűlés képviselője. 1945-1948 között iparügyi miniszter, a Gazdasági Főtanács 

tagja, 1948-ban elhagyta az országot. 

 

Bródy István (Stefan Bródy): A Külkereskedelmi Minisztérium munkatársa, 1950 

szeptemberéig a frankfurti magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője – utóbbi feladatát a 

diplomáciai bonyodalmak miatt nem hivatalos minőségben látta el. Feladata volt a német és 

magyar felek közötti közvetítés, valamint a német részről történő importkiírások kérelmezése 

és a magyar exportőrök felé történő továbbítása. 

 

Cicmil, Obrad: ezredes, a SZEB jugoszláv katonai missziójának irányítója, a jóvátételi 

tárgyalásokon a jugoszláv bizottság vezetője, később diplomáciai feladatokat látott el. 

 

Edgcumbe, John Oliver Pearce (1892-1956): altábornagy, a magyarországi SZEB nagy-

britanniai missziójának vezetője. 

 

Forbáth Róbert: vegyészmérnök, 1934-től az SZDP, 1945-től az MKP tagja.1945 

márciusától az Iparügyi Minisztérium miniszteri tanácsosa, főosztályvezetője, 1945 áprilisától 

a jóvátételi tárgyalások során kialakított ún. 1. (gépi berendezésekkel foglalkozó) 

tárgyalóbizottság vezetője. 

 

Gerő Ernő (1898-1980): kommunista politikus, a Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg 

tagja volt, részt vett a spanyol polgárháborúban és a magyar illegális kommunista 

mozgalomban. 1945-1949 között több kormányban közlekedésügyi miniszter, 1948-49-ben 

megbízott pénzügyminiszter is, ezt követően államminiszter, 1952-54 között pedig 

miniszterelnök-helyettes, 1956 júliusa és októbere között az MDP első titkára. 

 

Grigorjev, Bela Janovics (Geiger Béla) (1909-1983): magyar származású szovjet diplomata, 

1944 decemberétől 1945 szeptemberéig a SZEB munkatársa, ezt követően 1946 júniusáig a 

budapesti szovjet nagykövetség titkára. 

 

Gyöngyösi János (1893-1951): kisgazda politikus, 1944. december 22-étől 1947. május 31-

éig több kormányzatban is külügyminiszter. 

 

Junger Károly: 1950 nyarától 1951 őszéig a frankfurti magyar kereskedelmi képviselet 

vezetője, Bródy István utódja. 
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Kárász Artúr (1907-1992): közgazdász, egyetemi tanár. 1931-től a Magyar Nemzeti Bank 

munkatársa, 1945–46-ban elnöke. 1948-ban az USA-ban emigrált, az ENSZ megbízásából 

Bolíviában és Franciaországban is dolgozott. 1956-tól a Világbank munkatársa, 1968–1972 

között európai igazgatója. 1974-től a Siemens franciaországi alelnöke, 1976-tól elnöke. 

 

Key, William Shaffer (1889-1959): altábornagy, a magyarországi SZEB amerikai 

missziójának vezetője. 

 

Krno, Dalibor (1901-1983): egyetemi tanár, 1944-ben részt vett a szlovák nemzeti 

felkelésben, 1945-1947 között a magyarországi SZEB csehszlovák missziójának tagja. 

 

Kunoši, Alexander (1908-1962): cseh közgazdász, fordító, a háború előtt exportügyekkel 

foglalkozott, a német megszállást követően Franciaországba, majd Angliában emigrált. 1945-

47 között a jóvátételről tárgyaló budapesti csehszlovák bizottság vezetője, 1947-51 között 

Csehszlovákia argentínai nagykövete. Hazatérése után bebörtönözték, 1954-ben rehabilitálták. 

 

(Dálnoki) Miklós Béla (1890-1948) hivatásos katonatiszt, vezérezredes, 1944. december 22-

étől 1945. november 15-éig az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke. 

 

Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics (1890-1986): szovjet politikus, Sztálin egyik legközelebbi 

munkatársa. 1930-1941 között a Népbiztosok Tanácsának elnöke, 1939-1949 és 1953-1956 

között külügyi népbiztos, illetve (1946-tól) külügyminiszter. 

 

Nagy Imre (1896-1958): kommunista politikus, az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

földművelésügyi minisztere 1944. december 22. és 1945. november 15. között, később, 1953-

1955 között és az 1956-os forradalom idején miniszterelnök. 

 

Oltványi Imre (1893–1963): Kisgazda politikus, művészeti író. A háború után a Magyar 

Nemzeti Bank elnöke, majd pénzügyminiszter, nemzetgyűlési képviselő. 1947/48-ban berni 

követ, majd a Nemzeti Múzeum igazgatója, illetve a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. 

 

Pokorny Hermann (1882-1960): hivatásos katonatiszt, altábornagy, 1945 novemberétől 

vezérezredes. 1945 januárjától a Külügyminisztérium Fegyverszüneti Osztályának vezetője, a 

Fegyverszüneti Tárcaközi Bizottság elnöke, ebbéli minőségében a magyar delegáció vezetője 

a jóvátételi tárgyalásokon, jóvátételi kormánybiztos. 

 

Puskin, Georgij Makszimovics (1909-1963): szovjet diplomata. 1942-1944 között 

főkonzulként Kínában szolgált, 1945 elejétől a SZEB mellett működő szovjet politikai 

megbízott. 1945 szeptemberétől 1948-ig a Szovjetunió budapesti nagykövete. 

 

Rajk László (1909–1949): kommunista politikus, részt vett a spanyol polgárháborúban. 1945 

után számos fontos párt- és állami tisztséget töltött be. 1946–1948 között belügyminiszter, 

majd ezt követően a külügyi tárcát irányította. A kommunista hatalomátvételt követően 1949-

ben koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték. 
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Rákosi Mátyás (1892-1971): kommunista politikus, a Tanácsköztársaságban kereskedelmi, 

majd termelési népbiztos, 1925-40 között börtönben ült, majd a Szovjetunióba emigrált. 1944-

től az MKP, 1948-56 között az MDP főtitkára. 1945-től államminiszter, 1947-től 

miniszterelnök-helyettes, 1952-53 között miniszterelnök. 1956-ban a forradalom elől a 

Szovjetunióba menekült, Gorkijban hunyt el. 

 

Rjabcsenko, ?: szovjet mérnök, ezredes, a Magyarországi Szállítások Hivatalának helyettes 

vezetője, a jóvátétel ügyében Budapesten tárgyaló szovjet delegáció legaktívabb tagja. 

 

Rostássy István: mérnök, tisztviselő, már 1945 előtt is a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 

Minisztériumban dolgozott miniszteri tanácsosként a vasutak műszaki ügyeivel foglalkozó 

osztályon. Nemzetközi szakmai szervezetben is képviselte a tárcát. 

 

Schellpeper, Herbert (1899-1963): nyugatnémet minisztériumi titkár, 1949-1960 között a 

Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) kelet- és délkelet-európai kérdésekkel foglalkozó 

III. külkereskedelmi csoport V/A osztályának referense. Ő tartotta a kapcsolatot a frankfurti 

magyar kereskedelmi képviselőkkel és fontosabb ügyekben a különféle magyarországi 

vállalatokkal is. 

 

Szele Mihály: mérnök, az Iparügyi Minisztérium tanácsosa. A jóvátételi tárgyalásokon a 

fémárukkal foglalkozó 4. sz. bizottság vezetője. 

 

Szova, Jurij Ivanovics: szovjet katonatiszt, ezredes, a magyar-szovjet jóvátételi tárgyalások 

egyik bizottsági vezetője. 1945 nyarától a SZEB Gazdasági Osztályának irányítója. 

 

Sztahurszkij, Mihail Mihajlovics (1903-1971): szovjet altábornagy, a magyarországi SZEB 

tagja, 1945 nyaráig helyettes vezetője, utódja ezen a poszton Szviridov lett. 

 

Szviridov, Vlagyimir Petrovics (1897-1963): Szovjet katonatiszt, a második világháború 

idején hadseregparancsnok, 1945 júliusától 1947. szeptember 15-éig a magyarországi SZEB 

elnökhelyettese. 

 

Takács Ferenc (1893-1963): szociáldemokrata politikus, az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

első iparügyi minisztere 1944. december 22-étől 1945. július 1-jéig. 

 

Újházy László, dr. (1912-?) 1937-től dolgozott a Földművelésügyi Minisztériumban, 1943-

tól miniszteri titkárként a Vám-és Kereskedelempolitikai Osztály munkatársa. 

 

Varga Jenő (1879-1964): közgazdász, kezdetben szociáldemokrata, majd kommunista 

politikus. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsen keresztül Szovjet-Oroszországba 

emigrált. 1927-1947 között a moszkvai Világgazdasági és Világpolitikai Intézet vezetője volt. 

Manszkij mellett a vesztes országokra kirótt jóvátételi kötelezettségek rendszerének egyik 

kidolgozója. 

 

Vas Zoltán (1903–1983): Kommunista politikus. Fogolycserével 1940-ben a Szovjetunióba 

került, a Komintern munkatársa volt. 1945 után számos fontos posztot töltött be, a Gazdasági 

Főtanács főtitkára, majd az Országos Tervhivatal elnöke lett. Az 1956-os forradalom idején 

Nagy Imre köréhez tartozott, Romániába internálták. Hazatérése után visszavonult a politikai 

élettől. 
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Vásáry István dr. (1887-1955): államtudományi doktor, tisztviselő, 1938-tól kisgazdapárti 

politikus, 1945. július 21-éig pénzügyminiszter. 

 

Vorosilov, Kliment Jefremovics (1881-1969): szovjet politikus, hivatásos katona, marsall, 

1945-1947 között a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke. 

 

Zorin, Valerian Alekszandrovics (1902-1986): szovjet diplomata, vezérőrnagy, majd 

tábornok, 1943-1945 között a Szovjetunió Külügyi Népbiztosság IV. Európai Osztályának 

irányítója, a Magyarországgal folytatott jóvátételi tárgyalásokon a szovjet delegáció vezetője. 

1947-1965 között kisebb megszakításokkal külügyminiszter-helyettes. 
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Rövidítések jegyzéke 
 

 

A dolgozatban gyakrabban előforduló, illetve jelentősebb szervek, intézmények 

rövidítéseinek jelentése. 

 

 
AA: Auswärtiges Amt. A császári időszaktól kezdve a német külügyminisztérium 

hagyományos elnevezése. 

 
AHK: Alliierte Hohe Komission. Az NSZK-ban tevékenykedő Szövetséges Főbiztosság 

német rövidítése. 1949-1955 között állt fenn, székhelye a Bonn közelében lévő Petersbergben 

volt. Az ún. megszállási statútum alapján a szövetségesek bizonyos ellenőrzési jogköröket 

megtartottak maguknak az NSZK megalakulása után is, amelyeket az AHK gyakorolt. A 

szervezet hivatalos lapot is kiadott Baden-Badenben. 

 

BDL: Bank Deutscher Länder (Német Államok Bankja). 1948 márciusában alapították 

Majna-Frankfurtban, a korábbi birodalmi márkát a nyugati szövetségesek által megszállt 

területeken felváltó új valuta, a Deutsche Mark kibocsájtó intézménye volt, egyben az egy 

évvel később megalakult NSZK első jegybankja. 1957-ben a Deutsche Bundesbank nevet 

vette fel, amely máig ezen a néven működik. 

 

BELF: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. A nyugatnémet 

Élelmezési, Mezőgazdasági- és Erdészeti Minisztérium rövidítése. 

 

BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft. Az NSZK gazdasági csúcsminisztériuma, első 

vezetője Ludwig Erhard, a későbbi kancellár volt. 

 

CASBI: Casa autonoma pentro supravegherea bonoutul inimioului. Romániában a háborút 

követően felállított szervezet, mely az ország területén található (megmaradt) és ellenségesnek 

minősített javakat ellenőrizte. Elsősorban a német és a magyar állam érdekeltségébe tartozó 

vagyontárgyak tartoztak közéjük (így pl. a petrozsényi kőszénbányák részvényei). 

 

DGT (DDSG): Duna Gőzhajózási Társaság (németül: Erste Donau Dampfschiffahrts-

Gesellschaft). 1829-ben alapított hajózási vállalat, melynek részvényesei közé tartozott 

például Széchenyi István is. Közép-Európa legnagyobb folyami hajózási cége volt, 

részvényesei alapították az Óbudai Hajógyárat 1835-ben. Megmaradt járműparkját 1945-ben 

a szovjet Vörös Hadsereg szinte teljes egészében kisajátította. 

 

DM: Deutsche Mark. Az 1948-ban a nyugati megszállási övezetekben bevezetett német 

márka rövidítése, de a nem sokkal később a szovjet zónában kibocsátott új bankjegyeken is ez 

a felirat szerepelt. Utóbbiakról a hatvanas évek elejétől a „Deutsche” jelzőt elhagyták, 

innentől kezdve a nyugatnémet márka közkeletű elnevezésének számított. 2002-ben az euró 

váltotta fel. 

 

DWK: Deutsche Wirtschaftskomission. A németországi szovjet külkereskedelmi igazgatóság 

német rövidítése. 
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Garkrebo: Garantie- und Kreditbank. Berlini pénzintézet, Németország szovjet megszállási 

övezetében a Magyar Nemzeti Bank partnere az árucsere-forgalomban, a magyar jegybankkal 

kölcsönösen vezetett számláikon bonyolódtak le a felek áruforgalmához kapcsolódó fizetések. 

Szerepét 1949. október 1-jétől az új keletnémet jegybank, a Deutsche Notenbank vette át. 

 

GF: Gazdasági Főtanács. 1945-1949 között fennállt csúcsszervezet, vezetője a kommunista 

Vas Zoltán volt. Rajta keresztül szerzett folyamatosan egyre nagyobb befolyást a Magyar 

Kommunista Párt az ország gazdasági életének irányításában. Tevékenységét a szovjet 

megszállók és a SZEB is támogatta. Intézkedéseinek ugyanakkor meghatározó jelentősége 

volt a stabilizáció megteremtésében. 

 

GYOSZ: Gyáriparosok Országos Szövetsége. Országos gazdasági és munkaadói 

érdekképviseleti szövetség. 1902-ben alakult meg először id. Chorin Ferenc és Hatvany-

Deutsch Sándor vezérletével. 1948-ban felszámolták, 1990-től működik ismét 

Magyarországon, 1998 óta Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége néven. 

 

HICOG: High Comissioner of Occupied Germany. Az AHK (Alliierte Hohe Komission, 

Szövetséges Főbiztosság) angol rövidítése. (Leírását lásd az AHK-nál.) 

 

IKART: Iparművek Képviselete Államérdekű Részvénytársaság. A Jóvátételi Hivatal 

segédszervezete, mely elsősorban a jóvátétel céljából átadott üzemek leszerelését és 

elszállítását, valamint a jóvátételi ügyek általános adminisztrációját felügyelte. Ugyanakkor az 

ipari vonalon előállított, jóvátételre kerülő áruk műszaki ellenőrzését is ez a szerv végezte. 

 

IpM: Iparügyi Minisztérium. A jóvátételi tárgyalások és szállítások egyik kulcsszereplője, 

számos javaslat, elemzés és intézkedés előkészítője és végrehajtója. Ezzel az elnevezéssel 

1944-1949 között létezett, ekkor Nehéz- és Könnyűipari Minisztériumra osztották fel. A fenti 

időszakban sorrendben Takács Ferenc, Bán Antal és Kossa István irányították a tárcát. 

 

JE: Jóvátételi Egyezmény. A három érintett állam közül 1945. június 15-én elsőként a 

Szovjetunióval kötött megállapodás, mely tartalmazta a magyar fél által a szovjeteknek 

szállítandó áruk mennyiségét, értékét, és külön mellékletekben azok listáját is. 

 

JEIA: Joint Export-Import Offset Account (vagy röviden: Offset Account). A Magyar 

Nemzeti Bank által a Joint Foreign Exchange Agency (JFEA) részére először 1947-ben 

nyitott, kamat- és költségmentes dollárszámla hivatalos elnevezése. Erre érkeztek be a 

Bizóniába irányuló magyar kivitel ellenértékei, illetve erről utalták a magyar importőrök által 

behozott termékek fedezetét. A Reichsbank, majd 1948-tól a Bank Deutscher Länder 

Frankfurtban hasonló elnevezésű számlát vezetett az MNB részére. 1949-től a hivatalos német 

és magyar iratok is ezen a néven említik nemcsak a számlát, de magát a német exportot 

felügyelő amerikai szervet, a JFEA-t is. 

 

JFEA: Joint Foreign Exchange Agency. (Külföldi Fizetések Irodája) Amerikai irányítású 

szervezet, amely Németország angol és amerikai megszállási övezeteiben irányította és 

felügyelte a zónák külkereskedelmét. Befolyása egy ideig a két német állam 1949-es 

megalakulása után, az NSZK első éveiben is megmaradt. 

 



322 

 

JH: Jóvátételi Hivatal. 1946 elején Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács vezetőjének intézkedése 

nyomán alakították ki, addig Jóvátételi Kormánybizottság (Kormánybiztosság) néven 

működött. Feladata volt a jóvátételi tárgyalások vezetése, azok adminisztrációja, a teljesítések 

megszervezése és lebonyolítása, valamint az esetleges reklamációk és megjegyzések 

elintézése. Vezetője előbb Erőss János, később Pesta László lett. 

 

JK: Jóvátételi Kormánybizottság (vagy Kormánybiztosság). 1945 elején alakult szervezet, 

eredetileg Fegyverszüneti Gazdasági (más forrásokban Tárcaközi) Bizottság néven, mely a 

magyarországi minisztériumok, a jegybank és a gazdasági csúcsszervek képviselőiből állt, 

közvetlenül a kormány felügyelete alatt. 1945 folyamán a jóvátételi tárgyalásokat vezette a 

három érintett ország képviselőivel. Vezetője Pokorny Hermann altábornagy, később 

vezérezredes volt. 1946 elején jelentősen kibővítették, ekkortól Jóvátételi Hivatal néven 

működött tovább. 

 

KGST: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. 1949-1991 között a szocialista országok 

egymás közötti külkereskedelmét koordináló szervezet, székhelye Moszkvában volt. 

 

MÁV: Magyar Államvasutak. 1868-ban alakult közlekedési vállalat, Magyarország állami 

vasúttársasága. 

 

MÁVAG: Magyar Állami Vas- Acél- és Gépgyárak. Eredetileg a „Királyi” jelző is szerepelt 

az elnevezésben, ezt 1946-tól elhagyták. A Magyar Államvasutakat mozdonyokkal és 

gördülőanyaggal ellátó budapesti üzem, mely jelentős szerepet játszott a jóvátételi 

termelésben is. A gyárat 1870-ben alapították, a MÁVAG elnevezést 1925-ben vette fel. 

1959-ben a Ganzzal egyesülve Ganz-MÁVAG néven működött 1988-ig. Az államosításokat 

követően Diósgyőrben is működött egy részlege DIMÁVAG néven, amit 1963-ban, újabb 

összevonások után, Diósgyőri Gépgyárra (Digép) kereszteltek át. 

 

MNB: Magyar Nemzeti Bank. 1924-ben alapították, azóta is Magyarország jegybankjaként 

funkcionál. Számos tervezetet és elemzést dolgozott ki a jóvátétel teljesítése érdekében, 

illetve annak következményeiről. 

 

MSZH: Magyarországi Szállítások Hivatala. A szovjetek által létrehozott szerv, mely a 

Szovjetunióba irányuló magyar jóvátételi szállításokat felügyelte és tartotta nyilván – adatai 

nem feltétlenül egyeztek a magyar kormányszervek által nyilvántartott összegekkel és 

mennyiségekkel. Legaktívabb tagja, egyben helyettes vezetője Rjabcsenko mérnök-ezredes 

volt. 

 

NÉBÁRT: Nemzetközi Beruházási Áruforgalmi Részvénytársaság. 1947-1949 között ez a 

vállalat ellenőrizte a magyar-jugoszláv gazdasági és fizetési forgalom alakulását. 1948 

nyarán, a szakítást követően átszervezték, ekkor minden, Jugoszláviával kapcsolatos 

gazdasági kérdés és feladat csúcsszervévé vált. A kapcsolatok teljes leépülését követően, 

1949-ben megszüntették. 

 

NIK: Nehézipari Központ. 1946 decemberében alakult szerv, mely a legnagyobb nehézipari 

üzemek, így a Weiss Manfréd, a Láng Gépgyár, a Magyar Vagon- és Gépgyár, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű és a MÁVAG termelését fogta össze. 1949-ben megszűnt, 

utódszervezete az ekkor kialakított Nehézipari Minisztérium lett. 
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NT: Népgazdasági Tanács. 1949-ben alakult meg, formálisan nem a Gazdasági Főtanács 

jogutódja volt, ténylegesen azonban ugyanazt a szerepet töltötte be, mint a GF. A kormány 

legfőbb gazdasági szerveként fő feladata a népgazdaság tervszerű irányítása volt. Az NT 

alakította ki a gazdasági ágak fejlesztési terveit, a népgazdasági tervek keretszámait stb. 

Gyakorlatilag teljhatalommal irányította az összes gazdasági jellegű minisztériumot, valamint 

a Tervhivatalt, Statisztikai Hivatalt, az Állami Ellenőrző Központot. Az NT élén elnök, 

mellette pedig titkár állt. 1952. december 1-én megszűnt, feladatait a kormány vette át. 

 

OT: Országos Tervhivatal. 1947 júniusában állították fel, de szerepe a kommunista 

hatalomátvétel után erősödött meg igazán. Feladata a gazdaságpolitikai irányelvek, 

tervjavaslatok kidolgozása, majd a terv végrehajtása érdekében intézkedések 

kezdeményezése, illetve a végrehajtás koordinálása volt. A tanácsok létrejöttéig megyei és 

városi kirendeltségei is voltak, 1950 áprilisától a tanácsok terv- és statisztikai osztályai 

képviselték. 

 

PM: A Pénzügyminisztérium rövidítése. 

 

RM: Reichsmark, azaz birodalmi márka. 1924-1948 között Németország fizetőeszköze. Az 

1923/24-es hiperinflációt követően vezették be. Párhuzamosan forgott az ún. járadékmárkával 

(Rentenmark), melyet a Deutsche Rentenbank bocsátott ki 1923 novemberében (ez egybillió 

korábbi papírmárkával volt egyenértékű), míg a birodalmi márka a Reichsbank kiadása volt 

1924 tavaszától. A két pénznem értéke megegyezett, különbség csak a kibocsátó szervek 

tekintetében volt. 1948-ban előbb a nyugati, majd a szovjet megszállási övezetben is 

lecserélték a későbbi nyugat-, illetve keletnémet márkára. 

 

SZEB: Szövetséges Ellenőrző Bizottság. A háborút követően a szövetséges megszállók által a 

vesztes országokban, így Magyarországon is a fegyverszüneti megállapodások betartását és a 

helyi kormányt is ellenőrizte. A Fegyverszüneti Egyezmény aláírásától a párizsi 

békeszerződés hatályba lépéséig (1945. január 20. – 1947. szeptember 15.) teljhatalommal 

bírt a magyarországi politikai és gazdasági döntésekben. Elnöke K. J. Vorosilov volt, ez 

egyben (a térségben jellemző) szovjet befolyást is megtestesítette, az angol (J. O. P. 

Edgcumbe) és amerikai (W. S. Key) képviselők szerepe csak formálisnak volt mondható. 

 

VfA der SMAD: Verwaltung für Aussenhandel der Sovjetischen Militäradministration 

Deutschlands (röviden VfA). Szovjet katonai adminisztráció Németország keleti megszállási 

övezetében, amely felügyelte a zóna külfölddel folytatott kereskedelmi kapcsolatait is. 

 

VfW: Verwaltung(samt) für Wirtschaft. Az NSZK megalakulása előtt a nyugatnémet 

területek gazdasági hivatala, 1946 szeptemberében létesítették a német hatóságok a megszálló 

angol és amerikai erők támogatásával, a korábbi birodalmi gazdasági minisztérium 

feladatainak ellátására. Székhelye a vesztfáliai Minden városában volt, mivel korábban a brit 

megszállási övezet Központi Gazdasági Hivatala is itt kezdte meg működését, emiatt 

gyakorlott személyzet is ezen a helyen állt rendelkezésre. A VfW később Frankfurtba 

költözött. Első igazgatója Johannes Semler volt, őt 1948-ban Ludwig Erhard követte, aki 

azután az NSZK első gazdasági minisztere, később pedig kancellár lett. 

 

VHS: Vörös Hadsereg. A Szovjetunió katonai ereje, mely 1944/45 folyamán Közép-Európa 

nagy részét, így Magyarországot is ellenőrzése alá vonta. A háborút követően több államban 

maradtak egységei (így kb. 50.000 fő erejéig Magyarországon is), ugyanakkor a stratégiailag 

kevésbé fontos országokból visszavonták őket (mint pl. Románia vagy Bulgária esetében). 



324 

 

 

VIKERT: Villamosipari és Kereskedelmi Részvénytársaság. 1945 júniusában alapították az 

egykori budapesti Siemens üzem szaktudásának átmentése céljából, miután utóbbit a 

szovjetek leszerelték és elszállították. Működése alatt az egykori Siemens-ingatlanokat bérelte 

(vissza) a szovjetektől, ezzel kapcsolatban azonban 1946 elején vita robbant ki, aminek 

következtében végül a cég – elődjéhez hasonlóan – teljes egészében szovjet irányítás alá 

került.  

 

WM: Weiss Manfréd Acél- és Fémművek. 1945 előtt Magyarország egyik legnagyobb 

nehézipari konszernjének számított. 1882-ben alapították Csepelen, az első világháborúban a 

Monarchia második legnagyobb hadiszállítója volt. A két háború között profilja kibővült, az 

1930-as évek közepén 15.000 embert alkalmazott. 1944-ben az SS 25 évre vette át, a harci 

cselekményekben az üzemet súlyos károk érték. A háború után csaknem teljes egészében, 

1947-ben pl. 90 százalékban jóvátételre termelt. 1946-ban (mások szerint 1948-ban) 

államosították, 1950-56 között Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek, majd Csepel Vas- és 

Fémművek néven működött. Az 1970-es években termelésének csaknem felét nyugati 

országokba exportálta. 

 

ZGSt: Zentrale Genehmigungsstelle. A nyugatnémet szövetségi gazdasági minisztérium 

(BMWi) 1950-ben létesített Központi Engedélyező Hatósága, amely a kelet-európai 

országokba (is) szánt exportáruk kivitelének engedélyezéséről döntött. 
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EGYEZMÉNY 
 

 Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a Szocialista 

Szovjetköztársaságok Szövetségének kormánya között, a Magyarország részéről 

szállítandó áruk ügyében, amelyekkel Magyarország a Szovjetuniónak a háborús 

cselekmények és a szovjet területek megszállása által okozott károk fejében 

jóvátételként tartozik. 

 

 A Fegyverszüneti Egyezmény 12. cikke szerint, amelyet egyrészről 

Magyarország, másrészről pedig a Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetsége, 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Amerikai Egyesült 

Államok Moszkvában, 1945. január 20-án írtak alá, Magyarország Ideiglenes 

Nemzeti Kormánya és a Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetségének 

kormánya az alábbi Egyezményt kötötték: 
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terjedő időben gépfelszerelést, hajókat, gabonát, jószágot és egyéb árut szállít, 

összesen 200 millió USA dollár értékben, az I. sz. Melléklet szerint. 

 

2. cikk 

 

 Azoknak az áruknak a részletezése, amelyeket a jelen Egyezmény 

érvényességének első évében az I. és II. sz. Mellékletek szerint kell szállítani, 

valamint a szállítmányok időpontjának a meghatározása a III. sz. Mellékletben 

foglaltatik. 

 Azoknak az áruknak a részletezése, amelyeket a jelen Egyezmény 

érvényességének első évében az I. és II. sz. Mellékletek szerint szállítani kell, 

valamint ezen szállítmányok időpontja a Magyar Kormány és a Szovjetunió 

Kormánya között kötendő egyezményekben lesznek meghatározva, nem később, 

mint két hónappal a következő év esedékességének beállta előtt. 

 

3. cikk 

 

 A jelen Egyezmény 1. cikkében megjelölt szállítmányok értékének a 

megállapítása az 1938. évi árak szerint történik, az ipari felszereléseknél 15 % 

felár, a többi árunál 10 % felár hozzászámításával. Olyan ipari felszereléseknél, 

amelyek használt állapotban kerülnek átvételre, a fent említett árból azok műszaki 

állapotának megfelelő avultsági engedmény teendő. 

 

4. cikk 

 

 A jelen Egyezményben meghatározott áruk leszállítása a dunai szovjet 

kikötőkben vagy franco a szovjet-csehszlovák, vagy franco a szovjet-román 

határon történik, a Szovjetunió kívánsága szerint. 



 

 

 

 

5. cikk 

 

 Az áru átadása időpontjának tekintendő: 

 

 a, a dunai szovjet kikötőkbe leszállított szállítmányoknál: a szovjet 

szállítmányozó által a rakománynak a rendeltetési kikötőben történt átvételét 

tanúsító elismervény kelte; 

 b, a határnál franco leszállított szállítmányoknál: a szovjet vasúti határállomás 

bélyegzőjének kelte azon fuvarlevélen, amellyel az áru a szovjet vasutaknak 

átadatott; 

 c, a hajóknak franco kikötőben való átadásánál; a hajó végleges átvételéről 

szóló jegyzőkönyv kelte. 

 

6. cikk 

 

 Az esetben, ha az áru szállítása nem történik meg a kitűzött időpontban, a 

Magyar Kormány kötelezi magát, hogy minden hónapi késedelemért 5 %-ot szállít 

kiegészítésül ugyanabból az áruból, amelyeknek szállításában a késedelem 

beállott, vagy pedig más áruból, a Szovjetunió rendelkezése szerint az időre le nem 

szállított áruk értékének 5 %-ában; ezek a kiegészítő szállítmányok azonban nem 

mentik fel a Magyar Kormányt azon kötelezettsége alól, hogy azt az 

árumennyiséget is leszállítsa, amellyel kapcsolatban a késedelem beállott. Azokra 

a gépi felszerelésekre, amelyek hiányosan szállíttattak le és a hiány következtében 

a felszerelést az előírt célra használni nem lehet, a jelen cikk rendelkezése 

érvényes, azaz úgy tekintendő, mintha a szóban forgó felszerelést nem szállították 

volna le. 

 

7. cikk 

 

 A jelen Egyezményben foglalt és a magyar szállításokkal kapcsolatos 

műveleteknek szovjet részről történő lebonyolítására a Szovjetunió Kormánya 

Magyarországon Budapest székhellyel „Magyarországi Szállítások Hivatala”-t fog 

felállítani. 

 Ez a Hivatal az összes diplomáciai előjogokat élvezni fogja, ideértve a 

személyek, a tulajdon és az irattárak sérthetetlenségét, valamint a rejtjeles és a 

diplomáciai futárok útján való érintkezés jogát. 

 

8. cikk 

 

 A jelen Egyezményben megállapított áruszállítások pontos részletezését és a 

szállítások műszaki feltételeinek meghatározását a „Magyarországi Szállítások 

Hivatala” végzi karöltve azzal a szervvel, amelyet a Magyar Kormány erre a célra 

felhatalmaz. 



 

 

 

 

9. cikk 

 

 A „Magyarországi Szállítások Hivatala”-nak jogában áll meghatalmazottai 

által bármikor ellenőriztetni a tekintetbejövő vállalatoknál és raktárakban a 

termelés eredményességét, az áruknak az átadásra történő előkészítését és 

minőségét, továbbá a szükségesnek mutatkozó esetekben az áruk előállítására 

felhasznált anyagok minőségét. Minden hiányosságot, melyet a „Magyarországi 

Szállítások Hivatala”-nak meghatalmazottja észlel, azonnal ki kell küszöbölni. 

 Ha leszállított gépi felszerelésben, vagy hajókban később hibák 

mutatkoznának, ideértve a megfelelő minőség hiányát, vagy pedig a megállapított 

műszaki előírások be nem tartását, akkor – függetlenül attól, hogy ezek a hibák 

már az átadásnál megállapíthatóak lettek volna – a Magyar Kormány a megfelelő 

időn belül az észlelt hiányokat az említett Hivatal kívánsága szerint haladéktalanul 

kiküszöböli a kifogásolt áruk kijavítása útján. Ha ez lehetetlennek bizonyulna, 

akkor az ilyen áru értékének becslését megfelelően le kell szállítani. 

 

10. cikk 

 

 A jelen Egyezmény tartalma alatt a „Magyarországi Szállítások Hivatala” a 

Magyar Kormány által erre a célra meghatalmazott szervvel karöltve minden 

három hónap elteltével ellenőrzi az elmúlt három hónapos időszakban esedékes 

szállítások teljesítését és megállapítja a teljesített szállítmányok értékét. 

 A fent előírt módon végrehajtott ellenőrzés eredményét Jegyzőkönyvbe kell 

foglalni, melyet mindkét fél aláír. 

 

11. cikk 

 

 A jelen Egyezmény annak aláírásával azonnal hatályba lép. Az Egyezmény 

mind magyar, mind orosz nyelven két-két példányban állíttatott ki azzal, hogy 

mindkét szöveg egyenlő érvényű. 

 

Kelt Budapesten, 1945. évi június hó 15. napján 

 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány meghatalmazásából: 

 

Miklós Béla s. k. 

 

 

A Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetsége Kormányának meghatalmazásából: 

 

K(liment) Vorosilov s. k. 

  

 

 

 


