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ELOHANG

A Sydneyben működő Trianon Társaság munkálkodása nyomán kerülhet a 
kezünkbe az eredeti diktátum francia-magyar nyelven. Köszönet ezért az 
ott lévő magyaroknak. Elsősorban tankönyvnek szánjuk, főképpen a ma
gyar egyetemek és iskolák hallgatói számára. Következik nemzetünk 89. 
gyásznapja 2009. június 4-én. Ebből az alkalomból tesszük közzé ezt a min
den magyart -  bárhol is él -  mélyen érintő szöveget. Nem nevezhetjük béke- 
szerződésnek, hiszen a tárgyalásokon, nemzetközi viszonylatban is páratlan 
módon, Magyarország képviselői nem vehettek részt. Tehát a neve D IK TÁ 
TUM. Sajnos nem tudunk arról, hogy bármelyik magyar konnány valaha is 
megjelentette volna, bár minden magyar állampolgárnak alapvető emberi 
joga, sőt kötelessége, ismerni a lehangoló és ki fej ezhetet lenül igazságtalan 
szöveget, amit annak aláírása -  1920. június 4-e -  óta soha senki nem ellen
őrzött. Főképpen azt nem, ami szintén az utódállamok kötelessége lett vol
na, hogy kisebbségbe szakadt, akkor mintegy három milliós magyai'ság 
alapvető emberi jogait tiszteletbe tartani. Azaz az anyanyelven való tanu
lást, az anyanyelv használatát lehetővé tenni, beleértve a helységnevek stb. 
magyarul történő kiírását, tankönyvekben szükséges használatát. A  történe
lem tisztességes tanítását és így tovább. A  tennivalóink közé tartozik, hogy 
felszólítsuk -  bánnilyen nehéz a világ helyzete -  mindezek ellenőrzésére a 
diktátumot aláíró országok kormányait. Ez ugyanis nem pénz kérdése. M i
vel a diktátum következménye nem évül el, az ellenőrzés kötelezettsége 
sem! Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk, valamint a világtörténelemben is 
egyedülálló, és égbekiáltóan igazságtalan, nemzetgyilkosságra ösztönző 
diktátum felülvizsgálatáról nem is szólva! Bár nem Batu kánok, hanem eu
rópai államférfiak írták alá, mégis példátlan volt a megfogalmazása és zsa
rolással is erősített aláírása. Miként erről, többek között Francesco Nitti, 
olasz miniszterelnök több könyvet is írt, Lloyd George angol államférfi, mi
niszterelnök nyilatkozta 1927-ben, hogy az aláírókat félrevezették, Heniy 
Pozzi francia diplomata, másokkal egyetértésben írta: „Magyarországot 
nem feldarabolták, hanem kivégezték” . Elég hosszan sorolhatnánk mégje-
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lentös személyeknek a diktátumot elítélő véleményét. De most az a legfon
tosabb célunk, hogy sorsunk előzményeit, amelynek még a jövőre nézve is, 
további gyilkos következményei folytatódnak, minden magyar megismerje. 
Különös tekintettel aira, hogy a magyarságnak e „bíróság” előtt, semmiféle 
védelme nem volt! így hát állítható, hogy el nem követett „vétkekért” bűn
hődnek napjainkban is milliók!

Budapest, 2009 májusában

Kiss Dénes
A  Trianon Társaság országos elnöke
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Francia eredeti szöveg: Hivatalos magyar fordítás:

TRAITÉ BE PAIX. BÉKESZERZŐDÉS.

Les États-üuis d'Améríque, l ’Em- 
pire Britaimique, la Fi’ance, l’Italie 
et le Japon,

Paissances désignées dans le pré
sent Traité comme les Principales 
Puissances alliées et associées;

la Belgique, la Cbine, Cuba, la 
Gvèce, le Nicaragua, le Panama, la 
Pologne, le Portugal, la Roumanie, 
l‘Étafc Serbe-Oroate-SloTène, le Siani 
et la Tchéoo-Slovaquie,

Constituant avec les Principalen 
Puissances ci-dessus, les Puissances 
alliées et associées, 

d’une part ;
Et la Hongrie, 
d’auti-e part'
Considérant qu'à la demande de 

l’ancien Gouvernement Impérial et 
Royal d’Autriche-Hongrie, un armi
stice a été accordé à l’Autriche-Hon- 
grie' le 3 novembre 1918 par les 
Principales Puissances alliées et as
sociées et complété en ce qui con- 
ceme la Hongrie par la Convention 
militaire du 13 novembre 1918, afin 
qu’un Traité de Paix puisse être 
conclu ;

Considérant que les Puissances 
alliées et associas sont également 
désireuses que la guerre, daus laquelle 
certaines d’entre elles ont été suc
cessivement enti*aînées, directement 
ou indirectement contre rAutriche- 
Hongrie, et qui a son origine dans 
la déclaration de guerre adressée le 
28 ju^et 1914 par l’ancien Gouver
nement impérial et royal d’Autriche- 
Hongrie à la Serbie et dans les hos
tilités conduites pai' l ’Allemagne, 
alliée de rAutricbe-Hongrié, fasse

Az Északamorikai Egj^eeült-Àlla- 
mok, a Brit Birodalom, Francia- 
ország, Olaszország és Japái: ,̂

amely Hatalmakat a jelen Szer
ződés Szövetséges és Társult PŐ- 
hatahnaknak nevez,

Belgium, Kína, Kuba, Görög- 
oi-szág, Nikaragua, Panama, Lengyel- 
ország, Portug^a, Románia, a Szerb- 
Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh- 
Szlovákország,

amelyek a fentebb megnevezett 
Pőbatalmakkal együtt a Szövetséges 
és Társult Hatalmakat alkotják, 

egyrészről ; 
és Magyai'ország 
másrészről ;
tekintettel arra, hogy Békeszer

ződés köthetése céljából Ausztria 
Magyarország volt császári és királyi 
Kormányának kérelméi'c a Szövet
séges és Társult Föhatalmak 1918 
évi november hó 3-án Ausztria- 
Magyai'országnak fegyverszünetet en 
gedélyeztek és ezt Magyarországra 
vonatkozólag aa 1918. évi november 
lió 13-án kötött katonai egyezméiij ̂  
nyel kiegészítették,

tekintettel arra, hogy a Szőve' 
séges és Társult Hatalmak sziutír 
óhajtják, hogy szilárd,' igazságos é:'* 
tartós béke lépjen annak a háború
nak helyébe, amely háboi-úba, köK 
vetlenül vagy küavetvö, Ausztria- 
Magyarország ellen, többen közülök 
egymás után sodródtak bele, s amely 
háború Ausztria-Magyarország \'oIt 
császári és királyi Kormányának 1914. 
évi július hó 28-án Szerbiához inté. 
zett hadüzenetével és az Ausztria. 
Magyarországgal szövetséges Német,
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place à line Paix solide, juste et du
rable,

Considérant que Tancienne mo
narchie austro-hongroise a aujour
d’hui cessé d’exister et a fait place, 
en Hongrie, à un Gouvernement na
tional hongrois;

A  cet effet, les Hautes Parties 
Contractantes ont désigné pour leurs 
plénipotentiaires, savoir :

Le Président des États-Unis d'Amérique:

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

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

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

Et:

pour le Dominion du Canada:

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

pour,^ Commonweaith d’Australie: '

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

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,̂

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

pour rUnlon Sud-Africaine :

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

orzágiiak ellenségeskedéseivel kez
dődött,

te^ntettel arra, hogy a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia ma már 
nem áll fenn és helyébe Magyar- 
országon magyar nemzeti Kormány 
lépett;

evégből a Magas Szerződő Felek 
meghatalmazottaikká kijelölték, még 
pedig

Az Ëszalcamerikai Egyesült-Áüafflok eindke:

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

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

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

És

a Kanadai Domínium részéről:

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

az Ausztrállal Commonweaith részéről :

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

az ÚJzélandl Dominlum részéről:

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

a Délafrikai Unlo részéről :

Reginaid Andrew Blankenberg urat,
0. B. E., a Délafrikai Unió főbiztosá
nak ügykörében eljáró megbízottat at 
Egyesült Királyságban;
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pour riRda;
L t  Très Honorable Edtoard-Gcorge 

Villiers, Comte du, Bcrhy, K. G., P. G., 
K. G. V. O.j G. B., Ambassadeur ^xtra- 
ordinaire et plénipotentairé de Sa Majesté 
britannique à Paris ;

La Président de la République Française ;
M. Alexandre Miîleratvdj Président 

du Conseil, Ænisire de Affaires étran
gères ;

M. Frédéric Framois-Marsai, M i
nistre des Finances ;

M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Mi~ 
iiistre du Commerce et de VIndustrie ;

M. Jules Gamhon, Ambassiideur de 
France ;

M. Georges, Mtntrice. Paléologue, 
Ambassadeur de Fncmx, Secrétcire géné
ral du Ministre Xea Affaires étrangères ;

Sa Maj«e1éria üot^'liéKe:
Le Comfe LeHo Bonin Longare» 

Sénateur dit Mojtawne, Ambassadeur 
ezin?.,' :iî:ùt4?ÿ ei jéenipûtentiaire de S. M. 
le, R<j2 a

Lü Mario Grassi ;

Sa l^ajeftièvi^^nipereur du Japon:
M. K. Ambâ ssadeur extra-

ordimire et plénipotentiaire de S. M. 
VEmpereur du Japon à Paris;

Sa Rlajestô le Roi dea Beiges:
M. Jules van den Heuvel, Envoyé 

extraordinaire et Ministre Pléaipotentiaire, 
Ministre d'Êtat;

M. RoUn Jacquemyns, Membre de 
VInstitut du droit international privé, 
Sêcrétaire général de la Délégation 
belge ;

Le Président de la République Chinoise:
Mr̂  Vikyuin Wellington Koo ;
M. SaO'Ke Mfred Sse ;

Le Président de la République Cubaines
Le Docteur Rafael Martinez Ortie, 

Envoyé extraordinaire et Ministre i)léni- 
potentiaire de la République cubaine à 
Paris;

India részéről:
Bight lionourable Edward-George 

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

a Francia Köztársaság elnölie:
Alexandre Millerand vmiis îerehwk 

és külügyminiszter urat;

Frédéric Francois-Marsai pénzùfiy- 
viiniszter urai ;

Auguste Patil-Louis Isuuc, kereske
delem- és pénzügyi miniszter urat;

Jules Gamhon urat, Franciaország 
nagykövetét ;

Georges Maurice Paléologue inul, 
Franeiaorsság nagykövetét, a kiilüyymi.- 
nisztérium főtitkárát ;

Ô FeUége Olaszország idrálya:
Lelio Bonin Longaré gróf urat, a- 

Királyság szenátorát. Ô Felsége Olasz
ország királyának rendkívüli és megha
talmazott nagykövetét Parisban;

Mario Grassi ellentengernagy K r a l ;

Ö Felsége Japán császára:
K. Maisui urai, 0 Felsége Ju-pan 

császárának rendkívüli és meghatahnazotf. 
nagykövetét Párisban ;

Ö Felsége a Belgálc királya:
Jules Van den Heuvel retidkivűli 

követ és meghatalmazott miniszter, állam- 
miniszter urat ;

Rolin Jacquemyns urat, az Institut 
du droit international privé tagját, a 
belga bizottság főtitkárát;

a Kínai Köztársaság elnöke :
Vikyuin ^Wellington Koo urat; 
Sao-Ke Alfred Sze ural;

a Kubai Köztársaság elnöke:
Rafael Mdríinez Ortiz doktor urat, 

a Kubai Köztársaság rendkívüli követét 
és meghatalmazott miniszterét Párishan ;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Sa Majesté le Roi des Hellènee:
M. Athos EomanoSf Envoyé extra- 

ordinaire et Ministre pîénip<^enUairc dé
S. M. le Moi des Hellèttes à Paris;

Le Président de la République de Nicaragua >
M. Carlos A. Villanueva, Chargé 

A'Affaires de la République de Nicaragua 
à Paris;

Le Président de la République de Panama:
M. Baoul A. Amador, Chargé 

d'Affaires de la République de Panama 
à Paris;

Le Président de la République Polonaise:
Le Prince Kustaçhe Sapidta, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de la République polonaise à Londres;

M. Erasme Pilitz, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
la République polonaise à Prague ,̂

Le Président de la République Portugaise:
Le Docteur Affonso Auguslo da 

Costa, ancten Président du Conseil des 
Ministres ;

M. Joâo Ciuujas, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire de la 
République portugaise à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie;
Le Docteur Jon Canlacuzmo, M i

nistre d'État;
M. Nicolae Titulescu, ancien M i

nistre Secrétaire d'État;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates 
et des Slovènes:
M. Nicolas P. Pachitch, ancien Pré

sident du Conseil des
M. Ante Trumbic, Ministrt, des A f

faires étrangères;
M. Ivan Zolger, Docteur en droit]

Sa Majesté le Roi de Siam:
Son Altesse le Prince Charoon, 

Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire de S. M. h  Roi de Siam 
à Paris;

Ö Felsége a Hellének kirilya:
Aihoa Romanos urat, Ő Felsége a 

Hellének királyának, rendkívüli követét és 
meghatalmazott miniszterét Párishan;

a Nikaraguai Köztársaság elnöke:
Carlos A. Yülanuevu urat, a Nika

raguai Köztársaság ügyvivőjét Párishan;

a Panamai Köztársaság elnöke :
Raoul A. Amador urat, a Panamai 

Köiitársaság ügyvivőjét Párishan;

a Lengyel Köztársaság elnöke:
Eustuche Sofiíiíha herceg urat, a 

Lengyel Köztársaság rendkívüli követét 
és vieghafalmazott númisitefét Londonban.;

Eraeme Piltz urat,. a Lengyel Köz
társaság rendkívül höttPít és Meghaial- 
maeott miniszterét I^ágáhan;

a Portugál Köztáreiság elnöke:
Affonso Auguste da Cídste doktor 

ural, a ininiaztertonáewak volt elnökéi ;

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

Ö Felsége Románia királya:
Jon Cántacuzino doktor, államminisz- 

ter urat;
Nicolae Tiiulescu volt miniszter ál

lamtitkár urat.;

0 Feleége a Szerbek, Horvátok és Szlovénok 
királya:
Nicolas P. Pachitch urat, a minisz

tertanács volt elnökét;
Ante Trumbic külügyminiszter urat;

Iván Zolger jogi doktor urat;

Ö Felsége Sziám királya:
Charoon herceg ú r Ô Fenségét, Ô Fel

sége Sziám királyának rendkívüli követét 
és meghatalmazott miniszterét Párishan ;
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Le Président de la République TÉhéeo- 
Slovsquo :
M. Edouard ^üni^tre des

Affaires étrangères;
M. Stepken Os}i^^ Envoyé extra- 

ordinaire et Ministre Fleuijwlenliaire de 
la République Tchêco-Slôvafjtic à Lun~ 
dres ;

U<Hoiigrî8
M, Gaston de Bémtrd, Ministre du 

iravail et de Ui prévoyance sociale;
M . A lfred  Drasche^Lázár de Thordu, 

Envoyé, extraordinaire et Ministre pléni
potentiaire ;

Lesquels, après avoir échangé 
leurs pleins', pouvoirs leconnus en 
bonne et due forme ont convenu 
des diaposit/ions suivantes :

A  dp.ter de là mise en vigueui- 
du présent Traité, l’état de guerre 
pi'endi;?. ün.

Dis c/3 moment et sous réserve 
des rij:?pcs!tion3 du présent Traité, il 
y aura x ti " i knis officielles des Puissan- 

aÎUési:: et ass(tciéos avec la 
Hoagrie.

a Ctflh-Szlovâk Köztársaság einSke:

Edouard Benes külügymirdszler 
uruft' ;

Skflien Osuskÿ unU, a Cseli-Sdo- 
vdk Köztársaság rendkivUli Mvetét ás 
iHeghduhnaaott miniszterét Lvndonban :

Magyarország :
Befuird Àyasi munkaügyi es nép

jó lé ti viinisder iirat :
tordai DruscJie-.Lázár Alfréd rend^ 

kívüli kov'et és meghalithnagoit minisztcr 
urat

akik jó és kellő alakban talált 
meghatalmazásaik kicnerélése után 
a következő rendelkezésekben álla
podtak meg:

A  jelen Szerződés életbelépésével 
a hadiállapot megszűnik.

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

PARTIE. 1.

Pacte de la Société tles Nations.

Les Hautes Parties Contractantes, 
Considérant qu^, pour développer 

la coopération entré lès Nations et 
pour^leur garantir la paix et la sûreté, 
il importe

d'accepter eertàin<;;£; uljligationa 
de ne pas recourir à ia guerre,

d’enti’otenu a.q grand jour' des 
relations internationales fondées sur 
la justice et rhonneur,

d'observer rigoureusement les pre
scription a du Droit international, re
connues désormais comme règle de 
conduite effective des Gouvernements,

I. RÉSZ.

X  Nemzetek Szövetségének Egyes- 
ségokmánya.

A  Magas Szerződő Felek, 
a végből, hogy a nemzetek együtt

működését előmozdítsák és a nemzet
közi békét a biztonságot megvalósít
sák, még pedig:

azzal, hogy egye.s esetekben kö
telezettséget vállalnak a háliorú el
kerülésére,

azzal, hogy nyílt. igaKságo.‘ î óp 
becsületes nemzetközi öö.szokOtteto- 
soket tartanak fenn,

azzal, hogy a nemzetközi jog 
szabályait ezentúl a Kormányok köl* 
csönös magatartásának valóságos 
zsínónuértékeül határozottan elisme
rik, és
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de faire r é ^ e r  la justice et de 
respeoteF'scrùpuleasement toutes les 
obligations des Traités dans les rap
ports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent Pacte qui 
institue la Société des Nations.

Article 1.

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

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

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

azzal, hogy a szervezett népek
nek egymásközti érintkezésben az 
igazság uralmát és mindennemű szer
ződéses kötelezettségnek lelkiismere
tes tiszteletbentartását biztosítjákj

megállapították a Nemzetek Szö
vetségének alább következő Egyes- 
ségokmányát.

1. cikk.

A  Nemzetek Szövetséginek ere
deti  ̂tagi ai azok az aláíró tagok, 
amelyeket a jelen Egyességokmány 
Függeléke megnevez, valamint az 
ugyanott megjelölt más Államok kö
zül is azok, amelyek a jelen Egyes- 
ségokmányboz fenntartás nélkül csat
lakoznak. Ez a csatlakozás nyilat
kozattal valósul még, amelyet az 
Egyességokmány életbelépésétől szá
mított két hónapon belül kell a T it
kársághoz benyújtani. Erről a nyilat
kozatról értesíteni kell a Szövetség 
valamennyi többi tagját.

Bármely Állam, Dominium vagy 
Gyarmat, amelynek önrendelkezési 
joga van, s amelyet a Függelék nem 
nevez meg, a Szövetség tagjává vál- 
batik, ha a Közgyűlés kétharmad 
része ehhez hozzájárul, feltéve, hogy 
az illető Állam, Dominium vagy 
Gyarmat hathatós biztosítékot nyújt 
abbeli őszinte szándékáról, hogy nem
zetközi kötelezettségeit teljesíteni 
fogja és hogy elfogadja azokat a 
szabályokat, amelyeket szárazíbldi, 
téngeri, úgyszintén légi haderejére 
és hadi felszerelésére nézve a Szö
vetség jónak lát megállapítani.

A  Szövetség bármely ta^ a  két 
évi előzetes felmondás után kiléphet 
a Szövetségből, feltéve, hogy a ki
lépés időpontjáig teljesítetté- vala
mennyi nemzetközi kötelezettségét, 
ideértve a jelen Egyességokmányból 
folyó kötelezettségeket is.

Article 2.

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

2. cikk.

A  Szövetség a jelen Egyesség- 
okmânyban köi’ülírt tevékeiiÿségét
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s’exerce par une ÂBsemblée et par an 
Conseil assistés d’an Secrétariat per̂ -
manenv..

Article 3.

Assemblée se compose de Re
présentants des Membres de la Société.

Elle se réanit à des époques fixées 
et à tout antre moment, si les cir
constances le demandent, au siège 
de la Société ou eh tel autre lieu 
qui pourra être désigné.

L ’Assemblée connaît de toute 
question qui rentre dans la sphère 
d’actÍYÍté de la Société ou qui affecte 
la paix du monde.

Gbaque Membre de la Société ne 
peut_ compter plus de trois Représen
tants dans l ’Assemblée et ne dispose 
que d’une voix.

Article 4.

Le Conseil se compose àe Repré
sentants des Principales Puissances 
alliées et associées, ainsi que dés Re
présentants de quatre autres Membres 
de la Société. Ces quatre Membres 
de la Société sont désignés librement 
par l ’Assemblée et aux époques qu’il 
lui piait de choisir., Jusqu’à la pre
mière désighation pai* l ’Assemblée, 
les Représentants de la Belgique, du 
Brésil, de l’E^pa^e et de la Grèce 
sont Membres du Conseil.

Avec l’approbation de la majorité 
de l’Assemblée, lè Conseil peut dési
gner d’autres Membres de la Société 
dont l̂a représentation sera désor
mais permanente au Conseil, n  peut, 
avec la même approbation, augmenter 
le nombre des Membres de la Société 
qui sex*ont choisis par l’Assemblée 
pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se ' réunit quand les 
circonstances le dem'andent, et au 
moins une fois par ao, au siège de 
la Société ou tel autre lieu qui pourra 
être désigné.

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

8. cikk.

A  Közgyűlés a Szövetség tagjai
nak képviselőiből áll.

A  Közgyűlés meghatározott idő
közökben és ha a körülméu3"ek meg
kívánják, más időpontokban is vagy 
a Szövetség székhelyén, vagy más 
kijelölt helyen ül össze.

A  Közgyűlés a maga ülésein 
minden üggyel foglalkozhatik, amelj^ 
a Szövetség működésének körébe esik, 
vagy a világbókét érinti.

A  Közgyűlés ülésein a Szövetség 
minden egyes tagjának csak egy 
szavazata és legfeljebb három kép
viselője lehet.

4. cikk.

A  Tanács a Szövetséges és Tái-ault 
Főhatalmak képviselőiből, továbbá a 
Szövetség más négy tagjának kép
viselőiből áll. A  Szövetségnek ezt a 
négy tagját a Közgyűlés saját tet
szése szerint időről-időre jelöli ki. 
Addig, amíg a Közgyűlés részéről 
először megjelölendő négy szövetségi 
tag a maga képviselőit ki nem ne
vezi, Belgium, Brazília, Spanyol- 
ország és Görögorazág képviselői 
lesznek a Tanács tagjai.

A  Közgyűlés többségének hozzá
járulásával a Tanács a Szövetség
nek más tagjait is kijelölheti avég- 
ből, hogy ezentúl az ő képviselőik 
is'állandó tagjai legyenek a Tanács
nak ; ugyanily hozz^ái'ulással a 
Tanács felemelheti azoknak a szö
vetségi tagoknak számát is, amelyek
nek a Közgyűlés a Tanácsban kép
viseleti jogot ad.

A  Tanács oly időpontokban, amint 
azt a körülmények megkívánják, dé 
évenkint legalább egyszer vagy a 
Szövetség székhelyén vvagy más ki
jelölt helyen ül össze.
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Le Conseil connaît de tonte question 
rentrant dans la sphère d’activité de 
la Société ou affectant la paix du 
monde.

Tout Membre de la Société qui 
n’est pas représenté au Conseil est 
invité à y envoyer siéger un Repré
sentant lorsqu’une question qui l ’in
téresse particulièrement est portée 
devant le Conseil.

Chaque Membre de la Société 
représenté an Conseil ne dispose que 
d’une voix et n’a qu’un Représentant.

Article 5.

A  Tanács a maga ülésein minden 
üggyel foglalkozhatik, amely a Szö
vetség működésének körébe esik, 
vagy a világbékét érinti.

A  Szövetségnek a Tanácsban nem 
képviselt minden tagját meg kell 
hívni, hogy képviselőt küldjön ki 
tagsági joggal a Tanácsnak olyan 
üléseire, amelyeken a Szövetség illető 
tagjának érdekeit különösen érintő 
ügyeket tárgyalnak.

A  Tanács ülésein a Szövetség 
minden egyes tagjának, amelynek a 
Tanácsban képviselője van, csak egy 
szavazata és legfeljebb egy képvi
selője lehet.

6. cikk.

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

Toutes questions de procédure 
qui se posent aux réunions de l’As
semblée ou du Conseil, y  compris la 
désignation des Commissions char
gées d’enquêter sur des points parti- 
cuHeL-s, sont réglées par l’Assemblée 
ou par le Conseil et décidées à la 
majorité des Membres de la Société 
représentés à la réunion.

La première réunion de F As-, 
semblée et la première réunion du 
Conseil auront heu sur la_ convoca
tion du Président des États-Unis 
d’Amérique.

Article 6.

Hacsak a jelen Egyességokmány 
vagy a jelen Szerződés rendelkezé
sei kifejezetten másként nem intéz
kednek, a Közgyűlésnek vagy a 
Tanácsnak bármely ülésén a határo
zatokat az ülésen képviselt szövet
ségi tagok egyhangú hozzájárulásá
val kell hozni.

Minden eljárási kérdésben, amely 
a Közgyűlés vagy a Tanács ülésein 
felmerül, ideértve az egyes ügyek 
megvizsgálására szolgáló bizottságok 
kiküldését is, a Közgyűlés vagy a 
Tanács határoz, még pedig az ülésen 
képviselt szövetségi tagok azâtobb-». 
ségével.

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

6. cikk.

Le Secrétariat permanent est 
établi au siège de la Société. I l 
comprend un Secrétaire général, ainsi 
que les secrétaires et le personnel 
nécessaires.

Le premier Secrétaire généi*al ept 
désigné dans TAnnexe. Par la suite,

A z  állandó Titkárságot a Szö
vetség székhelyén keíl felállíta^. 
A  Titkárság a főtitkárból, továbbá 
megfelelő számú titkárból és egyéb 
személyzetből áll.

Az első főtitkárt a Függelék ne> 
vezi meg; a jövőben a főtitkárt a
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la Secrétaire général sera nommé 
par le Conseil avec l’approbation de 
la majorité de l’Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du- 
Secrétariat sont nommés par le secré
taire général avec l ’approbation dû 
Conseü.

Le Secrétaire général de la So
ciété est de droit Secrétaire général 
de rAssemblée et du Conseil.

Les dépenses da Secrétariat sont 
supportées par les Membres de la 
Société dans la proportion établie 
pour le Bureau international de 
î’Union postale universelle.

Tanács fogja a Közgjmlés többségé
nek hozzájárulásával kinevezni.

A  titkárokat és a titkáreág egyéb 
személyzetét a főtitkár nevezi ki a 
Tanács hozzájárulásával

A  főtitkái' ilyen minőségben részt 
vesz mind a Közgyűlésnek, mind a 
Tanácsnak valamenyi ülésén.

A  Titkáiság költségeit a Szövet
ség tagjai viselik, abban az arány
ban, amelyben az Egyetemes Pbsta- 
egyesület Nemzetközi Irodájának 
költségeihez járulnak hozzá.

Article 7.

Le siège de la Société est établi 
à Genève.

Le Conseil peut à tout moment 
décider de l ’établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de là Société 
ou des services qui s'y rattachent, 
y bompris le Secrétariat, sont éga
lement accessibles aux hommes et 
aux femmes.

Les Représentants des Membres 
de la Société et ses agents jouissent 
dans l’exercice de leurs fonctions des 
privilèges et immunités diplomati
ques.

Les bâtiments et terrains occupés 
par la Société, par ses services ou 
ses réunions, sont inviolables.

7. cikk.

A Szövetség székhelye Genf.

A  Tanács bármikor elhatároz
hatja, hogy a Szövetség székhelyét 
máshová helyezi át.

Minden tisztség, amelyet a Szövet
ségnél vagy azzal kapcsolatban el 
kell látni, ideértve a Titkárságot Í3̂  
egyaránt betölthető férfival vagy 
nővel.

A  Szövetség tagjainak képviselői 
és a Szövetség hivatalnokai a Szö
vetség üg3'einek ellátása alatt a 
diplomáciai személyek kiváltságaibitr 
és mentességeiben részesülnek.

A  Szövetségnek vagy hivatal' 
nokainak, avagy az üléseken réB̂ r 
vevő képviselőknek használatában 
álló épületek és egyéb ingatlan rk 
sérthetetlenek.

Article 8.

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

8. cikk.

A  Szövetség tagjai elismerik, hogy 
a béke fenntartiása megköveteli a 
nemzetek fegyverkezésének csökken
tését addig a legalacsonyabb fokig, 
amely az Állam biztonságával és 
nemzetközi kötelezettségeknek közös 
eljárás útján megvalósítandá kikény
szerítésével még összeegyeztethető.
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Le Conseil, tenant compte de la 
situation géographique et des condi
tions spéciales de chaque État, pré
pare les plans de cette réduction, en 
vue de l ’exameri et de la décision 
des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l ’objet d’un 
nouvel examen et, s'il y  a lieu, d’une 
révision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers 
Gouvernements, la limite des arme
ments ainsi fixée ne peut être dé
passée sans le consentement du 
Conseil.

Considérant que la fabrication 
privée des munitions et du matériel 
de guerre soulève de graves objec
tions ; les Membres de la Société 
chargent le Conseil d’aviser aux. me
sure.; proprés à en éviter les fâcheux 
effets, en tenant compte des besoins 
des Membres de la Société qui ne 
peuvent pas fabriquer les munitions 
et le matériel de guerre nécessaires 
à leur sûreté.

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

Article 9.

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

Article 10.

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

A  Tanács a kérdéses csökken
tésnek terveit minden egyes Állam 
földrajzi fekvésének és különös körül
ményeinek figyelembe vételével el
készíti avégből, hogy a különféle 
Kormányok ezeket a terveket meg
vizsgálhassák és megfelelően intéz
kedhessenek.

A z  említett terveket legalább 
tíz évenkint újabb vizsgálatnak és, ha 
szükséges, módosításnak kell alávetni.

Ha ezeket a terveket a különféle 
Kormányok elfogadták, az ekként 
megállapított fegyverkezési korlá
tozást a Tanács hozzájárulása nélkül 
nem szabad túllépni.

A  Szövetség tagjai egyetértenek 
arra nézve, hogy lőszernek és hadi
anyagnak magánvállalatok részéről 
való gyártása súlyos ellenvetésekre 
ad okot. A  Tanácsnak lesz köteles
sége, hogy javaslatokat tegyen az 
ily gyártásból származó káros követ
kezmények elhárítására, kellő figye
lembe véve azoknak a szövetségi 
tagoknak szükségleteit is, amelyek a 
saját biztonságukra szükséges lőszer
nek és hadianyagnak gyártására ma
guk nem képesek.

A  Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat, hogy kölcsönösen nyilt és 
kimerítő felvilágosítást adnak egy
másnak fegyverkezésük mértékéről, 
szárazföldi, tengeri és légi véderő- 
programmjnkról és a hadi célokra 
alkalmas iparágaik helyzetéről.

9. cikk.

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

10. cikk.

A  Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat aiTa, hogy a Szövetség vala-
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contre toute agression extérieure 
l’intégrité territoriale et l’indépen
dance politique présente de tous les 
Membres de la Société. En cas 
d’agresaion, de menace ou de danger 
d’agresaion, le Conseil avise aux 
moyens d’assurer l’exécution de cette 
obligation.

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

Article 11, 11- cikk.

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

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

Ezennel kimondatik, hogy minden 
háború vagy háborúval való fenye' 
getés, akár közvetlenül érinti a l5"zö- 
vetség bármelyik tagját, akár nem, 
a Szövetséget a maga egészében 
érdeklő ügy és a Szövetségnek ilyen
kor kötelessége, hogy a nemzetek 
békéjének fenntartására alkalmíisnak 
és hathatósnak mutatkozó minden 
intézkedést megtegyen. Ha ilyen eset 
állana be, a főtitkár a Szövetség 
bármelyik tagjának kérelmére hala
déktalanul egybehívja a Tanácsot.

Elimondatik az is, hogy a Szö
vetség minden egyes tagjának jogá
ban áll a Közgyűlés vagy a Tanács 
figyelmét barátságos módon felhívni 
a nemzetközi viszonyokat érintő min
den oly körülményre, amely azzal 
fenyeget, hogy megzavarja a békét 
vagy a nemzetek között a jó egyet
értést, amelytől a béke függ.

Article 12.

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

12. cikk.

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

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


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

Article 13,

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

Parmi ceux qui sont généralement 
susceptibles dé solution arbitrale, on 
déclare tels les différends relatifs à 
l’interprétation d’un traité, k tout 
point de droit inteinational, à la 
réalité de tout fait qui. s’il était 
établi, constituerait la rupture d’un 
engagement international, ou à l’éten
due ou à la nature de la réparation 
due potir une telle rupturoi.

La Cour d’arbitrage à laquelle la 
cause est soumise est la Cour désignée 
par les Parties ôu prévues dans leurs 
Conventions antérieures.

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

Az e cilckben megjelölt Öaözes 
esetekben a választott bírák megfe
lelő" hatâTidon belül ítéletet kötelesek 
boani, a Tanács pedig jelentését hat 
hónapon belül terjeszti elő attól a 
naptól számítva, amelyen a vitás eset 
eléje került.

13. cikk.

A  Szövetség tagjai megálla
podnak abban, hogy, lia közöttük 
oly vitás eset merül fel, amely né
zetük szerint választott bírósági dön
tősnek vetliető alá és amely diplo
máciai úton kielégítő módon nem 
intézhető el, az Ügyet a maga egé
szében választott bíróság elé tér* 
jeaztik,

A  választott bírósági döntésre 
alkalmab vitás esetek közé tartozók
nak mondatnak ki általában: vala
mely szerződés értelmezése, a nem
zetközi jog  bái-moly kérdése, bái-mely 
ténynek megállapítása, auíely ba be- 
bizonyul, valamely nemzetközi köte
lezettség megszegését jelentené, vagy 
a jó rátétéi teijedelme és módja, 
amely ilyen megszegés esetében tel- 
jeaitendő volna.

Ilyen vitíis esetekben döntő vá
lasztott bíróság az a bíróság lesz, 
amelyben a felek a vitás esetre nézve 
megállapodtak, vagy amelyet -vala- 
mely közöttük létrejött egyezmény 
kijelölt.

A  Szövetség tagjai kötelezik ma
gukat, hogy híven végrehajtják a 
hozott Ítéletet és nem indítanak há
borút a Szövetség olyan tagjai ellen, 
amely az ítéletnek aláveti magát. 
Abban az esetben, ha az ítéletet nem 
hajtják végre, a Tanács az ítélet ér- 
vényesitésére megfelelő intézkedése
ket indítványoz.

Article 14.

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

14. cikk.

A  Tanács Állandó Nemzetközi 
Bíróság felállítására vonatkozó ter
vezetet fog készíteni és azt elfoga-
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mettre aux Membres de la Société 
Cette Cour connaîtra de tous diffé
rends d'un caractère international que 
les Parties lui aouinottront. Elle don
nera aussi des avis consultatifs awc 
tout difféa-end ou tout point, doiit la 
saisira le Conseil ou 1*Assemblée.

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

Article 16.

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

r'sui, le pki9 bref délai, Ids. Var- 
I.Í.CÍ' ■•li.jîyent lui communiquer l ’exposé 
de If-ur cause avec tous laits perti
nents et pièces justificatives. Le Con
seil peut en ordonner la publication 
immédiate.

Le Conseil s’efforce d’aseurer le 
règlement du diff’érend. S’il y réussit, 
il publie, dans la mesure qu'il juge 
utile, un exposé relatant les faits, les 
explications qu’ils comportent et les 
termes de œ  règlement.

Si le différend n’a pu se régler, 
le Conseil rédige et publie un rapport, 
voté soit à. -runanimité, soit à la 
majorité dos voix, pour faire con
naître les circonstances du différend 
et les Bolutiong qu’il l'ecommande 
comme les plus équitables et les 
mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société repré
senté auConsoirpeut égalementpublier

16, cikk.

Ha a Szövetség tagjai között 
olyan vitás eset merül íel, amely 
szakadásra vozethotno és amely a
13. cikk értelmében nem esik válasz
tott bírósági oljáráa alá, a Szövetség 
tagjai megegyeznek abban, hogy az 
ügyet a Tanács elé terjesztik. Az 
ügynek a Tanács elé terjesztéséhez 
elegendő, ha a felek egyike a vitás 
eset fennforgását bejelenti a főtitkár
nak, aki minden szükséges lépést 
megtesz a tüzetes nyomozás és meg
vizsgálás érdekében.

A  felek ebből a célból az ügy 
állását az ügyre tartozó minden 
bizonyítókkal és okirattal együtt a 
legrövidebb idő alatt a főtitkárral 
közük és a Tanács azonnal elveudeJ- 
lieti mindezeknek nyilvánosságra ho- 
zata,lát.

A Tanács a vitás kérdés elinté
zésére törekszik. Ha törekvései ered
ményesek, a vonatkozó tényállást 
a szükséges magyarázatokkal és az 
elintézés módjával együtt nyilvános
ságra hozza oly mértékben, atnint 
azt céliavezetiőnek tartja.

ïla  a vitás esetet nem lehetett 
elrendezni, akkor a Tanács egyhangú 
vagy többségi határozat alapján meg
hozza és nyilvánosságra hozza jelen
tését, amelyben közli a vitás eset 
tényállását és azokat az indítványo
kat, amelyeket az eset megoldására 
nézve méltányosaknak és megfelelők
nek talál.

A  Szövetségnek a Tanácsban 
képviselt bármely tagja hasonló mó-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


im exposé des faits du différend et ses 
propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est 
accepté à l ’unanimité, - le vote des 
Représentants des Parties ne comp
tant pas dans le calcul de cette un
animité, les Membres de la Société 
s’engagent à ne recourir à la guerre 
contre aucune Partie qui se confor
me aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne 
réussit pas à faire accepter son rap
port par tous ses membres autres 
que les Représentants de toute Par
tie au diôérend, les Membres de la 
Société se réservent le droit d’agii- 
comme ils le jugeront nécessaire 
pour le maintien du droit et de la 
justice.

Si l ’une des Parties prétend et 
si le Conseil reconnaît que le difiPé- 
rend porte sur une question que le 
droit international laisse à la com
pétence exclusive de cette Partie, le 
Conseil le constatera dans un rap
port, mais sans recommander aucune 
solution.

Le Conseil peut, dans tous les 
cas prévus au présent article porter 
le différend devant l’Assemblée. 
L ’Assemblée devra de même être 
saisie du différend à la requête de 
l’une des Parties ; cette réquête devra 
être présentée dans les quatorze 
jom's à dater du moment où le diffé
rend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à 
l’Assemblée, les dispositions du pré
sent article et de l ’article 12 relati
ves à l ’action et aux po^ivoirs du 
Conseil, s’appliquent également à 
l ’action et aux pouvoirs de l’Assem- 
blée. Il est entendu qu’un rapport 
fait par l’Assemblée avec l’approba
tion des Représentants des Membres 
de la Société représentés au Conseil 
ét d’une majorité des autres Membres 
de la Société, à l’exclusion, dans 
chaque cas, des Représentants des 
Parties, a le même effet qu’un rap-

don nyilvánosságra hozhatja a vitás 
eset tényállását és ebből vont követ
keztetéseit.

A  Szövetség tágjai kötelezik 
magukatj hogy, ha a Tanács jelen
tését — a vitában álló felek kép
viselőinek szavazatát nem számítva
— a tagok egyhangúlag elfogadták, 
egyik olyan fél ellen sem viselnek 
háborút, amely a jelentésben ajánlott 
megoldást elfogadja.

Ha a Tanácsnak nem sikerül min
den tagját —  a vitában álló felek 
képviselőinek kivételével —  jelenté- 
isének egyhangú elfogadására bírni, 
a Szövetség tagjai fenntartják magúk
nak azt a jogot, hogy akképen cse- 
leke.'^jenek, amint azt a jog  és igaz
ság érdekében szükségesnek látják.

Ha az egyik fél azt állítja és a 
Tanács megállapítja, hogy a nemzet
közi jog szerint a vitás eset ennek 
a félnek hazai igazságszolgáltatása 
alá tartozik, a Tanács ezt jelentésé
ben kimondja anélkül, hogy bármi
féle megoldást ajánlana.

A  Tanács a jelen cikkben meg
nevezett minden ügyben a vitás esetet 
a Közgyűlés elé teijesztheti. A  felek 
bármelyikének kívánságára is a vitás 
esetet a Közgyűlés elé kell terjesz
teni. Ezt a kívánságot tizennégy 
napon belül kell tudatni attól a nap
tól számítva, amelyen a vitás kér
dés a Tanács elé került

A  Közgyűlés elé teij esztett min
den esetben, a jelen cikknek és a
12. cikknek azok a rendelkezései, 
amelyek a Tanács eljárására és hatás
körére vonatkoznak, a Közgyűlés 
eljárására és. hatáskörére is alkalma
zást nyei-nek. A  Közgyűlés olyan 
jelentésének, amelyet a Tanácsban 
képviselt szövetségi tagok jóváhagyá
sával és a Szövetség többi tagjai 
többségének hozzájárulásával —  min
den esetben a vitában álló felek k i
vételével —  hoztak, ugyanaz a ha
tálya van, mint az olyan jelentésnek,
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port du Conseil adopt,é à l’.unani- 
mité. des ses membres autres que les 
Représentants des Parties.

amelyet a Tanács összes tagjai — 
dvéve a felek képviselőit — egy- 
laDgúlag elfogadnak.

Article 16.

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

En ce cas, le Conseil a le devoir 
de recommander, aux divers Gouver
nements intéressés les effectifs mili
taires, navals et aériens par lesquels 
les Membres de la Société contri
bueront respectivement aux forces 
armées destinées à faire respecter 
les engagements de la Société.

Les Membres de la Société con
viennent, en outre, de se prêter l'un 
à l’autre un mutuel appui dans 
l’application des mesures économiques 
et financières à prendre en vertu du 
présent article pour réduire au mini- 
mtmi les pertes et les inconvénients 
qiii peuvent en résulter. Ils se prê
tent également un mutuel appui pour 
résister à toute mesure spéciale diri
gée contre l’un d’eux par TÉt^it en 
l'iipture de pacte. Ils prennent ' les 
dispositions nécessaires pour facüiter 
le passage à travers lem- ten'itoire 
des forces de tout Membre de la

16. cikk.

Ha a szövetség valamelyik tagja 
a 12., 13. és 15. cikkekben foglalt 
megállapodások ellenére a döntést 
háború útján keresi, ezt a tagot ipso 
facto olyannak kell tekinteni, mintha 
háboiTÍs cselekményt követett volna 
el a Szövetség valamennyi többi tagja 
ellen. Ez utóbbiak kötelezik magu
kat, hogy a,z ilyen Állammal minden 
kereskedelmi és périzüg}'-i összekötte
tést haladéktalanul megszakítanak, 
saját állampolgáraik és a szerződés
szegő Állam polgárai között'minden 
érintkezést betiltanak és minden pénz
ügyi, kereskedelmi vagy személyes 
összeköttetést megszüntetnek a szer
ződésszegő és minden más Állam 
polgárai között, tekintet nélkül arra, 
hogy a másik Állam a Szövetség 
tagja-e vagy sem.

Ilyen esetben a Tanács köteles 
a különféle érdekelt Kormányoknak 
ajánlatot tenni aziránt, hogy a Szö
vetség tagjai ügyenkint minő száraz
földi, tengeri és légi haderővel járul
janak hozzá azokhoz a fegyveres 
erőkhöz, amelyek a szövetségi meg* 
állapodások betartását biztositan; 
hivatva lesznek.

A  Szövetség tagjai megegyeznek 
továbbá abban is, hogy az e cikk 
alapján megvalósítandó pénzügyi és 
gazdasági intézkedésekben egymást 
kölcsönösen támogatni fogják, hogy 
az ezzel járó veszteségek és hátrá
nyok a legkisebb mértékre csökken
jenek; épp így kölcsönösen támogatni 
fogják egymást a védekezésben min
den olyan külön intézkedés ellen, 
amelyet a szerződésszegő Állam vala
melyikükkel szemben alkalmaz ; vala
mint megfelelő intézkedéseket fognak 
tenni arra nézve, hogy az ő terüle
tükön átvonulhassanak bármely szö-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Société qui participe àr une action 
commune pour faire respecter les 
ezigagements de la Société.

Peut être exclu de la Société 
tout Membre qui s’est rendu cou
pable de la violation d’un des enga
gements résultant du Pacte. L ’exclu
sion est prononcée par le vote de 
tous les autres Membres de la Soci
été représentés au Conseil.

vetségi tagnak oly haderői, amelyek 
a szövetségi megállapodások betar
tásának biztosításában közremű
ködnek.

Minden tag, amely a Szövetség
ből folyö bármely kötelezettséget meg
sért, a Szövetségből kizárható. A  ki
zárás a Tanácsban képviselt vala
mennyi többi szövetségi tagnak sza
vazata alapján történik.

Ai-ticle 17.

E d cas de différend entre dèux 
Etats, dont un seulemeni; est Membre 
de la Société ou dont aucun n’en 
fait pai-tie, l ’État ou les États étran
gers à la Société sont invités à se 
soumettre aux obligations qui s’im
posent à ses Membres ’ aux fins de 
règlement du différend, aux conditions 
estimées justes par le Conseil. Si cette 
invitation est acceptée, les disposi
tions des articles 12 et 16 s’appli
quent sous réserve des modifications 
jugées nécessaires par le Conseil.

Dès renvoi de cette invitation, 
le Conseil ouvre une enquête sur les 
circonstances du différend et propose 
telle mesure qui lui paraît la meil
leure et la plus efficace dans le cas 
particulier.

Si l’État invité, refusant d’accep
ter les obligations de Membre de la 
Société aux fins de règlement du 
différend, recourt à la guerre contre 
un Membre de la Société, les dis
positions de l’article 16 lui sont 
applicables.

Si les deux Parties invitées refu
sent d'accepter les obligations de 
Membre de la Société aux fins de 
règlement du différend, le Conseil 
peut prendre toutes mesures et faire, 
toutes propositions de nature à pré
venir les hostilités et à amener la 
solution du conflit.

17. cikk.

Ha két olyan Állam között, 
amelyek közül csak az egyik vagy 
egyik sem tagja a Szövetségnek, 
vitíás eset merül fel, a Szövetség 
kötelékébe nem tartozó Államot vagy 
Államokat fel kell szólítani, hogy a 
vitás kérdés megoldása céljából a 
Szövetség tagjaira nézve megállapí
tott kötelezettségeknek vessék alá 
magukat és pedig oly feltételek 
mellett, amilyeneket a Tanács igazsá
gosaknak tart. Ha ennek a felszólí
tásnak eleget tesznek, akkor a 12— 16. 
cikkek rendelkezései irányadók azok
kal a változtatásokkal, amelyeket a 
Tanács szükségeseknek tart.

Ennek a felszólításnak elküldése 
után a Tanács azonnal vizsgálatot 
indít a vitás eset körülményeire nézve 
és azt az intézkedést indítványozza, 
amelyet az adott esetben a legjobb
nak és a leghatásosabbnak tart.

Ha a felszólított Állam a vitás 
eset elintézésénél a Szövetség tag
jaira rótt kötelezettségek elvállalását 
visszautasítja és a Szövetség vala
melyik tagja ellen háborút indít, az 
ilyen Állammal szemben a 16-ik cikk 
rendelkezései ilyernek alkalmazást.

Ha a felszólítás ellenére mindkét 
fél vonakodik a Szövetség tagjaira 
rótt kötelezettségeket a vitás eset 
elintézésénél elfogadni, a Tanács 
minden olyan intézkedést és indít
ványt megtehet, amely az ellenséges
kedések megelőzésére és a vita meg
oldására alkalmas.
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Article 18. 18. cikk.

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

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

Ai'ticle 19.

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

•49. cikkr

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

Ai-ticle 20.

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

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

20. cikk.

A Szövetség tagjai egyenkint 
megegyeznek abban, hogy a jelen 
Egyességokmáuy elfogadásával közöt 
tük megszűnik minden olyan köte
lezettség és megegyezés, araelv 
az Egyeaségokmány rendelkezéseivel 
össze nem egyeztethető ; ünnepélye
sen kötelezik magukat, hogy ezentú’ 
a jelen Egyességokmáuy rendelkeaiíi- 
seivel összeférhetetlen kötelezettsé
geket nem vállalnak.

Ha a Szövetség valamely tagja 
a Szövetségbe lépése előtt a jeífen 
Egyességokmánnyal összeférhetetJec 
kötelezettséget vállait volna, köte
lessége, hogy haladéktalanul meg
tegye a lépéseket az ily kötelezett
ségek felbontása iránt.

Article 21.

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

21. cikk,

A  béke fenntartását biztosító 
nemzetközi megegyezések, mint a
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tentes régionales, comme la doctrine 
de Mom'oe, qui assuront, le maintien 
de la paix, ne’ sont considérés comme 
incompatibles avec aucune des dis
positions du présent Pacte.

Article 22.

Les principes suivants s'appliquent 
ans colonies et territoires qui, à la 
suite de la guerre, ont cessé d’être 
sous la souveraineté des États qui 
les gouvernaient précédemment et 
qui sont habités par des peuples non 
encore capables de se diriger eux- 
mêmes dans les conditions particu- 
lièi'ement difficiles du monde moderne. 
Le bien-être et le développement de 
ces peuples forment une mission 
sacrée de civilisation, et il convient 
d’incorporer dans le présent Pacte 
des garanties pour l’accomplissement 
de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser 
pratiquement ce principe est de con
fier la tutelle de ces peuples aux 
nations développées qui, en raison 
de leurs ressources, de leur expérience 
ou de leur position géographique, 
sont le mieux à même d’assumer 
cette responsabilité et qui consentent 
à l ’accepter: elles exerceraient cette 
tutelle en qualité de Mandataires et 
au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit dif
férer suivant le ' degré de dévelop
pement du peuple, la situation géo
graphique du territoire, ses conditions 
économiques et toutes autres ciicon- 
stances analogues.

Certaines communautés, qui ap
partenaient autrefois à l ’Empire ot
toman, on,t atteint un degré de 
développement tel que leur existence 
comme nations indépendantes peut 
être reconnue provisoirement, à la 
condition que les conseils et l’aide 
d’un Mandataire guident leur admi
nistration jusqu’au moment où elles

választott bírósági szerződések és 
bizonyos területekre vonatkozó meg
állapodások, amilyen a Monroe-el- 
mélet, érvényességét a jelen Egyes- 
ségokmány rendelkezései semmiben 
sem érintik.

22. cikk.

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

Ez alapelv gyaüorlati megvalósí- 
ásának legalkalmasabb módja az, 

nogy e népek felett való gyámságra 
megbízást azok a fejlettebb nemze
tek nyernek, amelyek segédeszkö
zeiknél, tapasztalataiknál vagy föld
rajzi helyzetüknél fogva leginkább 
képesek és hajlandók ennek a fele
lősségnek vállalására; ezek a nem
zetek a gyámságot, mint a Szövet
ség megbízottai, ennek nevében gya
korolnák.

A  megbízás jellegének az illető 
nép fejlődési foka, a terület földrajzi 
fekvése, gazdasági viszonyai és más 
egyéb körülményei szerint kell külön
böznie.

Bizonyos közületek, amelyek az
előtt a Török Birodalomhoz tartoz
tak, a fejlettségnek oly fokát érték 
el, hogy független nemzetként ideig
lenesen elismerhetők, azzal a felté
tellel, hogy közigazgatásuk valamely 
Megbízott Hatalom tanácsadó és tá
mogató vezetése alá helyeztessék 
addig az időpontig, amikor már ön-
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seront capables de su conduii’e seules. 
Les voeux de ces communautés doi
vent être pria d'abord en considéra
tion pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où 
ae trouvent d’aucrés peuples, spéciale
ment ceux de l ’Afrique centrale, 
exige que le Mandataire assume 
Tadmiiiistration du territoire à des 
-conditions qui, avec la prohibition 
d ’abus, tels que la traite des esclaves, 
le trafic des armes et celui de l'al
cool, garantiront la liberté de con
science et de religion, sans autres 
limitations que celles que peut im
poser le maintien de l’ordre public 
■et des bonnes moeurs, et l’iaterdiction 
d’établir des fortifications ou des 
bases militaires ou navales et de 
donner aux indigènes une insta-uction 
militaire, ai ce n’est pour la police 
ou la défense du territoire et qui 
assureront également aux autres 
Membres de la Société des conditions 
d’éga it.4 ■ our les échanges et le 
ccmrc.erce.

ânfin ii y a des territoii'ôs, tels 
que le Sud-Ouest africain et certaines 
lies du Pacifique austral, qui, par 
suite de la faible densité de leur 
population, de leur superficie re
streinte, de leur éloignernent des 
centres de civilisation, de leur con
tiguïté géographique au territoire du 
Mandataire, ou d’autres cû’coûstances, 
ue sauraient être mieux administrés 
que sous les lois du Mandataire, 
comme une partie intégrante de son 
territoire, sous réserve des garanties 
prévues plus haut dans l’intérêt de 
la populatiôn indigène.

Dans tous les cas le Mandataire 
doit envoyer au Conseil un rapport 
annuel concernant les territoires dont 
il a la chargé.

Si le degré d'autorité, de contrôle 
ou d’administration à exercer par le 
Mandataire n’a pas fait l’objet d’une 
Convention antérieure entre les 
Membres de la Société, il sera ex-

maguk is tudják sorsukat intézni. A  
Megbízott Hatalom választásánál 
elsősorban ezeknek a közületéknek 
kívánságait kell tekintetbe venni.

Más népek, különösen a közép- 
afrikaiak olyan fejlődési fokon álla
nak, hogy a Megbízott Hatalmat kell 
felelőssé tenni a területnek olyan 
közigazgatásáért, amely a lelkii-sme- 
reti és vallásszabadságot, a közrend 
és a jó erkölcs követelte korlátozá
sokkal biztosítja, továbbá biztosítja 
bizonyos visszaéléseknek, mint a rab
szolga-, fegyver- és szeszkereskede
lemnek megtiltását, valamint erődök, 
hadi- vagy tengerészeti támpontok 
létesítésének és a bennszülöttek ka
tonai kiképzésének megakadályozá
sát, kivéve, ha ez a kiképzés rend
őri és területvédelmi célokat szolgál ; 
a Megbízott Hatalomnak a Szövet
ség más tagjai x'észére is biztosítani 
kell a kereskedelem és árúforgalom 
azonos lehetőségét.

Végül vannak oly területek, mint 
Délnyugat Afrika és a Csendes-Óceán 
déli részének bizonyos szigetei, ame- 
Ij'̂ ek csekély népsűrűségüknél, kis ter
jedelmüknél, a civilizáció központjai
tól való távollétüknél, a Megbízott 
Hatalom területével földrajzi össze
függésüknél vagy más körülmények
nél fogva, legkedvezőbben a Meg
bízott Hatalom törvényei szerint és 
területének alkotó részeként igazgat- 
hatók, fenntartva a bennszülött la
kosság érdekében fentebb felsorolt 
biztosítékokat.

A  megbízás minden esetében a 
Megbízott Hatalomnak a Tanácshoz 
évenkint jelentést kell tennie a reá 
bízott tei-ületi-ől.

Ha a Megbízott Hatalom jogkö
rének, ellenőrzésének vagy közigaz
gatásának terjedelmére vonatkozólag 
a Szövetség tagjai előzetesen nem 
állapodtak meg, erre nézve minden
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pressémeut statué sm- ces points par 
le CoDBeil.

Une Oommissioa permanente sera 
chargéo de recevoir et d’exaifliner 
les rapports annuels des Mandataires 
et de donner au Conseil son avis sur 
toutes qaeetioiis relatives à l’exécutioD 
des mandat».

egyes esetben a Tanács kifejezetten 
határoz.

Állandó Bizottságot keli alakftani 
avégből, hogy az a Megbiaott Hatal
mak évi jelentéseit átvegye, meg- 
vLfisgálja és a Tanácsnak a megbízá'- 
sok végrehajtására vonatkozó minden 
kérdésben véleményt adjon.

Article 23.

Sou» la réserve, et eu conforiuité 
des dispositions des Conventions in
ternationales actuellement existantes 
ou qui seront ultérieurement conclaes. 
les Membres de la Société :

a) s’efforceront' d’assurer et dt 
maintenir des conditions de travail 
équitables et humaines pour l’homme, 
la femme et l'enfant sur leurs pro
pres territoires, ainsi que dans tous 
paj's aitxquels s’étendent lems rela
tions de commerce et d'industïie, et, 
dans ce but, d'établir et d’entretenir 
les organisations internationales né
cessaires ;

b) s’engagent à asaanir le traite
ment équitable des popülatious indi
gènes dans les territoiies soumis à 
leur administration;

c) chargent la Société du contrôle 
général des accords relatifs à la 
traite des femmes et des enfants, du 
trafic de Topium et autres drogues 
nuisibles ;

d) chargent la Société du contrôle 
général du commerce dès armes et 
des munitions avec les paya où le 
contrôle ce commerce est indis
pensable à l’intérêt commun;

e) prendront les dispositions néoea- 
eaires pour assurer la garantie et le 
maintien de ia liberté des communi' 
(•□.tione et du transit, ain^i qu’im équi- 
tabla traitement du commerce de 

IcH Miimbres de la Société, étant 
( 1 IIt.(!11Í11I (1 1 1 10 8 n(ScüHsités spéciales des 
i.'i'UMiH í|mvívhIAis pendant la guerre

23. cikk.

A  Szövetség tagjai a már fenn
álló vagy a jövőben kötendő nem
zetközi egyezmények határozataival 
egybehangzóan és azok fenntartása 
mellett :

a) ana törekszenek, hogy férfiak, 
asszonyok és gyei'mekek részói‘6 mél
tányos és emberies munkafeltételeket 
biztosítsanak és tartsanak fenn, ügy 
saját országaikban, mint minden 
olyan országban, amelyre kereske
delmi vagy ipari összeköttetésük ki
teljed és ebből a célból szükséges 
nemzetközi szervezeteket létesítsenek 
és tartsanak fenn;

h) kötelezik mag;ujs:at, hogy az 
iga.zgatásuk alá bocsátott tci*íüetek 
bennszülött lako3ságával szemben 
igaz&ágos bánásmódról gondoskodni 
lógnak ;

c) megbízzák a Szövetséget a 
leány- és gyermekkereskedelemre, 
valamint az ópiummal és más ái- 
talmas szerekkel való kereskedésre 
vonatkozó egyezmények végrehajtá
sának legfőbb ellenőrzésével ;

d) megbízzák a Szövetséget a 
fegyver-, és lőszerkereskedelem leg
főbb ellenőrzésével oly országok te
kintetében, amelyekben ez az ellen- 
őrzés közérdekből szükséges;

é) megteszik a szükséges iutéz- 
kedésékot, hogy a közlekedés és az 
átmenő forgalom szabadságát, vala
mint az egyenlő elbánást a Szövet
ség valamennyi tagjának kereskedel
me .'számára biztosítsák. Ebben a 
vonatkozásban az Í914— 1918. évi 
háhorú következtében elpusztított
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1914— 1918 devront être prises en 
oonsidératïon j

f )  s’efforceront de prendre des 
mesures d’ordre international pour 
pri^vfinir et combattre les maladies.

Aiticlft 24.

Tous les bureaux internationaux 
antérieurement établis par traités col- 
len.tifs seront, sons réserve de l'assen
timent des Parties, placés soua Tauto- 
rité delà Société. Tous autres bureaux 
internationaux et toutes Commissions 
pour le règlement des affaires d'intérêt 
international qui seront créés ulté- 
rienrement, seront placés sous Tauto- 
rité de la . Société.

Poux' toiîtes questions d’intérêt 
international réglcca'par des conven
tions générales', mais non soumises 
au coEÎrôls de Commissions cm de 
bure.;i.ax harcjmationanx, le Secréta
riat 1?-̂* ; I Société devra, si les Par
ties r . . : ludent et ai le Conseil y 
co«V'v;-ui, !*':unir et ' distribuer toutes 
îolbrjX'.aliüns utiles et prêter toute 
i'as'jiatanoe nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire 
renirer dans les dépenses du Secré- 
taaiat celles de tout bureau ou Com
mission placé eous l ’autorité de la 
Société.

Article 25.

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

vidékek különös szükségleteit figye
lembe kell venni;

f )  arra törekszenek, hogy nem- 
zetkií>zi rendszabályokat foganatosít
sanak a betegségek elbíLrítására és 
legyőzésére.

*24. cikk.

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

Általános egyezményekkel szabá
lyozott oly nemzetközi ügyekre nézve 
amelyek nemzetközi bizottságok 
vagy hivatalok ellenőrzése alatt nem 
állanak, a Szövetség Titkársága, ha 
a Tanács belecg^-ezéeét megadja és 
ba a felek kivánják, az ügyre vonat
kozó minden adatot összegyűjt és 
közöl, valamint minden szükséges 
vagy célszerű segítséget megad.

A  Tanács elrendelheti, hogy a 
Szövetség igazgatása alatt működő 
bármely bivatal vagy bizottság költ
ségeit a Titkárság viselje.

25. cikk.

A  Szövetség tagjai megegyeznek 
arra nézve, hogy a Vörös Kereszt 
Egylet elismert önkéntes nemzeti 
szervezeteinek lóiesítését és egyíitt- 
müködéaét elősegíteni és támogatni 
fogják, minthogy ezeknek célja az 
egészségi állapotok javítiisa, a oefeg- 
öégek megelőzése és a szenvedések
nek enyliJtése az egész világon.

.Article 26.

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

26. cikk.

A  jelen Egyességokmányra vonat
kozó módosítások akkor lépnek életbe,
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cation par les Membres de la Sociô*̂ .é, 
dont les Représentants composent le 
Conseil, et par la majorité de, ceux, 
dont les Représentants forment T As
semblée.

Tout Membre de la Société est 
libre de ne pas accepter les amen
dements apportés au Pacte, auquel 
cas il cesse de faire partie de la 
Société.

ha a Szövetségnek azok a tagjai, 
amelyeknek képviselői a Tanácsot 
alko^'ák ée a Szövetség azon tagja i
nak többsége, am elyeliek képviselői 
a Közgyűlést alkotják, ezeket a mó
dosításokat megerősítették.

Semmiféle módosítás sem kötelező 
a Szövetségnek olyan tagjára nézve, 
amely kijelenti, hngy a módosítás
hoz nem járul hozzá ; ebben az eset
ben azonban megszűnik a Szövetség 
tagja lenni.

Annexe.

1. Membres originaires de la Société 
Nations.

États-Unis d’Amérique. 
Belgique.
Bolivie
Brésil.
Empire Britannique.

Canada.
Australie 
Afrique du Sud, 
Nouvelle-Zélande.
Inde.

Chine.
Cuba.
Équateur.
France.
Grèce.
-Guatemala.
Haïti.
Hedjaz.
Honduras
Italie.
Japon.
Libéria.
iiicaragua.
Pânama.
Pérou.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
État Serbe-Croate-Slovène. 
Siam.
Tchéco-Slovaquie.
Uruguay.

Függelék.

I. A Nemzetek Szövetségének eredeti 
tagjai :

Északamerikai Egyesült-Államok 
Belgium 
Bolívia 
Brazília 
Brit Birodalom 

Kanada 
Ausztrália 
Délafrika 
Űjzéland 
India 

Kína 
Kuba 
Equador 
Franciaország 
Görögország 
Guatemala 
Haiti 
Hedzsasz 
Hondurasz 
Olaszország 
Japán 
Libéria 
Nikaragua 
Panama 
Peru
Lengyelország
Portugália
l^mánia
Szerb-Hoi-vát-Szlövén Állam 
Sziám
Cseh- Szlovákország 
Uruguay
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États invités à accéder au Pacte.

Argentine.
Chili.
Colombie.
Danemark.
Espagne.
Norvège.
Paraguay.
Pays-Bas.
Perse.
Salvador.
Saède.
Suisse.
Vénézuéla.

Jl. Premier SecréUàre général de la Société 
des Nations.

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

A z Egyességokmányhoz való csat
lakozásra meghívott Államok :

Argentiniai Köztársaság 
Csüe
Kolumbia
Dánország
Németalföld
Norvégország
Paraguay
Perzsia
Szalvádor
Spanyolország
Svédország
Svájc
Venezuela

11. A Nemzetek Szövetségének első fő
titkára :

Honourable Sir James Eric Drum- 
mond, K. C. M. G., C. B.

P A R T IE  II.

Frontières de la Hongrie.

Article 27.

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

1® Avec l'Autriche :
D'un point à choisir à environ un 

kilomètre à l’Ouest de Antonienhof 
(Est de Kittsee), point commun aux 
trois frontières de Hongrie, d’Autriche, 
de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et 
jusqu’à la cote 115 située à environ
8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint- 
Johann:

une ligne à déteiminer sur le 
terrain laissant entièrement en terri
toire hongrois la ligne de chemin 
de fer Karlburg-Çsoma et passant à 
r  Ouest de Kr. Jahmdorf et de Wüst- 
SommereLQ et à l ’Est de Kittsee, D. 
Jahmdorf, Nickelsdorf et de Andau;

IL  RÉSZ. 

Magyarország határai.

27. cikk.

Magyarország határai következő- 
képen áDapíttatuak meg (lásd a csa
tolt térképet):

1. Ausztriával:
Antonienhoftól (Köpcsénytől ke

letre) nyugatra körülbelül egy km 
távolságnyira választandó ponttól, 
amely hármas határpontja Magyar- 
országnak, Ausztriának és Cseh- 
Szlovákországnak, dél íelé a Mosoa - 
szentjánostól délnyugatra körülbelül
8 km.-re fekvő 115. magassági 
pontig ;

a helyszinén megállapítandó vonal, 
ainely teljesen magyar területen 
hagyja az oroszvár-csornai vasút
vonalat, ésHorvátjárfalutól ésPuszta- 
somorjától nyugatra, Köpcsénytől^ 
Németjárfalutól, Miklóshalmától és 
Mosontarcsától keletre halad;
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de là, vers l ’Onest et jusqu’à un 
point à choisir sur la rive méridio
nale dé Neusiedier See entre Holling 
et Hidegseg :

une ligne à déterminer sur le 
ten'ain passant au Sud de Pamha- 
gen, laissant en Hongrie tout le canal 
d’Einser ainsi que la ligne de chemin 
de fer secondaire allant vers le Nord- 
Ouest en partant de la station de 
Mexikó, traversant le Neusiedier See 
et passant au Sud de l ’île sur la
quelle se trouva'^a cote 117;

de là vers le Sud et jusqu’à la 
cote 265 (Kamenje) à environ deux 
kilomètres au Sud-Est de Nikitsch;

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant à l.’Est de Zinkendorf 
et de Nikitsch et à l ’Ouest de Nemet 
Pereszteg et dé Kövesd;

de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à 
la cote 883 (Srott Kô) à envk'on
9 kilomètres au Sad-Ouest de Kőszeg : 

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant au Sud-Est de Locs- 
mand, Olmod et de Liebing et au 
Nord-Ouest de Kőszeg et de ia route 
allant de cette dernière localité à 
Salamonia ;

de là vers le Sud et jusqu’à la 
cote 234 à environ 7 kilomètres au 
Nord-Nord-Est de Pinkamindszent : 

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant à l ’Est de Rohoncz 
et de. Nagynarda et à l’Ouest de 
Butsching et de Dozmat, puis par 
les cotes 278, 260 et 241 ;

de là dans une dit'ection générale 
Sud-Ouest et jusqu’à la cote 353 à 
environ 6 kilomètres au Nord-Nord- 
Est de Szt.-Gotthard:

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant entre Nagysaroslak 
et Pinkamindszent, au Sud des v il
lages de Karacsfa, Nemetbükkös et 
Zsamand, puis par la cote 323 (Hoch- 
kogel) ;

de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à 
un point à déterminer sur la ligne 
de partage des eaux ènti’e les bassins 
de la Rab a (Raab) et de la Mur à

_  innen nyugat felé a Fertő-tó déli 
partján Fertőhöz és Hidegség közt 
választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Pomogytól délre halad, 
Magyarországnak hagyja az egész 
Főcsatornát és a helyiérdekű vasút
vonalat, amely Mexikó állomásról 
északnyugat felé vezet, metszi a 
Fertő-tavat és a szigettől, amelyen 
a 117. magassági pont van, délre 
halad ;

innen dél felé a 265. magassági 
pontig (Kamenje) körülbelül 2 km.-re 
Fülestől délkeleti-e:

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Nagyczenktől és Fülestől ke
letre, Németperesztegtől és Kövesd- 
től nyugatra halad;

innen délnyugat felé a 883. ma
gassági pontig (írott kő) körülbelül
9 km.-re Kőszegtől délnyugatra;

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Locsmándtól, Ólmodtól és Ren
dektől délkeletre, Kőszegtől és az e 
helységből Salamonfalvára vezető út
tól északnyugatra halad;

innen dél felé a 234. magassági 
pontig, körülbelül 7 km.-re Pinka- 
mindszenttől észak-északkeletre : 

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Rohoncztól és Nagynar- 
dától keletre, Búcsútól és Dozmattói 
nyugatra, azután pedig a 278., 260. 
és 241. magassági pontokon át halad ;

innen általában délnyugati irány
ban a 353. magassági pontig, körül
belül 6 km.-re Szentgotthárdtól észak- 
északkeletre :

a helyszinén megállapítandó- vo
nal, amely Nagysái’oslak és Pinka
mindszent között, Karácsfa, Német
bükkös és Zsámánd községektől dél
re, azután pedig a 323. magassági 
ponton\ (Hochkogel) át halad;

innen délnyugat felé, a Rába ég 
a Mara medencéinek vízválasztó vo
nalán Tókától keletre, körülbelül 2 
km. távolságnyira megállapítandó
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environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, 
point commun aux trois fontièrcs de 
l ’Autriciie, de la Hongrie et de l ’État 
serbe-croate-slovène :

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant à l ’Est des viUagea 
de Rabakeresztur, Nemetlak et de 
Nagyfalva et à l’Ouest de la route 
Radkersburg-Szt,-Gotthard et par la 
cote 353 (Janke B.).

2“ Avec VÉiat serhe-croate-slovène.
Du point ci-dessus défini, vers l’Est 

et jusqu'à la cote 313 à IC kilomètres 
environ au Sud de Szt.-Gotthard :

une ligne à déterminer sur le 
terrain suivant, d’une manière géné
rale la ligne séparant les bassins de 
la Raba au Nord et do la Mur au 
Sud ;

delà vers le Sud et jusqu’à la côte 
295 (à 16 kilomètres environ au Nord- 
Est de Muraszombat):

une ligne à déterminer sur le 
tenain passant à l ’Est des localités 
de Nagydolanj, OrLhodos avec sa 
station de chemin de fer, Kapornak, 
Domonkosra et Kisszerdahely, et à 
rOuest de Kotormany et de Szomo- 
rocz, et par les cotes 319 et 291 ;

de là vers le Sud-Est et jusqu’à la 
cote 209 à 3 kilomètres environ à 
rOuest de Nemesnep :

une ligne à déterminer sur le 
terrain suivant d’une manière géné* 
raie la ligne séparant les bassins 
de la 5femesnepi au Nord et de la 
Kebele au Sud;

de jlà, vers le Sud-Sud-Est et 
jusqu’à un point à choisir sur la 
Leudva au Sud de la cote 265 : 

une ligne á déterminer sur le 
terrain passant à l ’Est des localités 
de Kebeleszentmarton, Zsitkócz, Gön- 
terhaza, Hidveg, Csente, Pincze, et à 
rOuest de Lendvajakabfa, Bodehaza, 
Gaboijanhaza, Dedes, Lendva-Ujfalu ;

de là vers le Sud-Est:
le com-s de la Lendva vers l’aval ;

pontig, amely hármas határpontja 
Ausztriának, Magyarországnak és a 
Szerb-Horvát-Szlovén Államnak :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Rábakeresztúr, Németlak 
és Nagy fal va községektől keletre, a 
radkersburg-szentgotthái-di úttól nyu
gatra és a 353. magassági ponton 
(Janke hegy) át halapi.

2. A Szerb-Horvát-Sdovén ÁUammal :
A  fentebb meghatározott ponttól 

kelet felé a 313. magassági pontig, 
körülbelül 10 km.-re Szentgotthárd- 
tól délre:

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely általában véve az északra 
fekvő Rába s a délre fekvő Mura 
medencéjét elválasztó vonalat követi ;

innen dél felé a 295. magassági 
pontig (körülbelül 16 km.-re Mura* 
szombattól északkeletre) :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Nagydolány, örihodos éa 
vasútállomása, Kapornak, Domon
kosfa és Kisszerdahely helységektől 
keletre, Kotormánytól és Szomorócz- 
tói nyugatra és a 319. és 291. ma
gassági pontokon át halad;

innen délkelet felé a 209. magas
sági pontig, körülbelül 3 km.-re Ne 
mesnéptöl nyugatra:

a helyszínén megáÍJapítandó vo
nal, amely általában véve az ész&k 
ra fekvő nemesnépi és a délre fekvő 
kebelei medencét elválasztó vonalat, 
követi ;

innen dél-délkelet felé, a Lendva 
folyón a 265. magassági ponttól délié 
választandó pontig;

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely KebeleszentmártOn, Zsit
kócz, Göhtérháza, Lendvahidvég, 
Csentevölgy és Pincze helységektől 
keletre, Lendvajakabfától, Bödeházá- 
tól, Gáborjánházától, Dédestől és 
Lendvaújfalutól nyugatra halad; 

innen délkelet felé: 
a Lendva folyása lefelé;
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puis le cours de Ta Mur vers 
l’aval ;

puis jusqu’à sa rencontre avec 
l’anoionne limite entre la Hongrie et 
la Croatie-Slavonie à 1 küom. 500 
environ en amont du pont du chemin 
de fer de Gyekenyes à Koproncza: 

le cours de la Drau (Drave) vers 
l'aval ;

de là vers le Sud-Est et jusqu’à 
un point à choisir à 9 kilomètres 
environ à l’Est de Miholjacdolaji : 

l’ancienne limite administrative 
entre la Hongrie et la Croatie-Sla
vonie, rectifiée de manière à laisser 
entièrement en territoire hongrois la 
voie ferrée de Gyekenyes à Barcs, 
y compris la station de Gola ;

de là vers l ’Est et jusqu’à la cote 
93 à 3 kilomètres environ au Sud- 
Ouest de Baranyavar:

une ligne à déterminer sur le 
teiTain passant au Nord des localités 
de Toijancz, Lőcs et Benge au Sud 
de Kassad, Beremend avec sa station 
de chemin de fer et lUocska;

de là vers le Nord-Est et jusqu’à 
un [_oint du cours du Danube- à choisir 
sur le teiTain à 8 kilomètres environ 
au Nord de la cote 169 (Kiskôszeg) :

une ligne à détenniner sm* le 
terrain passant à l’Ouest de Bai'anya- 
var, Fôherczeglak (laissant à l’État 
serbe-croate-slovène le chemin de fer 
réunissant ces deux localités à la 
bifurcation immédiate au Nord de 
Baranyavar) et de Dalyok, et à l’Est 
de Ivan-Darda, Sarok, UdA^ar et 
IzabeUafôld (avec son chemin de fer) ;

de là vers l’Est-Nord-Est et jusqu’à 
un point du cours de la Kigyos à
3 kilomètres environ à l ’Est-Snd-Est 
de la station de Bacsmadaras:

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant entre les localités de 
Herczegflzántó et Bereg, puis suivant, 
d’une manière générale, le cours de 
la Kigyos, mais s’incurvant au Nord 
de Rigyicza;

de là vers l ’Est-Nord-Est et jusqu’à

azután a Mura folj^àsa lefelé;

azután a volt magyar-horvât ha
tárral való találkozópontjáig, a gyé
kényes— kapronczai vasúti hídtól 
körülbelül 1.500 m.-re felfelé;

a Dráva folj-^ása lefelé;

innen délkelet felé, Miholjacdolnji- 
tól keletre körülbelül 9 km. távol- 
ságnj'ira választandó pontig :

Magyarország és Horvát-Szlavon- 
országok volt közigazgatási határa, 
azzal a kiigazítással, hogy a gyéké
nyes-barcsi vasVitvonal a gólai állo
mással együtt teljesen magyar terü
letre essék;

innen kelet felé a 93. magassági 
pontig, körülbelül 3 km.-re Baranya- 
vártól délnyugatra;

a helyszínén megállapítandó vonal; 
amely Torjáncz, Lőcs és Benge hely
ségektől északra, Kásádtól és Bere- 
mendtől, ez utóbbinak vasútállomá
sától és mocskától délre halad;

innen északkelet felé, a Duna 
folyásán a 169. magassági ponttól 
(Kiskőszeg) északra köiülbelül 8 km. 
távolságnyira a helyszínén válasz
tandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Baranyavártól, Főherczeglak- 
tól (a Szerb-Horvát-Szlovén Állam
nak juttatva a Baranyavártól északra 
közvetlenül elágazó s ezt a két hetysé- 
get összekötő vasútvonalat) és Dályok- 
tól nyugatra, Ivándárdától, Sároktól, 
Udvartól és Izabellaföldtől (s ennek 
vasútjától) keletre halad;

innen kelet-északkelet felé, a K í
gyós patak folyásának pontjáig, Bács- 
madaras állomágtól körülbelül 3 km.-i e 
kelet délkeletre :

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Herczegszántó és Bereg hely
ségek köizött halad, azután általában 
a Kígyós-patak folj-^ását követi, azon
ban Regőczétől északra fordul;

innen kelet-északkelet felé, a Tisza
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uu point à choisir sur 1© bras raort 
de la Tisza (Theiss) à 5̂ /a kilomètres 
envii-oa à l’Est-Nord-Est de la sta
tion de Horgos:

une ligne à déterminer sur le 
terrain» passant au Sud de Kun-Baja, 
coupant le chemin de fer de Szabadka 
à Bácsalmás à 1 kilomètre BOO envi
ron à l’Est de la station de Csikeria, 
coupant le chemin de fer Szabadka 
à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ 
au Sud de la station de Kelebia et 
passant au Nord de Horgos et de ?a 
station et au Sud de Röszke-Szent- 
mihalytelek ;

de là vers le Si^d-Est et jusqu’à la 
Tisza ;

la ligne médiane du bras mort; 
de là vei’s Tamont sur une dis

tance de 5 kilomètres environ jusqu’à 
un point à choisir sur le terrain: 

le cours de la Tisza; 
de là d’une manière générale vers 

l ’Esfc et jusqu’à un point à choisir sur 
le terrain à 4 kilomètres environ au 
Sud-Oiiet c de la station-de Kiszombor, 
apprcxi riiioivement à l’Est-Sud-Est 
de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest 
do la cote 83, ce point étant le point 
commun aux trois frontières de la 
Roumanie, de la Hongrie et de l’État 
serbe-croate-slovène ;

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant entre les localités de 
Gyala et de Oszentivan et entre Obeb 
et Kübekhaza.

3̂  Avec la Roumanie :
Du point ci-dessus défini, vers 

l'Est-Nord-Est et jusqu’à un point à 
choisir sm’ la Maros à 3 kilomètres 
500 envû'on en amont du pont de 
la voie ferrée de Mako à Szeged: 

une ligne à déterminer sm- le ter
rain ;

de là, vers le Sud-Est, puis, vers 
le Nord-Est, et jusqu'à un point à 
choisir à 1 kilomètre environ au Sud 
de la station de Nagylak:

le cours de la rivière Maros vers 
l’amont;

holt ágán, Horgos állomástól kelet
északkeletre körülbelül öVz km. távol
ságnyira választandó, pontig :

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Kunbajától délre halad, a 
Szabadka—bácsalmási vasútvonalat 
Csikéria állomástól körülbelül 1.500 
m.-re keletre, a Szabadka—kiskun- 
halasi vasútvonalat Keiebia állomás
tól körülbelül 3 km.-re délre átvágja, 
Hoi’gostól és vasútállomásától északra, 
Röszkeazentmihálytelektol pedig délre 
halad ;

innen délkelet felé a Tiszáig :

a holtág középvonala ; 
innen felfelé körülbelül 5 km. 

távolságnyira, a helyszínén válasz
tandó pontig :

a Tisza folyása;
innen általában kelet felé, K is

zombor állomástól délnyugatra kö
rülbelül 4 km. távolságnyira, körül
belül kelet-délkeletre a 84. magas
sági ponttól és dél-délnyugatra a 83. 
magassági ponttól a hel)"szinén vá
lasztandó pontig, amely hármas ha
tárpontja lesz Romániának, Magyar- 
országnak és a Szerb Horvát-Szlovén 
Államnak ;

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Gyála és Oszentiván helysé
gek, továbbá Óbéb és Kübakháza 
közt halad.

3. Bomániával:
A  fentebb meghatározott ponttól 

kelet-északkelet felé a Maros folyón, 
a makó— szegedi vasútvonal hídjá- 
tól körülbelül 3.500 m.-re felfelé meg
állapítandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vo
nal ;

innen délkeletre, azután észak
keletre a nagylaki állomástól délre 
körülbelül 1 km. távolságnyira vá
lasztandó pontig:

a Maros folyó folyása felfelé;
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do là, vors le Nord-Eet et jus
qu’au aaillant de la limite adminis
trative entre les comitafs dô Gsanad 
et d’Arad au Nord-Noi*d-Oucst de 
îîemetpereg :

unô ligne à déterminer sur le ter
rain passant entre Nagylak et la sta
tion de chemin de fei"

de ià, vers l’Est-Nord-Est et jusqu’à 
uü point à choisir sur le terrain en
tre les localités de Battonya et de 
Tornya ;

cette limite administrative en pas- 
aant au Nord de Nemetpereg et de 
Kispereg ;

de là, et jusqu’à la cote: 123 
(1 kilomètre 200 environ à l’Est de 
Magosliget), point commun aux trois 
frontières de la nongrie, de la Rou
manie et de la Tchéco-Sloraquie 
(tenitoire i-uthènc);

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant à l'Ouest de Nagy- 
varjas, Kisvarjas ot Nagyiratos, à 
l’Est de Dombegyhaz, Kovermes et 
d'Elek, à l'Ouest d'Ottlaka, Nagy- 
Pol, Gyula-Varsand, Ant et d’Illye, 
à l'Est de Gyula, Gyula-Vari et Köte- 
gyan, coupant la voie ferrée de Nagy
szalonta à Gyula à environ 12 kilo
mètres de Nagyszalonta et entre les 
deux bifurcations que forme le ci oise- 
mont de cette voie, ferrée avec la 
voie ferrée de Szeghalom à Erdö- 
gyarak ; passant à l ’Est deMehkerek, 
à l'Ouest de Nagyszalonta et de 
Marczihaza, à TEat do Geszt, à 
l’Ouest d’Atyas, Olah-Szt-Miklos et 
de Uûjt, à l’Est d'ügra et d’Har- 
sany, à l’Ouest de Körösszeg et de 
KörÖB-Taijan, à l ’Est de Szakai et 
de Berek-Böszörmeny, à TOuest de 
Bors, à l’Est d’Artand, à l’Ouost de 
Nagy-Szanto, à l ’Est de Nagy-Kereki, 
à rOuest de Pelbarthida et de Bibar- 
dioszeg, à l ’Est de Kis-Marja, à l’Ouest 
de Csokaly, à l’Esb de Nagyleta et 
d’Almosd, à l’Ouest d’Er-Selind, à 
l ’Est de Bagamer, à l'Ouest d’Er- 
Kenez et d’Ermihalyfalva, à l’Est de 
Szt-György-Abrany et de Penoszlek,

innen északkeletre, Csanád és 
Arad vármegyék közigazgatási ha
bárának kiszögeléséig, Nómctperégtől 
észak - északnyugatra :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Nagylak és a vasútállo
más között halad;

innen kelet-északkelet felé, Hatto- 
uya és Tornya helységek között vá
lasztandó pontig;

az a megyehatár, amely Német- 
peregtöl és Kisperegtől északra ha
lad:

innen a 123. magassági pontig 
{Magosligettől körülhelül 1.200 m.-re 
keletre), a.mely hármas határpontja 
Magyarországnak, Romániának és 
Cseh-Szlovákország ruthén terüls- 
hónek'.

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely Nagyvarjastól, Kievaijastól és 
Nagyi i-atostól uyugati.-a, Dombegyház
tól, Kevennestől és Elektől keletre, 
Ottlakától, Nagypéltől, Gyulavarsány- 
tól, Anttól és Hlyétől njoagatra, Gyulá
tól, Gyulaváritól és Kfttcgyántól ke
letre halad, áh^ágja a nagyszalonta— 
g 3 ulai vasiit,ronalat Na g3’szalontától 
körülbelü] 12 km.-reakét elágazás kö
zött, amelyet ez a vasútvonal kereszte
zése alkot a Szeghalom— crdőgyaraki 
vasútvonallal ; azntán Méhkeréktől 
keletre, Nagyszalontától és Marczi- 
házától nyugatra, Geszttől keletre, 
Atyáatól, Oláh-Szent-Miklóstól és 
Rojttól nyugatra, Ugrától és Har
sánytól keletre, Kőrösszegtől és Kő- 
röstarjánLól nyugatra, Szakálltól és 
Berek-Böszörménytől keleti-e. Borstól 
nyugatra, Ártándtól kolotre, Nagy
szántótól nyugatra, Nagykerekitöl 
keletre, Pelbártbidától és Bihardió- 
szegtől nyugatra, Kismarjától keletre, 
Csokalytól nyugatra; Nagylétától 
és Álmosdtól keletre, Érsehndtől 
nyugatra, Bagamértől keletre, Érke- 
néztől és Érmihályfalvától nyugatra, 
Szent-György-Ábránytól és Penész
lektől keletre, S/.aniszlótól, Bore-
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à i'Oaest de Szahiszlo, Bere-Csoma- 
közv Feny, Csanalos, Bôrrely et de 
Dojnahida, à TEsb de Valla), à 
rOaest de Caenger-Bagoa et d’Ovari, 
à l ’E^t de Csenger-üjfalu, à l’Ouest 
de Dara, à l’Est de Csenger et de 
Komlod-Tûtfalu, à i ’Ouesfc de Pete, 
à TEst de Nagy-Gecz, à i ’Oueat de 
tSaaraK-Berek, à l’Est de Mehtelek^ 
GarboLcz et de Nagy-Hodoa, à l’Ouest 
de. Fertôs-Almas, à l ’Est de Kis- 
Hodos, à rOuest de Xagy-Palad, à 
l'Est de Kis-Pttlad, et de Magoa- 
liget.

4̂* Ave(‘. la 'i'chêco-Slovaquie.:
De la çoto 123 ci-dessus décrite, 

vers le Nord-Oueat et jusqu’à un 
point à choisir sur le coura de la 
Batar à I kilomètre ©nTÎron à l ’Est 
de liagoôligot:

xine ligue à déteriuiner sur lo 
terrain ;

de l.i, cours de la BaLar vers 
î’avi'î ;

d-: ' . Ai jusqu’à un point á choisir 
ÍÍH /'.) Badalo et prèa de ce

cours de la Tisza vers l’aval; 
de là vers lo Nord-Nord-Ouest et 

juEîqu'à un point à choisir sur le 
terrain au Nord-Est de Darocz;

une ligne á déterminer sur le 
teiTain, laissant dans le territoire 
ruthèae de PÉtat tchéco-slovaque les 
localités de Badalo, Csoma, Macsola, 
A^ztely et Deda, et on territoire 
hongrois les localités de Bereg-Su- 
rany et Darocz;

do là vers le Nord-üuost et jusqu’au 
confluent de la Fekete Viz avec la 
Oaaronda :

une ligne à déterminer sur le 
terrain passant par la cote 179, 
laissant en teriitoire ruthène les lo
calités de Mezô K’aszou3% Lonyay Tn., 
Degenfeld Tu,, Hetyen, Horvathi Tn., 
Komjáthy Tn , et en territoire hon
grois les localités de Kerek Gorond 
Tn., Berki Tn. eb Barabas;

csomaköztől, Fénytől, Csanálostóll 
Börvölytöl és Domahidától nyugatra, 
Yállajtól keletre, Caenger-Bagostó, 
és Óváritól nyugatra, Csenger Új&lu- 
tól keletre, Darától nyugatia, Cseu- 
gertől- és Komiód-Tótfalutól keletre, 
Petétől nyugatra, Kagygécztől ke
letre, r^záraz-Berektől nyugatra. 
Méhtelektől, Garboicztól és Nagyhó- 
doatól keletre, Fertősahnástól nyu
gatra, Kishódostól keletre, Nagj^pa- 
ládtól nyugatra, Kispaládtól és Ma
gosligettől kcleti'e halad.

4. (Jseh-Szhvákurszág^al :
A  föntebb meghatározott íií3. 

mag;b8sági ponttól és/-akny«gat felé 
a Bü.tár folyásán Magosligettől ke
letre körülbelül 1 km. távolságnyira 
választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó 
vonal ;

innen a Határ folyása lefelé ;

innen a Badaló alatt, e kOzség 
közelében választandó pontig:

a Tisza folyása lefelé;
innen észak-északny vígat felé, 

Davócztól északkeletre a helyszínén 
választandó pontig:

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely a Cseh Szlovák Állam 
ruthén területén hagyja Badaló, 
Gsoma, Macsola, Ásztély éa Déda 
helységeket s magyar területen 
Berogsnrány és Darócz helységeket;

innen északnyugat felé, a Fekete 
Víz és a Gsaroda összefolyásáig:

a helyszínűn megállapítandó vo
nal, amely a 179. magassági ponton 
áthalad éa ruthón területen hagyja 
Mezőkaszony, Lónyai-tanya, Degen- 
teld-tanya, Hetyén, Hoi váthi-tanya 
és Komjáthj'^-tanya helységeket, s 
magyar területen Kerek-Gorond- 
tanya, Borki tanya és Barabás hely
ségeket ;
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de là, jusqu’à un point à ohoiair 
sur le terrain en amont de la limite 
administrative entre les comitats de 
Szabolcs et Bereg;

le cours de la Csaronda en aval ; 
de là vers l ’Ouest et jusqu’au 

point où la limite ci-dessus men
tionnée venant de la rive droite 
coupe le cours de la Tisza:

une ligne à déterminer sur le 
terrain ;

de là vers l’aval et jusqu'au point 
à choisir sur le terrain à l ’Est-Sud- 
Est de Tarkany:

le cours de la Tisza; 
de là d’une manière gW ra le  vers 

rOuest et jusqu’à un point du cours de 
la Ronyva à 3 kilomètres 700 en
viron au Nox'd du pont enti’e la ville 
et la gare de Satoralja Ujhely :

une ligne à déterminer sur le 
terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie 
les localités de Tarkany, Perbenyik, 
Őrös, Kis-Kövesd, Bodrog-Szerda- 
hely, Bodrog-Szog et Borsi, et à la 
Hongrie les localités de Damoc, Laca, 
Rozvagy, Pacin, Karos, Felső Be- 
recki, traversant la Bodrog et cou
pant le triangle de voies ferrées au 
Sud-Est de Satoralja-Ujhely, en pas
sant à l’Est de cette ville de telle 
façon qu’elle laisse en teriitoire 
tchéco-slovaque toute la voie ferrée 
KaÆsa— Csap ;

de là vers l'amont et jusqu’à un 
point situé près de la cote 125 à 1 
kilomètre 500 environ au Sud d’Also- 
mihalyi :

le cours de la Ronyva; 
de là vers leNûrd-Ouest et jusqu’à 

un point du cours de la Hernad à 
hauteur de la cote 167. située sur la 
rive droite au Sud-Ouest d'Abauj- 
nadasd :

une ligne à déterminer sur le 
terrain, suivant d’une- manière géné
rale la ligne de partage (îès eaux 
enti-e les bassins de la Ronyva à 
l’Est et de la Bozsva à l’Ouest, mais 
payant à 2 kilomètres environ à 
l’Est de Pusztafalu, tournant à la cote

innen Szabolcs és Bereg vár
megyék közigazgatási határától fel  ̂
felé a helyszínén választandó pontig;

a Csaroda folyása letelé ; 
innen nyugat felé addig a pontig, 

ahol a jobb partról jövő említett 
megyehatár metszi a 'ïïsza folyását ;

a helyszínén megállapítandó 
vonal ;

innen lefelé, Tárkánytól kelet
délkeletre a helyszínén választandó 
pontig :

a Tisza folyása ;
innen általában nyugat felé, a 

Ronyva folyásának pontjáig, amely 
a Sátoraljaújhely város és az állomás 
közt levő hídtól köi-ülbelül 3.700 m.-re 
fekszik északra :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Cseh-Szlovákországnak 
hag3ja  Tárkány, Perbenyik, Öiös, 
Kiskövesd, Bodrogszerdahely, Bodrog- 
szög és Borsi helységeket s Magyar- 
országnak Dámócz, Lácza, Rozvágy, 
Páczin, Karos és Felsőbereczki hely
ségeket, áthalad a Bodrogon és át
vágja a Sátoraljaújhelytől délkeletre 
fekvő vasútháromszöget s oly módon 
halad e várostól keletre, hogy az 
egész kassa-csapi vasútvonalat a 
cseh'szlovák területen hagyja;

innen felfelé a 125, magassági 
pont mellett fekvő pontig, Alsó- 
mihályitól délre körülbelül 1.500m.-re ;

a Ronyva folyása; 
innen északnyugat felé a Hernád 

folyásának pontjáig, amely Abaúj- 
nádasdtól délnyugatra, a jobb parton 
fekvő 167. magassági ponttal szem
ben van :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely általában a keletre fekvő 
Ronyva és a nyugatra fekvő Bozsva 
medencéinek vízválasztó vonalát kö
veti, azonban Pusztaúj falutól körül
belül 2 km.-re keletre halad, a 896. 
magassági pontnál délnyugat felé
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896 vers le Sud-Ouest, coupant à la 
cote 424 la route Kassa-Satoralja, et 
passant au Sud d’Abaujnadasd ;

de là Ters l’aval et jusqu’à un 
point à choisir sur le terrain, à 1 
kilomètre 500 environ au Sud-Oaeat 
d’Abaujvar:

le cours de la Hernad ; 
de là, vers l ’Onest et jusqu’à la 

cote 330 à 1 kilomètre 500 environ 
au Sud-Sud-Ouest de'Perenyr

une ligne à déterminer sur le ter
rain laissant à la Tchéco-SLovaquie 
les localités de Miglecznemeti et 
Pereny, et à la Hongrie, Tornyos- 
nemeti ;

de là, vers l ’Ouest et jusqu’à la 
cote 291 à 3 kilomètres 500 enviroo 
au Sud-Est de Janok;

la ligne de partage des eaux entre 
les bassins de la Bodva au Nord et 
la Rakacza au Sud, tout, en laissant 
en territoire hongrois la route sur la 
crête au Sud-Est de Buzita;

de là, vers l’Ouest-Nord-Ouest et 
jusqu’à la cote 431 à 3 kilomètres 
environ au Sud-Ouest de Torna: 

une ligne à déterminer sur le 
terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie 
les localités de Janok, Tornahorvati 
et Bodvavendegi, et à la Hongrie 
les localités de Tornaszentjakab et 
Hidvegardo;

de' là vers le Sud-Ouest et jusqu’à 
la cote 365 à 12 kilomètres environ 
au Sud-Sud-Est de Pelsôcz:

una ligne à déterminer sur le ter
rain passant par les cotes 601, 381 
(sur la route Rozsnyo— Edeleny), 
557 et 502;

de là vers le Sud-Sud-Ouest et 
jusqu’à la cote 305 à 7 kilomètres 
environ au Nord-Ouest de Putnok: 

la ligne de partage des eaux 
entre les bassins de la Sajo à l’Ouest 
et des Szuha et Kelemeri à l’Est;

de là vers le Sud-Sud-Ouest et 
jusqu’à la cote 278 au Sud du con
fluent de la Sajo et de la Rima: 

une ligne à déterminer sur le ter
rain, tracée de telle façon qu’elle

fordul, a 424. . ma';assàgi pontnál a 
kassa-sátoraljai országutat átvágja 
és Abaújnádasdt^ délre halad;

innen lefelé Abaújváitól délnyu
gatra körülbelül 1.500 m. távolság
nyira a helyszínén választandó pontig :

a Hernád folyása; 
innen nyugat felé a 330. magas

sági pontig, körülbelül 1.500. m.-re 
Perénytől dél-nyugatra :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Cseh-Szlovákorazágnak 
hagyja Miglécznémeti és Perény hely
ségeket, Magyarországnak pedig 
Tornyosnémetit ;

innen nyugat felé a 291. magas
sági pontig, körülbelül 3.500 m.-re 
Jánoktól délkeletre;

az északra iekvő Bodva és a délre 
fekvő Rakacza medencéinek vízvá
lasztó-vonala, amely egészen magyar 
területen hagyja a gerincen átvonuló 
utat Buzitától délkeletre ;

innen nyugat-északnyugat felé a 
431. magassági pontig, körülbelül 3 
km.-re Tornától délnyugatia :

a helyszínén megállapítandó vonal 
amely Cseh-Szlovákországnak hagyja 
Jánok, Tornahorváti és Bodvaven- 
dégi helységeket, Magyarországnak 
pedig Tornaszentjakab és Hidvégai-dó 
helyaégeket ;

innen délnyugat felé a 365. ma
gassági pontig, köríilbelül 12 koj.-ie 
Pelsőcztől dél'délkeletre ;

a helyszínén megállapítandó vonal, 
amely a 601., 381. (a rozsnyó-edelényl 
úton), 557. és 502. magassági ponto
kon át halad;

innen dél-délnyugat felé a 305. 
magassági pontig, körülbelül 7 km.-re 
Putnoktól északnyugatra :

a vízválasztó-vonal nyugatra a 
Sajó, keletre pedig a Szuha és a 
Keleméri medencéi közt;

innen dél-délnyugat felé a 278. ma
gassági pontig a Sajó és a Rima 
összefolyásától délre:

a helyszínén oly módon meghatá
rozandó vonal, hogy a bánrévei pá-
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laisse la gare de Banreve à la Hon
grie tout en permettant,il-3 cas échéant, 
la construction en teniitoire tchéco
slovaque d’un raccordeuiônt entre les 
deux voies ferrées de Pelsooz et de 
Losoncz ;

de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à, 
la cote 485 à 10 kilomètres enAÛron 
à l ’Est-Nord-Est de Salgo tarjan: 

une ligne à déterminer sur le 
terrain suivant d’une manière générale 
la ligne de partage des eaux entre 
les bassins de ia Rima au Nord et 
des Hangony et Tarna au Sud ;

de là vers l’Ûuest-Nord-Ouest 
et jusqu'à la cote 727 ;

une ligne à . - déterminer sur le 
terrain, laissant à la Hongrie les 
localités et les mines de Zagyva-Rona 
et de Salgo et passant au Sud de 
la station de Somos-Ujfalu ;

de là'vers le Nord-Ouest et jusqu’à 
la cote 391 à 7 kilomètres euAÎron 
à l’Kst de Litke:

une ligne suivant d’une manière 
générale la crête limitant au Nord- 
Est le bassin de la Dobroda et pas
sant par la cote 446 ;

de là vers le Nord-Ouest et jusqu’à 
un point à choisir sm* le cours de 
l’Eipel (Ipoly) à 1 kilomètre 500 en
viron au Nord-Est de Tamocz : 

une ligne à déterminer sur le ter
rain passant par la cote 312 et entre 
Tarnocz et KaJonda;

de là vers le Sud-Ouest et jusqu’à 
un point à choisir sur la boucle de 
l’Eipel à 1 kilomètre environ au Sud 
de Tesmag:

le cours de l ’Eipel vers l’aval; 
de là vers l’Ouest et jusqu à un 

point à choisir sur le cours de l’Ei- 
pel à 1 kilomètre environ à l’Ouest 
de Tesa;

une ligne a déterminer sm' le ter
rain de telle façon qu’elle passe au 
Sud de la station d’Ipolysag et 
qu’elle laisse entièrement en terri
toire tchéco-slovaque la voie ferrée 
d’Ipolysag à Csata ainsi que l’embrau-

lyaudvar Magyarországnak maradjon, 
de amely lehetővé teszi, hogy szük
ség esetében a pelsőczi és losonczi 
két vasúti vonal közt cseh-szlovák 
területen összekötő vonal legyen épít
hető ;

innen délnyugat felé à 485. ma
gassági pontig, körülbelül 10 km-re 
Salgótarjántól kelet-északkeletre : 

a helyszínen megállapítandó vo
nal, amely általában az északra eső 
Rima és a délre eső Hangony és Tama 
medencéinek vízválasztó-vonalát kö
veti ;

innen nyugat-északnyugat felé a 
727. magassági pontig:

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely Magyarországnak hagyja 
Zagyvaróna és Salgó helységeket és 
bányákat és Somosújfalu állomástól 
délre halad;

innen északnyugat felé a 391. ma
gassági pontig, körülbelül 7 km.-re 
Lükétől keletre:

az a vonal, amely általában a 
Dobi'oda medencéjét északkeleten ha
tároló gerincet követi s a 446. ma
gassági ponton át halad;

innen északnyugat felé, az Ipoly 
folyásán, Tarnócztól északkeletre, kö
rülbelül 1.500 m. távolságnyira vá
lasztandó pontig :

a helyszínén megállapítandó vo
nal, amely a 312. magassági poutou 
és Tarnócz és Kalonda között át 
halad ;

innen délnyugat felé az Ipoly ka
nyarulatában, TesmagtÓl délre körül
belül 1 km, távolságnyira választatnió 
pontig :

az Ipoly folyása lefelé; 
innen nyugat felé az Ipoly folyá

sán, Tésától nyugatra körülbelül 1 km. 
távolságnyira választandó pontig:

a helyszínén, oly módon megálla
pítandó vonal, hogy az Ipolyság állo
mástól délre haladjon s egészen caeb- 
szlovák területnek hagyja az ipol}^- 
ság-csatai vasúti vonalat, valamint 
a korponai elágazást is, de egészen
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bement vers Korppna (Karpfen), t.oút; 
n laissant à la Hongrie les locali- 
és de Bevnecze et Tesa;

de là vers le Sud, et jusqu’à son 
onfluent avec le Danube :

le cours dè l ’Eipel vers l’aval ; 
de là vers l'amont et jusqu’à un 

óint à fixer à 2 kilomètres en- 
iron à l’Est de Antonienhof (Est de 
[ittsee)

le cotirs principal de navigation 
u Danube;

de là, vers l'Ouest et jusqu’à un 
oint à choisir sur le terrain à en- 
iron 1 kilomètre à l’Ouest de Anto- 
ieobof (Est de Kittsee), point com- 
aun aux trois frontières de l’Autriche, 
e la Hongrie et de la Tchéco-Slo* 
aquie :

une ligne à déterminer sur le 
evrain.

Article 28.

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

Magyarországnak hagyja Bemecze és 
Tésa helységeket;

innen dél felé a Dunába való tor- 
kolásig ;

az Ipoly folyása lefelé; 
innen a folyón felfelé Antonien- 

hoftól (Köpcsénytől keletre) keletre 
körülbelül 2 km. távolságnyira meg
határozandó pontig ;

a Duna hajózási fővonala ;

innen nyngat felé Antonienhof- 
tól (Köpcsénytől keletre), nyugatra 
körülbelül 1 km. távolságnyira a hely
színén választandó pontig, amely hár
mas határpontja Ausztriának,- Ma
gyarországnak és Cseh-Szlovákor- 
száguak :

a helyszínén megállapítandó vo
nal.

28. cikk.

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

Article 29.

Des Commissions de délimitátiou, 
lont la composition est fixée par le 
írésent Traité ou sera fixée par un 
Traité entre" les Principales Puissan- 
;es alliées et associées et les ou l’un 
[uelconque des États intéressés, auront
i tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non 
leulement pour la détermination des 
’ractioBs définies sous le nom de 
-ligne à déterminer sur le terrain^, 
nais encore si un des États iritéres- 
és en fait la deinande, et si la Com- 
ûission. en approuve l’opportunité 
)our la révision des fractions définies

29. cikk.

A  megjelölt határokat a hely
színén határrendező bizottságok fog
ják kitűzni, amely bizottságok össze
állítását a jelén Szerződés vagy a 
Szövetséges és\Társult Pőhatalmak 
és az érdekelt Állam vagy AUamok 
között kötendő szerződés határozza 
meg.

A  bizottságok hatásköre teljes 
mértékben kiterjed nemcsak a »hely- 
színén megállapítandó voaal* néven 
megjelölt határvonalrészletek meg
állapítására, hanem,  ̂ ha valamelyik 
érdekelt Állam kéri,, s a bizottság 
azt helyénvalónak találja, a köz- 
igazgatási határok útján megjelölt
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par dw Ihnifees àdministrativoa isauf 
ponr les fronti èrèa internationales 
existant en août 1914, où le rôle des 
CotamiBaions se bornera au rôcole- 
ment des poteanz ou dos bornes) 
Elles s’efforceront, dans ces deux cas, 
de stiivre au plus près les définitions 
données dans les Traités, en tenant 
compte autant que possible des limi
tes admÎDÎstratives et des intérêts 
ÓGonoroiaues locaux.

Les décisions des Commissions 
seront prises à la majorité des voix 
et seront obligatoires ;pour ]ob parties 
intéressées.

Les dépenses de Commissions de 
délimitation seront supportées, par 
parties égales, par les denx Etats 
intéressés.

Article 30.

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

határvocalrésaletek felülvi zsgáláaára 
is (kivéve az 1914. évi augusztus 
havában fennállott nemzetközi hatá
rokat, amelyekre nézve a bizott
ságok sserepe csupán a határoölöpök 
vagy a liatárkövek felülvizsgálására 
fog, szőritkoííiii). A  bizottságok mind
két oaetben arra foguak t«ïrekedni, 
hogy szigorúan kövessek a Szerző
désekben foglalt meghatározásokat, 
a lehetőség szerint figyelembe véve 
a közigazgatási határokat és a helyi 
gazdasági érdekeket.

A  bizottságok határozataikat szó
többséggel hozzák Ó3 ezek az érde
kelt felekre nézve kötelezők.

A  batárrendező bizçttsàgok költ
ségeit a két 'érdekelt ÁUaiis egyenlő 
részben viseli.

30. cikk.

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

Article 31.

Lee divers États intéressés s’eii- 
gagent à fournir aux Commissions

31. cikk.

A  különböző érdekelt Államok 
kötelezik ma&ukat, hof?y a bizott-
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tous documenta nécessaires à leurs 
ta-’avaux, notamment des copies authen^ 
fciquoa doR procès-veibapx d& dêUœi- 
tation de frontières actuelles, ou an
ciennes, toutes les caries à grande 
ôclielle existantes, les données géo- 
désiques, les levés ex:éoutés et non 
publiés, les renscignoraenta sur les 
divagations des cours d’eau frontières.

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

fiáffok rendelkezésére bocsátják a 
munkához szükscges Összes okmá
nyokat, nevezetesen a jelenlegi vagy 
volt határok megjelölésérfi vonatkozó 
jegyzőkönyvek hitelen másolatát, az 
összes meglevő níigymérotö térképet, 
a geodéziai adatokat, a megtörtént, 
de lyilvánossiigra nem hozott helj -̂ 
rajzi lelvcteleket, n határfolyók ár- 
toriiletére Tonatkozö felvilágosító 
adatokat.

Ezenfelül arra ia kötelezik magu
kat, hogy utasítani fogják a helyi 
hatóságokat, hogy a bizottságok ren
delkezésére bocaássauak minden ok
mányt, nevezetesen tervi-ajzokat, ka- 
taszUireket és telekkönyveket, to
vábbá, hogy a bizottságoknak kívá
natra a tulajdonjogi viszonyokra, a 
gazdasági forgalom irányaira vonat
kozó adatokat és minden égyéb 
szükséges felvilágosítást megadjanak.

Article 32.

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

32. cikk,

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

Article 83.

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

33. cikk-

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

Article 54.

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

34. cikk.

A  határköveket egymástól Iái. 
tárolságnyira kell elhelyezni, szil, 
mokkái ellátni s íelállítási helyüknl.
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ment et leur numéro seront portés 
sur un document Cartographique.

és számukat kartográfiai okmányban 
megörökíteni.

Article 35.

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

35. cikk.

A  határrendezésre vonatkozó vég- 
jegyzőkönyveket, a mellékelt 

térképeket és okmányokat három 
eredeti példányban kell kiállítani, 
amelyek közül kettőt át kell adni 
a határállamok Kormányainak, a 
harmadikat pedig a Francia Köz
társaság Kormányának, amely ebből 
hiteles másolatokat fog eljuttatni a 
jelen Szerződést aláíró Hatalmakhoz.

PA R T IE  III.

Clauses politiques européennes.

SECTION I.

Italie.

Article 36,

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

m . RESZ.

Politikai rendelkezéselL.

I. OÍM.

Olaszország.

36. cikk.

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

Article 37.

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

Article 88.

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

37. cikk.

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

38. cikk.

Magyarország háromhavi hii(;i,r- 
időn belül visszaadja 01aözorn/>áf:;n:ik
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wagons appartenant aux chemins de 
fer italiens qui. avant le début de la 
guerre, étaient passés «u Autriche, 
et se trouvent actuellement en 
Hongrie.

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

Article 39

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

39. cikk.

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

Article 40.

Les jugements rendus en matière 
civile et commerciale depuis le 4 août 
18i4—T)ar les ti'ibunaux des territoires 
transférés à l’Italie conformément à 
l’articlé 36, alinéa 1®', du Traité de 
paix avec l ’Autriche, entre des habi
tants desdits territoires et des res
sortissants de l’ancien Jloyaume de 
Hongrie ne seront exécutoires qu’a
près exeqtiaiur prononcé par le nouveau 
Tribunal correspondant des territoi
res en question.

Tous jugements rendus depuis le
4 août 1914 par les autorités judi
ciaires de l’ancienne monarchie austro- 
hongroise contre des ressortissants 
italiens ou contre ceux auxquels la 
nationalité italienne sera acquise con
formément au Traité de paix avec 
l’Autriche, pour crimés ou délits 
politiques, seront réputés nuls.

40. cikk.

Azok az Ítéletek, amelyeket pol
gári és kereskedelmi ügyekben 1914. 
évi augusztus hó 4-e óta az osztrák 
békeszerződés 36. cikkének 1, bekez
dése értelmében Olasz^országhoz csa
tolt területek bíróságai az enolített 
tei-ületek lakói és a volt Magyar 
Királyság állampolgárai között fel
merült ügyekben hoztak, csak az 
illető területek megfelelő új törvény
széke által megadott »exequatur« 
esetében hajthatók végre.

Mindazok az ítéletek, amelyeket 
1914. évi augusztus hó 4-e óta a 
volt Osztrák-Magyar Monai'chia tör
vénykezési hatóságai politikai bün
tettek vagy vétségek miatt olasz 
állampolgárokkal vagy olyan szemé
lyekkel szemben hoztak, akik az 
olasz állampolgárságot az osztrák 
békeszerződés értelmében megszerzik, 
semmisek.
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SECTION IL 

État serbe-croate-slovène.

Article 41.

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

IL CIM.

Szerb Horvât-S’ Iovén À.Uani.

41. cikk.

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

Article 42.

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

42. cikk.

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

Article 43.

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

43. cikk.

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

Article 44.

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

44. cikk.

A  Szerb-Horvât-Szlovén Á llani 
Magyarországgal szemben elisniori éw 
megerősíti azt a kötelezettségét, hogy 
hozzájárult a Szövetséges és TársiiU. 
Főhatalmakkal kötött szerződésbe oly 
rendelkezéseknek felvételéhez, aine-
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cessaires par cea  ̂ Puissances pour 
protéger dans VÉtat serbe-croate- 
slovène les intérêts des habitants qui 
diffèrent de la majorité de la popu
lation par la race, la langue ou la 
religion ainsi que pour piotéger la 
liberté du transit et un régime équi
table pour le commerce des autres 
Nations.

La proportion et la nature des 
charges financières de la -Hongrie, 
que rÉtat serbe-croate-ölővène aura 
à supporter en raison du temtoire 
placé sous sa souveraineté, seront 
fixées conformément à l ’article 186, 
Partie IX  (Clauses financières du 
présent Traité.

Des conventions .ultérieures régle
ront toutes questions, qui ne seraient 
pas réglées par le présent Traité et 
que pourrait faire naître la cession 
dudit territoire.

lyeket ezek a Hatalmak szüksége
seknek ítéltek abból a célból, hogy a 
Szerb-Horvát-Szlovén Államban a né
pesség többségétől eltérő fajú, nyelvű 
és yallású lakók érdekei, valamint a 
forgalom szabadsága és más Nemze
tek kereskedelmének méltányos sza
bályozása védelemben részesüljenek.

Mágyarország azon pénzügyi ter
heinek aránya és természete, ame
lyeket a Szerb-Horvát-Szlovén Állam
nak a szuverénitása alá helyezett 
területekkel kapcsolatban kell elvál
lalnia, a jelen Szerződés IX . részé
neit (Pénzügp rendelkezések) 186. 
cikke értelmében fog megállapíttatni.

Mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket a jelen Szerződés nem szabá
lyoz és amelyek az említett területek 
átengedése folytán felmerülhetnek, 
későbbi egyezmények fogják ren
dezni.

SECTION III. 

Roumaine. 

Article 45.

III. CÍM. 

Románia.. 

45. cikk.

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

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

Article 46.

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

46. cikk.

A, II. rész (Magyarország határai) 
27. cikkének 3. pontjában megjelölt 
határvonalnak a helyszínén való meg
állapítására a jelen Szei'ződés élet
belépését követő tizenöt napon belül
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dana lea quinze jours qui suivront la 
miae en vigueur do présent Traité, 
pour fixer sur çlace le tracé de la 
ligne frontière prévue à 1 article 27-3°, 
Partie I I  (Frontières de la Hongrie).

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

Article 47.

La Roumanie reconnaît etconfîrme, 
vis-à-via de la Hongrie, sou en
gagement d’agréer l’insertion dans 
un Traité conclu avec les Principales 
Puissances alliées et associées des 
dispositions jugées nécessaii’es par 
ces Puissances pour protéger en 
Roumanie les intérêts des habitants 
qui diffèrent de la majorité de la 
population par la race, la langue ou 
la religion, ainsi que pour protéger 
la liberté du transit et un régime 
équitable pour le commerce des autres 
Nations.

La proportion et )a nature des 
charges financières de la Hongrie, 
que la Roumanie aura à supporter 
en raison du territoire placé sous sa 
souveraineté, seront fixées conformé
ment à l’article. 186, Partie IX  (Clauses 
financières)' du présent Traité.

Des Conventions ultérieures ré
gleront toutes questions, qui ne seraient 
pas réglées par le présent Traité et 
que pounait faire naître la cession 
dudit territoire.

47. cikk.

Románia Magyarországgal szem
ben elismeri és megerősíti azt a kö
telezettségét, hogy hozzájárult a Szö
vetséges és Társult Főhata) makkal 
kötött szerződésbe oly rendelkezések
nek felvételéhez, amelyeket ezek a 
Hatalmak szükségeseknek ítéltek 
abból a célból, hogy Romániában a 
népesség többségétől eltérő fajú, nyelvű 
és Vállású lakók érdekei, valamint a 
foi'galom szabadsága és más Nem
zetek kereskedelmének méltányos 
szabályozása védelemben részesülje
nek,

Magyarország azon pénzügyi ter
heinek aránj’̂ a és természete, ame
lyeket Romániának a szuverenitása 
alá helyezett területekkel kapcsolat
ban kell elvállalnia, a jelen szerződés 
IX . részének (Pénzügyi rendelkezé
sek) 186. cikke értelmében fog meg
állapíttatni.

Mindazokat a kérdéseket, ame
lyeket a jelen Szerződés nem szabá
lyoz és amelyek az említett területek 
átengedése folytán felmerülhetnek, 
későbbi egyezmények fogják rendezni.

SECTION IV.

État tchéco-slovaque.

Articlé 48.

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

IV. CÍM.

Cseli-Szlovák Állam.

48. cikk.

Magyarország, amint azt a Szö
vetséges és Társult Hatalmak már 
megtették, elismeri a Cseh Szíovílk 
Állam teljes függetlenségét, amely 
Állam magában foglalja a i-nth ének
nek a Kárpátoktól délre fekvő auto
nóm területét.
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Article 49. 49. cikk.

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

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

Article 50. 50. cikk.

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

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

Article 61. 51. cikk.

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

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

Ai'ticle 52. 52. cikk.

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

Des Conventions ultériem-es règle-

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

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

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

SECTION V.

Viume.

Article 53.

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

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

V. ClM.

Fiume.

53. cikk.

Magyarország lemond Fiúméra 
és a körülötte fekvő azokra a terü
letekre vonatkozó minden jogáról és 
igényéről, amely teníletek a volt 
Magyar Királysághoz tartottak, s 
amelyek később megbatárossandó ha
tárok között feküsznek.

Magyarország kötelezi magát» 
hogy elismeri jiűndazokat a rendel
kezéseket, amelyeket a jelen tigyek 
rendezését célzó szerződések ezekre 
a területekre vonatkozólag, líülönö- 
sen pedig a lakosok állampolgársága 
tekintetében meg fognak állapítani.

SEOllON VI.

Protection des minontés.

Aitiole Ô4.

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

VI. ClM.

A kisebbségek védelme,

54. cikk.

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

Article 56.

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

55. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy az ország minden lakosának 
születési, nemzetiségi, nyelvi, faji
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de leur liberté sans distinction de 
naissance, 4e nationalité, de langage, 
de raoe oa de religion.

Tous les habitants de la H o t^ io  
auront droit au libre exercice, tant 
public que privà, de toute foi, roHgiou 
ou croyance, dont la pratique ne sera 
pas iuconïpatible avec l’ordi-e public 
■et les bonnes moeurs.

vagy Tallási különbség nélicül, az 
élet és szabadság teljes Tádéimét 
biztoaítja.

Magyarország minden lakosát 
megilleti az a jog, hogy bái'mely 
hitet, vallást vagy hitvallást njalvd- 
nosan-A^agy otthoaábao szabador. 
gyakoroljon, amerrnyiben ezeknek 
gyakorlata a közrenddel és a 
erkölcsökkel nem ellenktízik.

Article 66.

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

5tí. cikk.

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

Article 57.

i.a laliMualité hoügi-oise sera 
i'-tr áe piein droit, par le seul 

; :.-r lü.e Iti aaissance sur le territoire 
li'jugroii}, à tou,i e personne ue pouvant 
se prévaloir, par sa nais-sauce. d’une 
iiuU'Q ua.tiioualit.é.

57. cikk.

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

Article 58..

Tous les refjgortissants hongi^iia 
seront égaux devant la loi « t  jouiront 
des mêmes' di’oits civils et politiques 
sans distinction de i-ace, de langage 
ou do religion.

La diSéi-ence de religion, de 
croyance ou de confe«2»\ou ne devra 
nuire à aucun reesoiiissaut hongrois 
en ce qui concerne la jouissance des 
droits c irik  et pcUtiques, uotanim.ent 
pour l’adunission aux emplois pubUcs, 
fonctions et honnems ou Texercice des 
différentes pi-ofessions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction 
contre le libre usage pom- tout res-

58. cikk.

Minden magyar állampolgár faji; 
nyelvi vagy vallási különbség nélkül 
a törvény előtt egyenlő és ugyan
azokat a polgári és politikai jogokat 
élvezi.

Yallási, hitbeli vagy felekezeti 
különbség a polgaii és politikai jogok 
élvezete, így nevezetesen : nyilváno.q 
állások, hivatalok és méltóságok el
nyerése vagy a különféle foglalko
zások és iparok gyakorlása tekinte- 
tébeu egyetlen magyar állampolgárra 
sem lehet hátrányos.

Egyetlen magyar állampolgár sem 
korlátozható bármely nvolv szabad
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sortisBaut hongrois d’une langue quel
conque soit dans lies relations privées 
ou de commerce, soit en matière de 
religion, de presse, ou de publications 
de toute nature, soit dans les réunions 
publiques.

Nonobstant l ’établissement, par le 
Gouvernement hongrois d’une langue 
officielle, des facilités appropriées 
seront données aux ressortissants 
hongrois de langue autre que le 
hongrois, poui’ l’iisage de leur langue, 
soit oralement, soit par écrit devant 
les tribunaux.

Les l'essortissants hongrois, appar
tenant à des minorités ethniques, de 
religion ou de langue, jouiront du 
même traitement et des mêmes ga
ranties en droit et en fait que les 
autres ressortissants hongrois. Ils 
am-ont notamment un droit égal à 
créer, diriger et contrôler à leurs frais 
des institutions charitables, religieuses 
ou sociales, des écoles et autres éta
blissements d’éducation, avec le droit 
d’y fairé librement usage de leur 
propre langiie et d’y exercer libre
ment leur religion.

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

A  Magyar Kormánynak á hiva
talos nyelv megállapítására '̂onat- 
kozó intézkedését nem érintve, a 
nemmag3'ar nyelvű magyar állam
polgárok nyelvük oek a bíróságok 
előtt akár szóban, akár írásban való 
használata tekintetében megfelelő 
könnyítésekben fognak részesülni.

Azok a magyar állampolgárok, 
akik faji, vallási vagy nyelvi kisebb
ségekhez tartoznak, jogilag és tény
legesen ugyanazt a bánásmódot és 
ugyanazokat a biztosítékokat élvezik' 
oiint a többi magyar állampolgárok. 
Nevezetesen: joguk van saját költsé
gükön jótékonysági, vallási vagy szo
ciális intézményeket, iskolákat és 
más nevelőintézeteket létesíteni, igaz
gatni és azolii'a felügyelni, .azzal a 
joggal, hogy azokban saját nyelvü
ket szabadon használják és vallásu
kat szabadon g '̂-akorolják.

Article 59.

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

Dans les villes et districts, où 
réside une proportion considérable de 
ressortissants hongrois appartenant à 
des minorités ethniques, de religion 
ou de langue, ces minorités se verront

59. cikk.

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

Azokban a városokban és kerü
letekben, ahol jelentékenj'^ arányban 
élnek oly magyar állampolgárok, 
akik faji, vallási vagy nyelvi kisebb
ségekhez tartoznak, ezeknek a kisebb-
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assurer une part équitable dans le 
bénéfice et l ’affectiation des sommes, 
qui poun-aient être attribuées sur les 
fonds publics par le budget de l’État, 
les budgets municipaux ou autres, 
dans un but d’éducation, de religion 
ou de charité.

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

Article 60.

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

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

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

60. cikk.

Magyarország hozzájárul ahhoz, 
hogy amennyiben a jelen cím előző 
cikkeinek rendelkezései oly szemé
lyeket érintenek, akik faji, vallási 
vagy nyelvi kisebbségekhez tartoz
nak, ezek a rendelkezések nemzet
közi érdekű kötelezettségek és a 
Nemzetek Szövetségének védelme 
alatt fognak állani. Ezek a rendel
kezések a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa többségének hozzájárulása 
nélkül nem változtathatók meg. A  
Tanácsban képviselt Szövetséges és 
Társult Hatalmak kölcsönösen köte
lezik magukat arra, hogy nem tagad
ják meg hozzájárulásukat az említett 
cikkeknek egyetlen oly módosításától 
sem, amelyet a Nemzetek Szövetsége 
Tanácsának többsége megfelelő for
mában elfogadott.

Magyarország hozzájárul ahhoz, 
hogy a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa minden egyes tagjának meg 
legyen az a joga, hogy a Tanács 
figyelmét e kötelezettségek valameljd- 
kének bárminemű megsértésére vagy 
megsértésének veszélyére felhívja és 
hogy a Tanács oly módon járhasson 
el és oly utasításokat adhasson, 
amelyek az adott esetben alkalma
saknak és hathatósaknak mutatko'z- 
nak.

Magyarország azonkívül hozzájá
rul ahhoz, hogy abban az esetben, 
ha ezekre a cikkekre vonatkozó jogi 
A’agy ténykérdésekről a Magyar Kor
mány és oly Szövetséges és Társult 
Hatalom vagy bármely más oly Ha
talom között merülne fel vélemény- 
különbség, amely Hatalom a Nem-
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cette dÍTergence sera considérée 
comme un différend ayant un carac
tère international selon les termes de 
l’article 14 du Pacte de la Société 
des Nations. Le Gouvernement hon
grois agrée que tout différend de ce 
genre sera, si l’autre partie le de
mande, déféré à la Cour permanente 
de justice internationale. La décision 
de la Cour permanente sera sans ap
pel et aura la même force et valeur 
qu’une décision rendue en vertu de 
l ’article 13 du Pacte.

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

SECTION VII.

Clauses conceruant la nationalité.

Article 61.

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

VIL CÍM.

Az állampolgárságról szóld rendelke
zések.

61. cikk.

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

Article 62.

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

Si l’autorisation visée à l ’alinéa 
précédent n’est pas demandée ou 
est refusée, les intéressés acquerront

62. cikk.

Nem érintve a 61. cikk rendel
kezését, azok a személyek, akik a 
jelen Szerződés értelmében a Szerb- 
Horvát-Szlovén vagy a Cseh-Szlovák- 
Allamhoz csatolt valamely területen
1910. évi januárius hó l-je ntán sze
reztek illetőséget, csak oly feltétellel 
szerzik meg a szerb-horvát-szlovén 
vagy a cseh-szlovák állampolgár
ságot, ha a Szerb-Horvát-Szlovén, 
illetőleg a Cseb-Szlovák ÁUamtól 
erre engedélyt nyernek.

Ha az előbbi bekezdésben említett 
engedél5’-t nem kérték, vagy azt tőlük 
megtagadták, az érdekeltek jogérvé-
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depltiîn, droit la nationalité de l’Êtat 
exerçant la souveraineté snr le ter
ritoire, dans lequel ils avaient pré
cédemment leur indigéDat.

Article 63.

Les personnes âgées de plus de 
18 ans, perdant leur nationalité 
hongroise et acquérant de plein droit 
line nouvelle nationalité en vertu de 
l ’article'61, auront Ja faculté, pen
dant une période d'un an à dater 
de la mise en viguem- du présent 
Traité, d’opter pour la nationalité 
de l’'État dans lequel elles avaient 
leur indigénat avant d’acquérir leur 
indigénat dans Je territoire transféré.

L ’option du mari entraînera celle 
de la femme et l’option des parents 
entraînera celle de leurs enfants âgés 
d€ moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le 
droit d’option ci-dessus prévu de
vront, dans les douze mois, qui sui
vront, transporter leur domicile dans 
rÉtat en faveur duquel elles auront 
opté.

Elles seront libres de conserver 
les biens immobiliers qu’elles possè
dent sur le territoire de l’autre État 
où elles, auraient eu. leur domicile 
antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs 
biens meubles de toute nature. Il ne 
leur sera imposé, de ce. fait, aucun 
droit ou taxe soit de sortie, soit 
d’entrée.

Article 64.

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

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

63. cikk.

Azoknak a 18 évesnél idősebb 
személyeknek, akik magyar állam
polgárságukat elvesztik és a 61. cikk 
értelmében jogérvényesen űj állam- 
polgárságot szereznek, jogukban áll 
a jelen Szerződés életbelépésétől 
számított egy évi időtartamon belöl 
annak az Államnak állampolgárságát 
igényelni (opció), amelyben illetősé
gük volt, mielőtt illetőségüket az át
csatolt területen megszerezték.

A  férj opciója maga után vonja 
a feleségét és a szülőké a 18 éves
nél fiatalabb gyermekét.

Azok a személyek, akik a feijt- 
említett opció-jogot gyakorolták, az 
ezt követő tizenkét hónapon belül 
kötelesek abba az Államba áttenni 
lakóhelyüket, amelyntk állampolgár
ságát optáiták.

Jogukban áll a.zonban megtartani 
azokat az ingatlanokat, amelyeke', 
annak a másik Államnak területén 
birtokolnak, amelyben opciójukat 
megelőzően laktak.

Magukkal Anhetik bármi néven 
nevezendő ingó vagyonukat. Emiatt 
sem kilépési, sem belépési díjakkal 
vagy illetékekkel nem terhelhetők.

64. cikk.

Azok a személyek, akiknek a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiához tar
tozó valamely területen van illető
ségük és ott a lakosság többségétől 
fajra vagy nyelvre nézve különböz
nek,- a jelen Szerződés életbelépésé
től számított hat hónapi időtartamon 
belül Ausztria, Magyarország, Olasz
ország, Lengyelország, Románia, a
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la Ronmanie, l ’État serbe-croate- 
alovène ou l ’État tchéco-alovaque, 
geion que là majorité de la popula
tion y  sera composée de pei-somies 
parlant la même langue et ayant la 
même race qu’elles. Les dispositions 
de rarbicle 63, concernant l’exercice 
dn droit d’option, seront applicables 
à l’exercice du droit reconnu par le 
présent article.

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

Article 65.

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

Article 66.

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

65. cikk.

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

66, cikk,

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

SECTION VIII.

Clauses politiqnes ooncernaat. certains 
États d’Europe.

1. Belgique.

Article 67,

VIII. CÍM.

Ëgyes európai államokra vonatkozó 
politikai rendelkezések.

1. Belgium.

67. cikk.

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

EHsmerve azt, hogy azok az 1889. 
évi április hó 19-én kelt szerződé
sek, amelyek a háború előtt Belgium 
jogi helyzetét meghatározták, a je-
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aux circonstances actuelles, consent, 
en ce qui la concerne, à l’abrogatiori 
de ces Traités et s’engage dès à 
présent à reconnaître et à observer 
toutes conventions, quelles qu’elles 
soient, que pourront passer les Prin* 
cipales Puissances alliées et associées, 
ou certaines d’entre elles, avec les 
Gouvernements de Belgique ou des 
Paj’S Bas, à l’efifet de remplacer les- 
dits Traités de 1839. Si son adhésion 
formelle à ces conventions ou à quel
ques-unes de leurs dispositions était 
requise, la Hongrie s’engage dès 
maintenant à la donner.

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

2. Luxembourg.

Article 68.

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

3. Slesvig.

Article 69.

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

<5. Luxemburg.

68, cikk.

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

3. Schleswig.

69. cikk.

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

4. Turquie et Bulgarie.

Article 70.

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

4. Törökország és Bulgária.

70. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy a maga részéről elismeri és el-
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oeme, tous arraïQgements que les 
Paissances alliées efc associées passe* 
ront ou ont passé avec la Turquie 
ofcla Bulgarie relativement aux droits, 
intérêts et privilèges quelconques 
auxquels la Hongiie ou les ressor
tissants hongrois pourraient prétendre 
en. Turquie ou en Bulgario et qui ne 
sont pas l’objet de dispositions du 
présent Traité.

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

5. Autriche.

Article 71.

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

Une Commission composée de 
sept membres, dont cinq seront nom
més par les Principales Pnissances 
alliées et associées, un par la Hongrie 
et un par l ’Autriche, sera constituée 
dans les quinze jours qui suivront la 
mise en vigueur du présent Traité, 
pour fixer sur place le tracé de la 
ligne frontière ci-dessus prévue.

La nationalité des habitants des 
territoires visés au présent article 
sei’a réglée conformément aux dispo
sitions des articles 61, 63 à 66.

5. Atisëtria.

71. cikk.

Magyarország Ausztria javáia le
mond a volt Magyar Királyságnak 
azokra a területeire vonatkozó min
den jogáról és igényéről, amely te
rületek Magyarországnak a II. rész 
(Magyai'ország Latárai) 27. cikkének
1. pontjában megállapított határain 
kívül - esnek.

A  fentebb megjelölt határvonalnak 
a helyszínén való megállapítására a 
jeleii Szerződés életbelépését követő 
tizenöt napon belül héttagú bizott
ságot kell alakítani, ameljmiek tagjai 
közül ötöt a Szövetséges éa Társult 
Főhatalmak, egyet Magyaroi*szág és 
egyet Ausztria neveznek ki.

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

€. Russie et États russes.

Article 72.

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

6. Oroszorsmâg és az Orosz Államck.

72. cikk.

1. Magyarország elismeri mind
azoknak a területeknek független
ségét, amelyok 1914. évi augusztus 
hó l-en a volt Orosz Bh’odalom ré
szei voltak, s kötelezi magát, hogy 
ezt a függetlenséget tdsztoletben tartja, 
mint olyat, amely állandó, s amely- 
ről nem lehet lemondani.
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Corifór'naémeiit aux diepositiona 
insérées à l ’article 193, Parti© IX  
(Clauses finaacières) et à l ’artiolo 
227, Partie X  (Clauses économiques) 
du présent Traité, la Hongrie recon
naît définitivement en ce qui la con
cerne rannulation des Tiraités de 
Bvest-Litovsk, ainsi que de toiia 
antres traités, accords ou coiïventious 
passés par l'ancien GouvemerDent 
aiisti o-hongiois avec le Gouverneinent 
ma3cimaliste eu Russie.

L g3 Puissances aUiôes et associées 
réservent expressément les droits de 
la Russie à obtenir de la Hongrie 
toutes restitutions et réparations ba
sées sur les principes du présent 
Traité.

2. — La Hongrie s’engage à re
connaître la pleine valeur de tous 
les Tx'ait.é9 ou arrangements que les 
Puissii-iico:' alJiées et associées pas- 
spn-iv.i'f, :iv.'C les États-qui se sont 

jti ge constitueront sur 
hout-, ; :t parf.ie des territoii'es dé l'au- 
. 'k li Empire de Russie, tel qu'il 
pxiatûit au 1" août 1914, et a recon- 
ualtve les frontières de ces États, 
rollca qu’elles seront ainsi fixées.

A jelen Szerződés IX . részének 
(Pénzügyi rendelkezések) 193, cik
kébe és X , rés5!ének (Gazdasági ren> 
delkezések) 227. cikkébe felvett ren
delkezéseknek megfelelően. Magyar- 
ország a maga részéről végérvénye
sen elismeri a breszt-litovszki szer
ződéseknek, valamint mindazoknak 
a többi szerződéseknek, megegyezé
seknek vagy egyezményeknek sem
missé nyilvánítását, amelyeket a volt 
Osztrák-Magyar Kormány az orosz
országi maximalista Koi-mánnyal 
kötött.

A  Szövetséges és '1’ái‘Bult Hatal
mak l'.ifejezetten fenutart)ák Orosz
országnak jogát arra nézve, hogy 
Magyarországtól a jelen Szerződés 
elvein alapuló minden térítést és 
jóvátételt megkapjon.

2. Magyarország kötelezi magát 
hogy elismeri mindazoknak a szer
ződéseknek vagy megállapodásoknak 
teljes érvényességét, amelyeket a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
a,zokkal az Államokkal fognak eset
leg megkötni, amelyek az 1914. évi 
augusztus lió 1-én fennállott volt 
Orosz Bii'odalom egész területén vagy 
területeinek egyes részein már eddig 
alakultak, vagy ezutáj alakulni fog
nak, továbbá kötelezi magát, bogy 
elismeri ezeknek az Államoknak 
határait úgy, amint azokat meg 
fogják állapítani.

SECTION IX.

Dispositions générales.

Ai'ticle 7-\

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

IX. CÍM.

Általános i>en(lelkezések,

73. cikk.

Magyarország nem mondhat le 
fuggetlenaégéről, csak a NemzoteTí 
Szövetsége Tanácsának beleegyezé
sével. Kö votkezésképen Magyarország 
kötelezi magát, hogy az említett 
Tanács beleegyezésének esetét kivéve, 
tai'tózkodni fog minden oly termé
szetű cselekedettől, amely közvetle-
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ment et paar quelque voie que ce soit, 
notamment et jusqu’à son admission 
comme Membre de la Société des 
Nations, par voie de participation 
aux affaires d’une autre Paissance.

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

Article 74.

La Hongrie déclare dè^ à présent 
reconnaître et agréer les frontières 
de l’Autriche, de la Bulgarie, de la 
Grrèce, de la Pologne, de la Rouma
nie, de l’État serbé-croate-slovène et 
de l’État tchéco-slovaque, telles que 
ces frontières auront été fixées par 
les Principales Puissances alliées' et 
associées.

La Hongriç s’engage à recon
naître la pleine valeur des Traités 
de Paix et Conventions addition
nelles qui sont ou seront conclus par 
les Puissances alliées et associées, 
avec les Puissances ayant combattu 
aux côtés de l’ancienne monarchie 
austro-hongi-oise, à agréer les dispo
sitions qui ont été ou. seront prises 
concernant les territoires de l ’ancien 
empire allemand, de l’Autriche, du 
royaume de Bulgarie et de l'empire 
ottoman, et à reconnaître les nouveaux 
États dans les frontières qui leui’ sont 
ainsi fixées.

74. cikk.

Magyarország már most kijelenti, 
hogy elismeri és elfogadja Ausztria, 
Bulgária, Görögország, Lengyelor
szág, Románia, a Szerb Horvát-Szlo- 
vén Állam és a Cseh-Szlovák Állam 
határait úgy, amint ezeket, a hatá
rokat a Szövetséges és Társult Fő
hatalmak megállapítják.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy elismeri mindazoknak a béke- 
szerződéseknek és pótegyezmények
nek teljes érvényességét, amelyeket 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
kötöttek vagy kötni fognak azokkal 
a Hatalmakkal, amely Hatalmak a 
volt Osztrák-Magyar Monarchia ol
dalán küzdöttek ; kötelezi magát, 
hogy elfogadja azokat a rendelkezé
seket, amelyeket a volt Német Biro
dalomra, Ausztriára, a Bolgár Király
ságra és az Ottomán Birodalomra 
vonatkozólag megállapítottak, vagy 
meg fognak állapítani s hogy elismeii 
az új Államokat a szániukra ilymó- 
dou megállapított határok között.

Article 76.

La Hongrie renonce, eu ce qui 
la concerne, en faveur des Principales 
Puissances alliées et associées à tous 
ses droits et titres aur les territoires 
qui appartenaient antérieurement à 
l ’ancienne monarchie austro-hongroise 
et qui, situés au delà des nouvelles 
frontières do la Hongrie telles qu’elles 
sont décrites à Tarticle 27, Partie H  
(Frontières de la Hongrie), ne sont 
actuellement l’objet d’aucune autre 
stipulation.

75. cikk.

Magyarország a maga részéről a 
Szövetséges és Társult Főhatalmak 
javára lemond azokra a területekre 
vonatkozó minden jogáról és igényé
ről, amely tei-ületek azelőtt a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiához tar
toztak, s amelyek Magyarországnak 
a n , rész (Magyarország határai)
27. cikkében megállapított új határain 
kívül esvén, ezidőszerint semmiféle 
más megállapodásnak nem tárgyai.
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La Hongrie s’engage à recon- 
oaîti'e les dispositions que les Princi
pales Puissances alliées et associées 
prendront relativement à ces terri
toires, notamment en ce qui concernR 
la nationalité des habitants.

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

Article 76.

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

76. cikk.

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

Article 77

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

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

77. cikk.

Magyarország az átengedett te
rületek polgári, katonai, pénzügyi, 
igazságügyi vagy egyéb közigazga
tására vonatkozó mindénnemíi levél
tárakat, lajstromokat, tervrajzokat, 
okiratokat és okmányokat az érde
kelt Szövetséges vagy Társult Kor
mányoknak haladéktalanul át fogja 
adni. Ha ezek közül az okmányok, 
levéltárak, lajstromok, okiratok vagy 
tervrajzok közül egyeseket a hely
színéről elvittek volna, Magyarország 
köteles azokat az érdekelt Szövet
séges vagy Társult Körmányok meg
keresésére visszaszolgáltatni.

Ha az 1. bekezdésben említett s 
katonai jelleggel nem bíró levéltárak, 
lajstromok, tervrajzok, okiratok vagy 
okmányok egyszersmind a magyar 
közigazgatási ágakat is érdeklik és 
így következésképen azokat nem le
hetne átadni anélkül, hogy ebből az 
utóbbiakra hátrány ne származzék, 
Magyarország kötelezi magát, hogy 
azokból, a viszonosság feltétele mel-
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Gouvernements alliés et associés in
téressés.

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

Article 78.

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

78. cikk.

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

PA R T IE  IV.

Intérêts hongrois hors d’Europe.

Article 79.

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

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

IV. RÉSZ.

Magyarország érdekei Európán 
kívül.

79. cikk.

A  jelen Szerződés által megálla
pított határain kívül, Magyarország 
a maga részéről lemond az Európán 
kívüli területekre vonatkozó mind
azokról a jogokról, igényekről és 
kiváltságokról, a melyek a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiát vagy 
szövetségeseit esetleg illették, to
vábbá lemond mindazokról a jogok
ról, igényekről és kiváltságokról, 
amelyek őt bármely elmen a Szövet
séges és Társult Hatalmakkal szem
ben esetleg megillették.

Magyarország már most kötelezi 
magát, hogy elismeri és elfogadja 
minda.zokat a rendszabályokat, ame
lyeket a Szövetséges és Társult Fő- 
hatalmak, szükség esetében más Ha
talmakkal egyetértve, a fenti ren
delkezésből folyó következmények 
meghatározása végett már megálla
pítottak, vagy ezután meg fognak 
állapítani.
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SECTION.!.

Maroc.

Article 80.

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

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

I. OlM.

Marokkó.

80. cikk.

Magyarország a maga részéről 
lemond mindazokról a jogokról, igé
nyekről és kiváltságokról, amelyek 
őt az 1906. évi április hó 7-én kelt 
algecirasi Főokmány, valamint az 
1909. évi február hó 9-én és az
1911. évi november hó 4-én kelt 
francia-német megegyezések alapján 
megilletik. Mindazokat a szerződése
ket, megegyezéseket, megállapodáso
kat vagy egyezményeket, amelyeket 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
Kormánya a Serif Bii’odalomnial 
kötött, az 1914. évi augusztus hó 
12. napjától kezdve hatályon kívül 
helyezetteknek kell tekinteni.

Magyarország semmi esetre sem 
érvényesíthet ezeknek az okmán3'ok- 
nak alapján jogokat, s kötelezi ma
gát, hogy azokba a tárgyalásokba, 
ámelyebet Franciaország és a többi 
Hatalmak Marokkóra vonatkozólag 
esetleg tartani fognak, semmiféle 
módon sem fog beleavatkozni.

Article 81.

La Hongrie déclare accepter tou
tes les conséquences de l’établisse
ment, reconnu par le Gouvernement 
de l’ancienne monarchie austi'o-hon- 
groise, du protectorat de la France 
au Maroc et renoncer au régime des 
capitulations au Maroc, en ce qui 
la concerne.

Cette renonciation prendra date 
du 12 août 1914.

81. cikk.

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

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

Article 82.

Le Gouvernement chérifien aura 
une entière liberté d’action pour

82. cikk.

A  Serif Kormány teljes cselek
vési szabadsággal szabályozza Marok-
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régler le statut et les conditions de 
rétablissement des ressortissants hon
grois an Maroc.

Les protégés hongrois, lescensaux 
et les associés agricoles hongrois 
seront considéré? comme ayant cessé, 
à partir du 12 août 1914, de jouir 
des privilèges attachés à ces quali
tés pour être soumis an droit coni- 
nuin.

kóban a magyar állampolgárok jo g 
állását és letelepedésük feltételeit.

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

Article 83.

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

A  cet égard, les biens et pro
priétés de l’anciennfi monarchie aus- 
tro-hongroise seront considérés com
me comprenant toutes les propriétés 
de la Couronne, ainsi que les biens 
privés de l’ancienne famille souve
raine d’Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobilière et im
mobiliers appartenant dans l’Empire 
chérifien à des ressortissants hon
grois seront traités conformément 
aux Sections I I I  et IV, Pai-tie X  
(Clauses économiques) du Présent 
Traité.

Les droits miniers qui seraient 
reconnus à des ressortissants ' hon
grois par le Tribunal arbitral institué 
en vertu du règlement minier maro
cain suivront le sort des biens ap
partenant au Maroc à des ressortis
sants hongrois.

83. cikk.

A  volt Osztrák-Magyar Monar
chiának a Serif Birodalomban ingó
ságokra éa ingatlanokra vonatkozó
lag fennállott minden joga jogérvé
nyesen s minden térítés nélkül a 
Maghzenre száll át.

Ebből a szempontból a volt Oszt
rák-Magyar Monarchia javait és bir
tokait lígy keli értelmezni, hogy azok 
magukban foglalják az összes korona- 
biitokokat és Ausztria-Magyarország 
volt uralkodó-családjának magán
javait is.

Magyar állampolgárokat a Sei-if 
Birodalomban ingóságokra és ingat
lanokra vonatkozólag megillető min
den jogot a jelen Szerződés X. része 
(Gazdasági rendelkezések) III. és IV. 
címének megfelelően kell elbírálni.

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

Article 84.

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

84. cikk.

A  Magyar Kormány biztosítja 
azoknak a részvén3'eknek, amelyek 
Magyarországnak a Marokkói Állam- 
bank tőkéjében részesedését képvise-
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la part de: la Hongrie danis le capi
tal de la Banque d’État du Maroc. 
Cette personne remboursera- aux 
ayants droit la valeur de ces actions, 
indiquée pâr la Banque d’État.

Ce transfert aura lieu sans pré
judice du remboursement des dettes 
que les ressortissants hongrois au
raient contractées envers la Banque 
d’État du Maroc.

lik, a Francia Kormány tói kijelölendő 
személyre -valé átruházását. Ez a 
személy a részvényeknek az Állam
bank által megállapított értékét a 
jogosultaknak meg fogja téríteni..

Ez-az átruházás érintetlenül hagyja 
mindazoknak az adósságoknak vissza
fizetésére vonatkozó kötelezettséget, 
amelyeket  ̂magyar állampolgárok a 
Marokkói Allambankkal szemben eset
leg magukra vállaltak.

Article 85.

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

85. cikk.

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

SECTION II.

Égypte.

Ai-ticle 86.

La Hongrie déclare reconnaître 
le protectorat déclaré sw l’Égypte 
par la Grande-Bretagne le 18 dé
cembre 1914 et renoncer, en ce qui 
la concerne, au régime des capitula
tions en Égypte.

Cette renonciation prendra date 
du 12 août 1914.

II. CiM.

Egyiptom.

86. cikk.

Magyarország kijelenti, hogy el
ismeri Nagybritanniának Egyiptomra 
vonatkozólag 1914. évi december hó 
18-án kihirdetett píotektorátusát és 
a maga részéről lemond Egyiptom
ban a kapitulációs jogokról.

Ez a lemondás az 1914. évi 
augusztus hó 12. uapjától kezdődó 
hatállyal lép életbe.

A i’ticle 87.

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

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

87. oikk.

Mindazokat a szerződéseket, meg
egyezéseket, megállapodásokat vagy 
egyezményeket, amelyeket a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia Kormánya 
Egyiptommal kötött, az 1914. évi 
augusztus hó 12. napjától kezdve 
hatályon kívül helyezetteknek kell 
tekinteni.

Magyarország semmi esetre sem 
érvényesíthet ezeknek az okmányok
nak alapján jogokat és kötelezi ma-
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daaia les négociations qui pouiTont 
avoir lieu entre la Grande-Bretagne 
et lea antres Puissances relativement 
à l'Égypte.

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

iirticlo 88.

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

88. cikk.

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

Article 89.

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

89. cikk.

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

Article 90.

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

90. cikk.

Magjarorssság a maga résxóről 
hozzájái'ul a Kedive Ô Fouségétől 
az egyiptomi Államadóssági Bizott- 
.ságra vonatkozólag 1904. évi no
vember hó 28 áll kiborsátotl reode- 
ietnek hatályon kívül bc-ilye/Z'sí̂ hez 
vagy oly értelemben valt'j mó.íosítá- 
sához, amint azt az F-gyiptorni Kor
mány jónak látja.

Article 91.

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

91. cikk.

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

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


1888 reiaiâvement'à la libre naviga
tion du Canal de Suez.

Ello i‘cnouüô  ̂à toute participation 
au Conseil sauit'aiie maritime et qua- 
raütenaire de l’Égypte et coiiscnt, 
en ce qui la conceioe, au Iranafert 
aux autorités égyptiennes des pouvoirs 
d(î ce Conseil.

góre a Szultánra ruházott, a brit 
király Ö Felsége Kormányára SKáll- 
jon át.

Magyarország lemond az egyip
tomi egészségügyi, tcngeieazeti és 
vosztegKári Tanácsban való minden 
résavétchöl, s a uiaga részéről bele
egyezik abba, hogy eimek a Tanács
nak batáaküre az ogyiptonii liató.sá- 
gokra szálljon át.

Article 92.

Tous les biens et propiitUés de 
l’ancienne monarchie austro-hongi oiae 
en Egypte passent du plein droit au 
Gouvernement Ogyptieii, sans aucune 
indemnité.

A  cet égard, les biens fb pro
priétés (!■;*. l’ancienne monarc'hie 
anslro-liongvoiee stiront considérés 
coinirie comprenant toutes les pro
priétés de la Couronne, ainsi que
Io.s ' p'.ivéa de l’ancienne lauiille 
souvrj.'inÍ ri’Autriche-liongrie.

T. 1;.̂ is biens , ineubles et iiu- 
appai-teuant, on Égy pie, à 

'm;- /■e.saoi'ttB.'jant.s liongroif> serniit 
í.:,íilci> conloïmémeiit aux Sections
111 et IV  de la Partie X  (Clause.'? 
économiques) dn présent Traité.

92. oiUk.

A  volt Oaztrâk'Magyar Monarchiá
nak Egyiptomban levő minden javai 
és birtokai jogérvényosen s minden 
térítés nélkül az Egyiptomi K oí‘- 
Hiányra szállnak át.

Ebből a siicnipontból a \olt 
Osztrák-Magyar Monarcbia javait éa 
birtokait úgy kell értelnioxni, hogy 
azok az öaazes koronabirtokokat és 
Ausztria Magyai ország volt uralkodó- 
családjának magánjavaifc is maguk
ban Foglalják.

Magyar állauipolgárokat Egyip
tomban ingóságokra és ingatlanokra 
vonatkozólag megillető minden jognl, 
a jelsM s/^cjződós X. része (íiaz.da- 
pAgi rcntlrlkG'/.ésiík) l i l .  és IV. címé- 
nel< rocglelclfion kell elbírálni.

Article 93.

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

93. cikk.

Az egyiptomi árúk Magyarmsaág- 
ba való bebo/ialahikkor ngj'auolyan 
elbánásban fognak részefíülni, mint a 
brit árúk.

SECTION lii.

Siam.

Article 94.

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

III. ClM,

Sziám.

94. cikk.

Magyarország a maga részéről 
elipmeri, hogy a volt ObKtrák-Magyar 
Monarchiának Sziiunnial kötött min-
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ventious ou accords passés par l ’an- 
eienne monarchie austro-hoDgroisc 
avec le Siam, ensemble les dioits, 
titres ou privilèges pouvant en ré
sulter, ainsi qu’à tout droit de juri
diction consulaire au Siam.

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

Article 95.

La Hongrie üède, en ce qui la 
concerne,' au Siam tous scs droits 
sur les biens et propriétés qui appar
tenaient à l’ancienne monarchie 
austro-hongroise au Siam, à l’cxccp- 
tion des' bâtiments emjTloyés comme 
résidences ou bureaux diplomatiques 
ou consulaires ainsi que lès effets et 
le mobilier qu’ils renferment Ces 
biens et propriétés seront acquis de 
plein droit au Gouvernement siamcàs, 
sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits 
privés des ressortissants hongrrns au 
Siam seront traités conformément 
aux stipulations de la Partie X  (Clau
ses économiques) du présent Traité.

96, cikk.

Magyarország a maga részéről 
Sziámra ruházza a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiának Sziániban levő 
javaira és birtokaira vonatkozó jogait, 
kivéve mégis azokat az 'épületekei, 
Hmelyek diplomáciai vagy konzuli 
lakások vagy hivatali helyiségek cél
jaira szolgálnak, á bennük levő fel
szereléssel és bútorzattal együtt. Eze
ket a javakat és birtokokat a sziámi 
Kormány jogérvényesen s minden 
téiútés nélkül szerzi meg.

A  magyar állampolgároknak 
Sziámban levő magánjavait, magán
birtokait és magániogait a jelen Szer
ződés X. része (Gazdasági rendelke
zések) rendelkezéseinek megfelelően 
kell elbírálni.

Article 96.

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

96, cikk.

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

Chine.
Article 97.

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

IV. CÍM.

Kína.

97. cikk.

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

Article 98.

Dès la mise en viguem’ du présent 
Traité, les -Hautes Parties Contrac
tantes appliqueront chacune en cc 
qui la coî'csrne:

1'' rangement du 29 août 1902 
relatif aux nouveaux tarifs douaniers 
chinois ;

2® L ’arrangement du 27 septembre 
1905 relatif à Whang-Poo et l ’arrau- 
ge'ment provisoire complémentaire du 
4 avril 1912.

Tputefois, la Chine ne sera pas 
tenue d'accorder à la Hongrie les 
avantages ou privilèges qu’elle avait 
consentis à l’ancienne monarchie 
austi’o-hongroise dans ces arrange
ments.

98. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésé
től kezdve mindegyik Magas Szer
ződő Fél a maga részéről alkal
mazni fogyja

1. az új kínai vámtarifákra-\'onat- 
kozó 1902. évi augusztus hó 29-én 
kelt megállapodást;

2. a Whang'Poora-ra vonatkozó 
1905. évi szeptember hó 27-én kelt 
megállapodást és az 1912. évi április 
hó 4-én kelt ideiglenes pótmegálla
podást.

Mindazonáltal Kína nem köteles 
Magyarországnak megadni azokat az 
előnyöket^ "^agy kiváltságokat, ame
lyeket ezekben a megállapodásokban 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
javára biztosított.

Article 99.

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

99. cikk.

Magyarország a maga részéről 
Kínára ruházza mindazokra az épü
letekre, rakodópartokra és kikötő- 
hidakra, laktanyákra, erődökre, fegy
verekre és lőszerekre, mindennemű 
hajókra, drótnélküli táviróberende- 
zésekre és egyéb közvagyonra vonat-
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qui appartenaient à l’ancienne mon
archie austro-hongroise, et qui sont 
situés ou qui peuvent se trouver dans 
la concession austro-hongroiao à Tien- 
Tain ou dans les autres pai’ties dn 
te.ritoire cninois.

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

kozó jogait, amelyek a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiáé voltak, s amelyek 
a tién-tsini osztrák-magyar telepen 
vagy a kínai terület más részein van
nak vagy találhatók.

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

Article 100.

La Hongrie accepte, en ce qui 
la concerne, l’abrogation des contrats 
obtenus du Gouvernement chinois, en 
vertu desquels la concession austro- 
hongroise à Tien-Tsin est actuelle
ment tenue.

La Chine, remise en possession 
du plein exercice de ses droits sou- 
vei-aius sur lesdits ten-ains, déclare 
son intention de les o\ivrir à l ’usage 
de résidence internationale et du 
commerce. Elle déclare que l’abro
gation des contrats, en vertu desquels 
ladite concession est actuellement 
tenue, ne doit pas affecter les droits 
de propriété des ressortissants des 
Puissances alliées et associées déten
teurs de lots dans cette concession.

100. cikk.

Magyarország a maga részéről 
hozzájárul a Kínai Kormánytól e l
ismert azoknak a megegyezéseknek 
hatályon kívül helyezéséhéz, amelyek 
alapján a tien-tsini osztrák-magyar 
telep ezidőszeriht fennáll.

Kína, amely az említett területek 
fölött ismét visszanyeri teljes felség
jogainak gyakorlását, kijelenti azt a 
szándékát, hogy ezeket a területeket 
a nemzetközi letelepedés és kereske
delem számára megnyitja. Kijelenti 
egyszersmind, hogy azoknak a meg
egyezéseknek hatályon kívül helye
zése, amelyek alapján az említett 
telep ezidőszennt fennáll, nem érint
heti a Szövetséges és Társult Ha
talmak azon állampolgárainak bir
tokjogait, akiknek ezen a telepen 
telkeik (lots) vaunak.
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Article 101.

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

101. cikk.

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

PAR.TIE V.

ClansAs militaires, navales et 
aériennes.

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

V. RÉSZ.

Katonai, liadiliajó/úsi léghajó 
zási rendelkezések.

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

SECTION I.

Clauses militaires.

C H A P IT R E  I.

Clauses générales.

Article 102.

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

Í. CÍM.

Katonai rendelkezések.
1. FEJEZET.

Álta lú vos revddkesésel'.

102. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépését 
követő három hónapon belül Magyar-
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les foi’ces militaires de la Hongrie 
deTTont être démobilisées dans la 
mesure prescrite ci-après.

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

Article 103.

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

103. cikk.

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

C H A P IT R E  II.

Effectifs et encadrement de l’armée

Article 104.

Le nombre total des forces mili
taires dans l’armée hongroise ne 
devra pas dépasser 35,000 hommes, 
y compris les officiers et les troupes 
des dépôts.

Les formations composant l'armée 
hongroise seront fixées au gré de la 
Hongrie, mais sous les réserves sui
vantes :

1® Que les effectifs des imités 
formées seront obligatoirement com
pris entre le chiffre maximum et le 
chiffre minimnTn portés au tableau
IV  annexé la présente Section;

2® Que là proportion des officiers, 
y  compins le personnel des États- 
Majors et des services spéciaux, ne 
dépassera pas un vingtième de 
l’effectif total en service et celle des 
sous-officiers un quinzième de l’effectif 
total en service.

3® Que le nombre des miti’aüleu- 
ses, canons et obusiers^ne dépassera 
pas ceux fixés, pour mille hommes 
de l’effectif total en service, au ta
bleau V  annexé à la présente Section.

L ’armée hongroise devra être ex
clusivement employée au maintien de 
l ’ordre dans l ’étendue du territoire 
de la Hongrie et à la police de ses 
frontières.

II. FEJE ZET .

A magyar hadsereg létszáma és tagozdaa.

104. cikk.

A  magyar hadsereg katonai erői
nek összessége nem haladhatja meg 
a 35.000 főt, beleértve a tiszteket 
és a pótkeretek csapatait is.

A  magyar hadsereg egyes alaku
latait Magyarország az alábbi kor
látozások mellett tetszése szerint 
határozhatja meg:

1. a felállított egységok létszá
mát csak a jelen címhez csatolt IV. 
Táblázatban megadott legnagyobb 
és legkisebb számokon belül szabad 
megállapítani ;

2. a tisztek arányszáma, ideértve 
a törzsek és különleges szolgálatok 
személyzetét is, a ténylegesen szolgálók 
összlétszámának huszadrészét, az al
tiszteké pedig ennek tizenötödrészét 
ne haladja meg;

3. a géppuskák, ágyúk ég tarac
kok száma ne haladja meg azt a 
mennyiséget, amelyet a jelen címhez 
csatolt V. Táblázat a ténylegesen szol-. 
gálók összlétszámában minden ezer 
főre megállapít.

A  magyar hadsereget kizárólag 
a rendnek Magyarország területén 
való fenntartására és határrendőr- 
szolgálatra szabad alkalmazni.
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Article 105. 105. cikk.

Les forces maxima des États- 
Majors et de toutfia les formations 
susceptibles d’être constituées par ,1a 
Hongrie sont données dans les Ta
bleaux annexés à.la présente Section, 
Ces chifltres pourront ne pas être 
suivis exactement, mais ils ne devront 
pas être dépassés.

Toute autre organisation intéres
sant le commandement de la troupe 
ou la préparation à la guerre est 
interdite.

Article 106,

Toutes mesm-es de mobilisation, 
ou ayant trait à la mobilisation, sont 
interdites.

lies formations, les services ad
ministratifs et les États-Majors ne 
devront, en aucun cas, comprendre 
des cadres supplémentaires.

Il est interdit d’exécuter des me- 
sm'es préparatoires en vue de la 
réquisition d’animaux ou d’autres 
moyens de transports militaires.

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

Csapatvezetésre vagy a háború 
előkészítésére vonatkozó minden más 
szervezet tilos.

106. cikk.

Mozgósítást elrendelő vagy moz
gósításra vonatkozó minden intéz
kedés tilos.

Az alakulatokhoz, igazgatási szer
vekhez és törzsekhez kiegészítő ke
retek semmi esetre sem tartozhat
nak.^

Állatok vagy egyéb katonai szál
lító eszközök igénybevételének elő
készítését célzó mindennemű intéz
kedés tilos

Article 107.

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

Le nombre de ces fonctionnaü’es 
ae poun'a à l’avenir être augmenté

107. cikk.

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

Ezeknek a közegeknek számát a 
jövőben csak az őket alkalmazó köz-
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qué dans une proportion correspon
dant à celle des augmentations de la 
population dans les localités ou mu
nicipalités qui les emploienti,

Ces employés et fonctionnaires, 
ainsi que ceux du service des che
mins de fer, ne pourront pas être 
réunis pour participer à un exercice 
militaire quelconque.

ségek vagy városok népességének 
szaporodAsá arányában szabad emelni.

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

Article 108.

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

108. cikk.

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

C H A P IT R E  II I .

Recrutement et instruction militaire.

Article 109.

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

Les officiers nouvellement nom
més devront s’engager à servir effec
tivement pendant au moins vingt 
ans consécutifs.

La  proportion des officiers quit
tant le service pour quelque cause 
que ce soit, avant, l ’expiration du 
terme de leur engagement, ne devra 
pas dépasser, chaque année, un ving- 
tième de l’effectif total des officiers

I I I . FE JE ZE T .

Hadkiegészités és katonai kiképzés.

109. cikk.

Minden tisztnek hivatásos tiszt
nek kell lennie. Azoknak a jelenleg 
szolgáló tiszteknek, akik a hadsereg
ben megmaradnak, kötelezniök kell 
magukat arra, hogy legalább 40 éves 
korukig szolgálnak. Azok a jelenleg 
szolgáló tisztek, akik az új hadsereg
ben szolgálatot nem vállalnak, min
den katoDai szolgálati k^telezettaég 
alól mentesek; ezeknek semminemű 
elméleti vagy gyakorlati katonai 
továbbképzésben résztvenniök nem 
szabad.

Az újonnan kinevezett tiszteknek 
kötelezniök kell magukat arra, hogy 
legalább húsz egymást követő éven 
át tényleges szolgálatot teljesí
tenek.

A  szolgálatból szolgálati kötele
zettségük lejárta előtt bármi okból 
kilépő tisztek száma a 104. cikkben 
meghatározott tiszti összlétszámnak 
huszadrészét egy évben nem halad
hatja meg. Ha ezt az arányt erő-
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prévu par l ’article 104 Si cette pro
portion est dépassée pour cause de 
force majeure, le déficit qui en résul- 
fcéra dans les cadres ne pouiaa pas 
être comblé par des nominations 
nouvelles.

hatalom következtében túllépték, a 
keretekben előállott hiányt nem eaa- 
bad új kinevezésekkel pótolni.

Article 110.

La durée totale de l’engagement 
des sous-officiers et hommes de 
troupe ne devra pas être inférieure 
à douze années consécutives compre
nant au moins six années de service 
soüfl les drapeaux.

La proportion des hommes ren
voyés avant l ’expiration de la durée 
de leur engagement, pour des raisons 
de santé ou' par mesure disciplinaire 
ou pour toute autre raison quelr 
conque, ne devra pas dépasser un 
vingtième par an de l’effectif total 
fixé par Tarticle 104, Si cette pro- 
portioîi est dépassée pour cas de 
force majeure, le déficit qui en résul- 
tere :ao devra pas être comblé par 
de lîo'r- eriux engagements.

110. cikk.

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

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

CH A PIT R E  IV-

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

Article 111.

Le nombre des élèves admis à 
suivre les com'S des écoles militaires 
sera strictement proportionné aux 
vacances à pourvoir dans les cadres 
des officiers. Les élèves et les cadres 
comptoront dans les effectifs fixés 
dans l’article 104.

En conséquence, toutes écoles 
militaires ne répondant pas à ces 
besoins seront supprimées.

IV. FE JE ZE T .

Kalonm iskolák, tanintézetek, társulatok 
és egyesületek.

111. cikk.

A  katonai iakólák tanfolyamainak 
látogatására bocsátott növendékek 
száma szigorúan arányban álljon a 
tisztikarban beállott üresedéëekkel. 
A  növendékeket és a kereteket a 104. 
cikkben megszabott létszámba bele 
kell számítani.

Eimek folytán a fenti szükség
letet meghaladó iskolákat meg kell 
szüntetni.

Article 112. 112. cikk.

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

A  111. cikkben nem említett tan
intézetek, valamint a sport- és egyéb
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111, de même que tontes sociétés 
sportives ou autres, ne devi'ont s’co- 
cuper d'aucune question militairé.

egyesületek katonai kérdésekkel nem 
foglalkozhatnak.

C H A P IT R E  V.

Armement, munitions et matériel.

Article 113.

A l ’expiration des trois mois qui 
suivront la mise en vigueur du pré
sent Traité, l’armement de l’armée 
hongroise ne devra pas dépasser les 
chiffres fixés pour 1.000 hommes dans 
le tableau V  aimexé à la présente 
Section.

Les excédents par i-apport aux 
effectifs serviront uniquement aux 
remplacements qui pourraient éven
tuellement être nécessaires.

V. FEJE ZET .

Fegyverzet, Useer és hadianyag,

113. cikk.

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

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

Article 114.

Les approvisionnements de muni
tions à la disposition de l ’armée hon
groise ne devront pas dépasser ceux 
fixés dans le tableau V annexé à la 
présente Section.

Dans les trois mois qui suivront 
la mise en vigueur du présent Traité, 
le Gouvernement hongrois déposera 
le surplus de l’armement et des 
munitions, existant actuellement, dans 
les heux qui lui seront notifiés par 
les Principales Puissances alüées et 
associées.

Aucun autre approvisionnement, 
dépôt ou réserve de munitions ne 
aera constitué.

114. cikk.

A magyar hadsereg rendelkezé
sére álló lőszerkészlet nem halad
hatja meg a jelen címhez csatolt
V. Táblázatban megállapított meny- 
ny iséget.

A  jelen Szerződés életbelépését 
követő három hónapon belül a 
Magyar Kormány a jelenleg meg
levő fegyver- és loazerfölösleget a 
Szövetséges és Társult Főhatalmak 
által közlendő helyeken letétbe fog
ja  helyezni.

Más lőszerkészletet, lőszerraktárt 
vagy lőszertartalékot létesíteni nem 
szabad.

Article 115.

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

115. cikk.

Fegyvert, lőszert és bármilyen 
hadianyagot csak egy gyárban sza
bad e lő^ tan i. Ennek a gyárnak 
az Állam igazgatása alatt és tulaj
donában kell állania, s termelését 
szigorúan arra a méi-tékr© kell kor-
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tions qui seraient iiéoeasaires aux 
effectifs militaires et aux armements 
visés dans les ai-tioles 104, 107, 113 
et 114. Toutefois les Principales 
Puissances alliées et associées pour
ront autoriser,- pendant tel délai qui 
leur paraîtra convenable, les fabrica
tions ci-dessus visées dans une ou 
plusieurs autres usines, qui devront 
être agréées pai’ la Commission do 
co^trôle prévue à l’article 137.

La fabrication des armes de chasse 
ne sera pas interdite, sous la réserve 
qu’aucune arme de chasse, fabriquée 
en Hongi'ie et utilisant des muni
tions à balle, ne sera du même calibre 
que celui des armes de guerre em
ployées dans chacune das armées 
européennes.

Dans le3 trois mois après la mise 
en vigueur du présent Traité, tous 
autres établissements ayant pom’ objet 
la fabrication, la préparation, l ’em
magasinage ou l’étude des. armes, des 
munir,ions oa de tout autre matériel 
de guerre, seront supprimés ou trans*
i ormés pour un usage purement com- 
laerciaL

Dans cette même période, tous 
les arsenaux seront également suppri
més, à l’exception de ceux qui ser
viront de dépôts pour les stocks de 
munitions autorisés, et leur person
nel sera licencié;

lâtozni, amely a 104., 107., 118. és
114. cikkekben meghatározott lét
számok és fegyverzet számára szük
séges. Mindazonáltal a Szövetséges 
és Társult Főhatalmak felhatalma
zást adhatnak arra, hogy a részük
ről megfelelőnek talált határidő alatt 
a fentebb jelzett gyártásokat a 137. 
cikkben említett Ellenőrző Bizott
ságtól átengedett egy vagy több 
más gyárban is végeztessék.

Vadászfegyvert oly fenntartással 
szabad előállítani, hogy Magyaror
szágon gyártott golyós vadászfegy
vernek ne legyen olyan kalibere, 
mint bármelyik európai hadseregben 
használt hadifegyvernek.

A  jelen Szei’ződés életbelépését 
követő három hónapon belül fegyver, 
lőszer és minden más hadianyag elő
állítására, kikészítésére, bei'aktározá- 
sára vagy tanulmányozására szolgáló 
minden más telepet meg kell szün
tetni,, vagy tisztán kereskedelmi célra 
kell átalakítani.

Ugyanezen az időn belül minden 
fegyvertárat, azoknak kivételével, 
amelyek a megengedett lőszerkészle
tek raktárául szolgálnak, hasonló- 
képen meg kell szüntetni és személy
zetüket el kell bocsátani.

Article 116. 116. cikk.

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

A  gyártelepeknek és fegyvertá
raknak a megengedett termelés szük
ségleteit meghaladó gépberendezését 
a, 137. cikkben meghatározott Szü- 
vetsíígközi Katonai Ellenőrző Bizott
ság rendelkezéseinek megfelelően 
használaton kívül kell helyezni vagy 
tisztán kereskedelmi célra, kell át
alakítani-
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Article 117. 117. cikk.

Dans les trois mois qui suivront 
la mise en vigueur du présent Traité, 
toutes les armes, toutes les munitions 
et tout le matériel de guerre, y com
pris le matériel quel qu’il soit de 
défense contre avions qui existent, de 
toute üi igine en Hongrie et qui sont 
en excédent de la quantité autorisée 
seront livrées aux Principales Puis
sances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur 
tels points du territoire hongrois, qui 
seront déterminés par lesdites Puis
sances, lesquelles décideront égale
ment de la destination à donner à 
ce matériel.

A  jelen Szei'ződés életbelépését 
követő három hónapon belül Magyar- 
országon található és -a megengedett 
mennyiséget meghaladó minden fegy
vert, lőszert és hadianyagot, ideértve 
a repülő-«Ihárftás mindennemű esz
közét, tekintet nélkül származására, 
ki kell szolgáltatni a Szövetséges 
és Társult Főhatalmaknak.

A z átadást a magyár államterület
nek az említett Hatalmak által meg
határozandó pontjain kell foganato
sítani; ezek a Hatalmak döntenek 
ennek az anyagnak hovafordításá- 
ról is.

Article 118.

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

118. cikk.

Mindennemű fegyvernek, lôszèrnek 
és hadianyagnak behozatala Magyar- 
országba kifejezetten tilos. Hasonló- 
képen tilos bárminő fegyvernek, lő
szernek és hadianyagnak külföld ré
szére vtdó gyártása és kivitele.

Article 119.

L ’emploi de lance-flammes et celui 
de gaz asphyxiants toxiques ou si
milaires, ainsi que de tous liquides, 
matières ou procédés analogues étant 
prohibé, la fabrication et l ’importa
tion en sont rigoureusement" inter
dites en Hongrie.

I l  en est de même du matériel 
spécialement destine à la fabrication, 
à la conservation ou à l’usage des
dits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabri
cation et l ’importation en Hongrie'des 
chai’s blindés, chars d’assaut (tanks),

119. cikk.

Minthogy lángvetőket, fojtó, mér
gező vagy hasonló gázokat, valamint 
ezekkel rokon folyadékokat, anya
gokat és eljárásokat használni nem 
szabad, azoknak előállítása Magyar> 
drszágon és behozatala Magyar- 
tírszágba szigorúd tilos.

U ^aïiez áll azokra az anyagokra 
íb, amelyek az említett termékek vagy 
eljárások előállítására, megóvására 
vagy felhasználására vannak rendelve.

Hasonlóképen tilos páncélos já r
műveket, tankokat vagy hadicélokra 
felhasználható más hasonló gépeket
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ou de tout autre engin similaire 
pouvant servir à des buts de guerre.

Magyaiországon gyártani és Magyar- 
országba behozni.

Tableau I.
Composition et effectils maxiina d’ane division 

d’infanterie.
Effectif maximum

I. Táblázat
szervezete' és legnagyobb  

létszáma.

Unités de chaque uniW Egyaéjîik szám egysigissUDt
OfllcierB Hommes Tiazlek Le««DT>«g

État-major de la division 
d’in fan te iie ......................... 25 70

A  gyaloghadosztàly törzse 25 70

État-major de l ’infanterie 
d iv is io n n a ire .................. 5 50

Ahadosztálygyalogság törzse 5 50

Ètat-major de l'artillerie divi
sionnaire ..................... ... 4 30

A hadosztálytüzérség törzse 4 30

3 régiments d'infanterie ' 
(à re ffeató  de 65 officiers 
et 2.000^ommes) . . . . 195 6.000

3 gyalogezred (egyenkint 65 
tisztből és 2.000 emberbSl 
állő létszámmal) <1.) ■ . . 195 6.000

1 escadron ■ • • ................... 6 160 1 lovasszázad........................ 6 160
1 bataillon d ’artillerie de tran

chée (3 compagnies) . . . 14 500
1 aknavetC-zdszIőalj (3 század) 14 500

1 bataillon' de pionniers ’ . . 14 500 1 utászzáBzlőalj (2 .).............. 14 500
1 régiment d’artillerie de 

campagne ^ ..................... 80 1.200
1 tábori tüzérezred (3 .). . . 80 1.200

1 bataillon cycliste à 3 com
pagnies ..................... ...  . 18 450

1 kerékpáros zászlöalj <3 szá
zad) ................................... 18 450

1 détachement de liaison * . H 330 1 összekötő különítmény (4.) 11 330
Service de santé division

naire ................................ 28 550
Hadosztdlyegészségfigyi in

tézet ................................... 28 550
Parcs et c o n v o is .................. 14 940 Lffszeroszlopok és vonatok . 14 940

Total pour une division 
d 'in fanterie .................. 414 10.780

A  gyaloghadosztály össz- 
lé t s z á m a ..................... 414 10.780

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

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

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

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

1. Mindegyik ezred 3 gyalogzászló
aljból, mindegyik zászlóalj 3 gyalog- 
és 1 géppuskásszázadból áll.

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

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

4. Ez a különítmény 1 távbeszélő- 
és táviróosztagból, 1 lehallgató-sza
kaszból és 1 póstagalamb-szakasz- 
ból áll.
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Tableau II.
Composition et eflectifè maxima d’nne division 

de caTaleiie.

Unilés

Nômbrt 
maximum Effectif maximum 

de CCS de chaque miitA 
uniliadajis >
une.mSme Offioera Hommes 

division

État-major d ’une divî- 
flion de cavalerie . 

Régiment de cavalerie ' 
Groupe d’artillerie de 

campagne (3 bat
teries) .....................

Groupe d’autos-mitrail- 
leuBes et d’autos-
caaons’ ..............

Services divers . . . .

15
30

30

4
30

50
720

430

80
Ö00

Total pour-la  division de
cavalerie à 6 régiments 259 5.380

 ̂Chaqne régimeot comprend 4 es
cadrons.

2 Chaque groupe comprend 9 voi
tures de combat portant chacune 
1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrail
leuse de rechange, 4 voitures de 
liaison, 2 camionnettes de ravitaille
ment, 7 camions doat 1 camion- 
atelier, 4 motos.

Nota. Les grandes unités de cavalerie 
peuvent comprendre un nombre variable de 
régiments et même être constituées en briga
des indépendantes dans la limite des efiectifs 
ci-dessus.

I|. Táblázat
A  lovaahadoBZtàly tfzervezete é% legnagyobb  

létszáma.

EiTíégek

Ài egyté-
(e k íeg - A  legiutgyabb lét- 
naevobb ezám egységenltiut

száma egy--' ■ .......■ ' s
hadosx- Tisztek Let«nyeée 
fálYtan

A lovashadosztályL törzse 1 15 50

A  lovasezred <1.K . . . 6 30 720

A  tábori tüzéroBztály (3 
' üteg) ......................... 1 30 430

Az autó-géppuskás- és 
autó-ágyúsosztag (2.) 

Különböző szolgálatok
1
1

4
30

80
500

A hat ezredből álló 
lovashadosztály
összlétszáma . ■ . 259 5.380 

1. Minden ezred 4 századból áU.

2. Mindegyik osztag áll 9, egyen- 
kint 1 ágyúval, 1 géppuskával és
1 pótgéppuskával ellátott páncél
kocsiból, 4 összekötőkocsiból, 2 kis 
élelmezési kocsiból, 7 teh'ferautóból 
(ezekből egy műhelyautó) és 4 motor- 
kerékpárból.

Jegyzet: A  nagy lovas csapattesteknek 
különbözfi számú ezredeik lehetnek és a fenti 
létszámok határain belül önálló dandárokból 
is állhatnak.

Tableau Ili.
Composition et effectifs d'nne brigade mixte.

OsttdB

État-major de la brigade ■ . 
2 régiments d'infanterie '
1 bataillon cycliste à 3 com

pagnies ............................
1 escadron de cavalerie 
1 groupe d'artillerie de cam

pagne on de montagne à
3 batteries..................... t

1 compagnie d'artillerie de
tran ch ée ............................

Services d iv e r s ..................

Effeedl mizimDm 
de chaqne gnité

OIticiere Bommet

10 50
130 4.000

18 450
5 100

20. 400

5 150
10 200

Total pour une brigade mixte 198 5.350

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

III. Táblázat.

A  vegyes dandár szervezete és legnagyobb  
létszáma.

A legiiaCTobb létszám 
EíTségek etr̂ ĝenkint

Tisztek Leginysée

D a n d á rtö r z s ......................... 10 50
2 gyalogezred ( 1 . ) ..............  130 4.000
1 kerékpáros zászlóalj 3 szá

zaddal ...............................  18 450
1 lovasszázad .........................  5 100

1 három ütegből álló tábori
vagy hegyi tüzfirosztály . 20 400

1 akn avetS -század ..............  5 15Ô
Különböző szolgálatok • ■ • 10 200

Â vegyes dandár összlét- 
száma .........................  198 5.350

1. Mindegyik ezred 8 gyalog* 
zászlóaljból, mindegyik zászlóalj 3 
gyalog- és 1 géppuskásszázadból áll
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Tableau IV-
Effectif min imam ties nnitéa ^aelle qae soit 

rcnrgaiiiBaÜon adoptiie.
(Divisons, BriKades mixtes, etc.)

SttactU mazlmnm Etieotll 
(pour mémoirê

Unités — Ofti- Hoin- OBI- Hoia-
eiara mea oler* Bi«a

Division d’infanterie . 414 10.780 300 8.000
Division de Cavalerie 259 5.380 180 3.650
Brigade mixte . . . .  
Régiment d’infanterie

198 5.350 140 4.250
65 2.000 52 1.600

Bataillon 'd ’infanterie 
Compagnie d’infan

terie ou de mitrail

16 650 12 500

leuses .................. 3 160 2 120
Groupe cycliste . . . 
Régiment de cava

lerie .....................

18 450 12 300

30 720 20 450
Escadron de cavalerie 6 leo 3 100
Régiment, d'artillerie 
Batterie d ’artillerie

80 1.200 60 1.000

de campagne ■ 
Compagnie d ’artille

4 150 2 120

rie de tranchée . . 
Bataillon de pion

3 150 2 100

niers .....................
Batterie , d’artillerie

14 500 8 300

de montagne . . . 5 320 3 200

IV. Táblázat
esések legkisebb ]étBz&ina,tekintet 
lka i a  liadsereg szervezetére,

(Hadosztályok, vegyes dandárok slb.)

(pro memória) wtoiainEeyséeek

Qyaloffhadosztály . . 
Lovasnadosztály . . 
Vegyes dandár .
G yalogezred..............
Gyalogzászlóalj • ■ • 
Gyalog- vagy géppus- 

kás-század . . . .

Kerékpárosztag • ■ ■ 
L o v a s e z r e d ..............

Lovasszázad . . . . . 
ïûzérezred  . . . . .  
Tábori tüzérüteg . .

Aknavető-század . . .

UtászzSszlőalj . . . .

Hegyi tüzérüteg . . .

Tisztek Legény-
Bég Tiízlek ürèny'

*ée
414 10.780 300 8Æ00
259 5.380 180 3.650
198 5.350 140 4.250
65 2.000 52 1.600
16 650 12 500

3 160 2 120

18 450 12 300
30 720 20 450

6 160 3 100
80 1.200 60 1.000
4 150 2 120

3 150 2 100

14 500 8 300

5 320 3 200

Tableau V.
Maximnin d’armeiaent et d ’approvisionnement 

en munitions antoiisés.
_  Q oantiti
QasntU i j e  munitions 

MfttérieJE par armes
i.üw ^luaUa, canons, 

ato.)honini«B
1.150 500 conps 

10.000 coups 

1.000 coups 

500 coups

Fusils ou carabines' . .
Mitrailleuses lourdes ou

lé gè re s .........................  15
Mortiers de tranchée lé- ^

gers ............................ I
Mortiers de tranchée [

m oyens........................ )
Canons ou obusiers de 

campagne ou de mon
tagne ............................ 3 1.000 coupa

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

Nota. Aucun canon lourd, c’est-à-dire d’un 
calibre supérieur à 105%» h’est autorisé.

V. Táblázat.
A  fegyverzet <Ss lőszer engedélyezett 

legnagyobb mennyisége.
E’V (cgrvens ICOJ fuie (pustiic,

“ O. . stb.) OEÔ lûSiBÏ
incMnyiseg . mermnsés

1.150 500 lövé^ 

15 10.000 lövi' 

2 í Í.OOO 

I 500 lövás

Puska vapy karabély (1) •
Nehéz vagy könnyű gép

puska ...................... •

Könnyű aknavető . . . . {

Középnagyságú aknavető 1
Tábori vagy hegyi ágyú,

vagy t a r a c k .............. 3 1.000 lövői

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

Jegyzet ' Nehéz, vagyis Ï05 milliméternél 
nagyobb kaliberű löveg használata niocs meg 
engedve.

SECTION II.

Clauses navales.

Article 120.

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

I L  CÍM.

Hadihajózási rendelkezések.

120. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésének 
időpontjával az összes osztrák-magyar
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de gueiTe austro hongrois, y compris 
les Bous-marips, sont déclarés défini
tivement livrés aux Principales Puis
sances alliées et associées.

Tons les monitors, torpüleurs et 
bâtiments armés des flotilles du Da
nube seront livrés aux Principales 
PnissancBB alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le 
droit d’entretenir pour le service de 
la police fluviale sur le Danube, trois 
clmloupes éclaireui’S qui seront choi
sies par la Commission prévue à 
l ’article 138 du présent Traité.

Les Principales Puissances alliées 
et associées pourront augmenter ce 
mombre, au cas où ladite Commis-

hadihajók — beleértve a tengeralatt
járókat is — a Szövetséges és Társult 
Főhatalmak részére végérvényesen 
kiszolgáltatottaknak jelentetnek ki^

A  dunai flottillákhoz tai-tozó min
den monitort, torpedóhajót és fel* 
fegyverzett vízi járóművet ki kell 
szolgáltatni a Szövetséges és Társult 
Főhatalmaknak.

Magyarországoak mindamellett jo- 
'gában áll, hogy a dunai folyamrend
őri szolgálat céljaira a jelen Szer
ződés 138. cikkében meghatározott 
Bizottságtól kiválasztandó három 
felderítő naszádot tartson.

A  Szövetséges és Társult Főha
talmak felemelhetik ezt a számot 
abban az esetben, ha azt az említett

sión, après examen sur place, esti Bizottság helyszíni szemle alapján
merait qu’il est insuffisant. elégtelennek ítélné.

Article 121. 121. cikk.

! Les croiseurs auxiliaires et bâti Az alább felsorolt osztrák-magyar,
ments auxiliaii’es auatrb-hongrois, ci- segédcirkálókát és segédjáróműveket
après énumérés, seront désarmés et le kell szerelni és kereskedelmi hajók
traités comme navires de commerce : gyanánt kell kezelni:

Bosnia. Bosnia
Gablonz. Gablonz
Carolina. Carolina
Lussin. Lussin
Tebdo. Teodo
Nixe. Nixe
Gigant. Gigant
Dalmat, Dahnat
Persia. Per si a
Prince Hohenlohe. Prinz Hohenlohe
Gastein. Gastein
Hélouan. Hélouan
Graf Wurmbrand. Graf Wni-mbrand
Pelikán. Pehkan
HeVcules. Herkules
Pola. Pola
Najade. Naiade
Africa. Africa
Tirol. Tirol
Argentina. Argentína
Pluto. Pluto
Président Wilson (ancien Kaiser Président Wilson .(ezelőtt. Kaiser

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

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

Article 122.

Tous les bâtiments de guerre, y 
compris les sous-marins, actuellement 
■en construction dans les ports qui 
appartiennent à la Hongrie ou qui 
appartenaient précédemment à la 
monarchie austro-hongroisa seront 
démolis.

Le travaü de démolition de ces na
vires devra commencer aussitôt que 
possible après la mite en vigueur du 
présent Traité.

Tov'iio 'b, les navires mouilleurs 
de îE’’ e-i i|ui seraient en construc
tion a Porto-re, pouiTont être con
servés si la Commission navale in- 
(.eralliée de contrôle et la Commis
sion des réparations estiment, pour 
des raisons économiques, que leur 
utilisation commerciale est désirable. 
Dans ce cas, lesdits navires seront 
remis à la Commission des répara
tions qui en fixera la valeur et qui 
ja  portera, en tout ou en partie, au 
crédit de la Hongx-ie, ou de l’Autri
che, s’il y a lieu, au titre des répa
rations.

Article 123.

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

122. cikk.

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

Ezeknek a hajóknak lebontási 
munkálatait a jelen Szerződés életbe
lépése után, mihelyt lehetséges lesz, 
azonnal meg kell kezdeni.

Mindazonáltal a porto-re-i hajó
gyárban építés alatt állóknak jelzett 
aknarakó hajók fenntarthatók, ha a 
Hadihajózási Szövetségközi Ellen
őrző Bizottság és a Jóvátételi Bi
zottság gazdasági szempontból úgy 
találnák, hogy azoknak kereskedelmi 
célokra való felhasználása kívánatos. 
Ebben az esetben az említett hajó
kat át.kell adni a Jóvátételi Bizott
ságnak, amely értéküket meghatá
rozza és amennyiben helye van, 
jóvátétel címén, egészben vagy rész
ben, Magyarország vagy Ausztria 
javára írja.

123. cikk.

Bárminemű — vizen vagy tenger 
alatt járó — osztrák-magyar hadi
hajó lebontásából származó összes 
tárgyakat, gépeket és mindennemű 
anyagokat kizárólag csakis ipari vagy 
kereskedelmi célra szabad felhasz
nálni.
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Ils ne pourront èfcre ni vendus ni 
cédés à l’étranger.

Azokat a külföldnek oladni vagy 
átengedni nem szabad.

Article 124

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

Article 125,

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

Article 126.

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

124. cikk.

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

125. cikk.

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

126. cikk.

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

Article 127.

Fendant les trois mois qui suivront 
la mise en.vigueur du présent Traité, 
la station hongi'oise de télégraphie 
sans fil à grande puissance de Buda- 
Pest ne devra p9,s être employée, 
sans l’autorisation des Principales 
Puissances alliées et associées, pour 
transmettre des messages relatifs aux 
questions d’ordre naval, militaiie ou 
politique, intéressant la Hongrie ou 
tout autre État ayant été allié de 
l ’Autriche-Hougrie pendant la guerre.

127. cikk,

A  jelen Saerzôdés életbelépését 
követő három hónapon át a buda
pesti magya.r nagyáramú drótnélküli 
táviróállomást a Szövetséges és Tár
sult Főhatalmak hozzájárulása nél
kül, a Magyarországot, vagy a háború 
folyamán Ausztria* Magyarországgal 
szövetségben állott bármely más 
Államot élintő hadi hajózási, katonai 
vagy politikai természetű közlések 
továbbítására felhasználni nem sza
bad. Ez az állomás kereskedelmi táv̂ -
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Cette station pourra transmettre des 
télégrammes oommerciatix mais seu- 
lament sons le contrôle desditea Pnis- 
aanees, qtii fixeront les longueurs 
d'oncle à employer.

Pendant J.e même délai, la Hon
grie ne devra pas construire des sta
tions de télégraphie sans iil à grande 
puÍ6sa.nce, tant sur son propre terri
toire que snr celui de rAutricbe, de 
rAllemagne, de la Bulgarie ou de la 
Turquie.

iratokat továbbíthat, de csak az em
lített Hatalmak ellenőraéae mellett, 
amelyek a használandó hulla mhosz- 
szat meg fogják állapítani.

Ug}’̂ anezcn határidőn belül Ma
gyarország nagy^ramxl di'ótnélküli 
távlróállomásokat sem .saját terüle
tén, sem pedig Ausztria, “Ntímet- 
ország, Biügáría vagy Törökország 
teriiletén nem építhet.

SECTÍO^^ III;

Clauses concttruaDt l’aévonaiitiipie mili
taire et navale.

Article 128.

III. CÍM.

A katunai és haditengerészeti léghajő- 
leásra vonatkozcí rendelkezések.

128. cikk.

Les forces militaires de la Hon
grie ne devront comporter aucune 
aviation militaire ni navale,

Av.cun ballon dirigeable ne sera
con.-wr/i

Magyarország haderejének -kato
nai vagy hadibajózási repülöszolgá- 
lata nem le ’iet.

Kormányozható léghajót megtar
tani n nem szabad.

Article 129. 129. cikk.

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

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

Article 130.

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

130. cikk.

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

Article 131.

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

181. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépését 
követő hat hónapon át Mágyaiország
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la fabrication, l’importation et i’ex* 
portation des aéronefs, pièces d’aé
ronefs, ainsi que des moteurs d’aé
ronefs, et pièces de moteurs d’aéro
nefs, seront interdites dans tous les 
tei'ritoires de la Hongrie.

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

Article 132.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité, tout le matériel de l’aé
ronautique militaii'e et navale devra 
être livré, par la Hongrie et à ses 
frais, aux Principales Puissances 
alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée 
dans tels lieux que désigneront les 
Gouvernements desdites Puissances ; 
elle devra être achevée dans un délai 
de ti'ois mois.

Dans ce matéiiel sera compris, 
en particulier, le matériel qui est ou 
a été employé, ou destiné à des buts 
de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, 
ainsi que ceux en cours de fabrica
tion, en réparation et eu montage.

Les ballons dirigeables en état 
de vol, en coui-a de fabrication, en 
réparation et en montage.

Les appareils pour la fabrication 
d’hydrogène.

Les hangars des ballons dirigea
bles et abris de toutes sortes pour
a.éronefs.

Jusqu’à leur livraison les ballons 
dirigeables seront aux frais de la 
Hongrie, maintenus gonflés d’hydi-o- 
gène; les appareils pour la fabrica
tion do l ’hydrogène ainsi que les 
abris pour les- ballons dirigeables 
pourront, à la discrétion desditea 
Puissances, être laissés à la Hongrie 
jusqu’au moment de la livi-aison des 
ballons dii'igeables.

Les moteurs d’aéronefs.
Les cellules.
L ’armement (canons, mitrailleu

ses, fusils-mitrailleui's, lance-bombes.

132. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépése után 
Magyarország saját költségén az ösz- 
szes katonai és haditengerészeti lég
hajózási anyagot a Szövetséges és 
Társult Főhatalmaknak kiszolgáltatni 
köteles.

A z  átadásnak az említett Hatal
mak Kormányaitól megjelölendő he
lyeken kell történnie és három hónap 
alatt be kell fejeződnie.

Ezek közé az anyagok közé kell 
érteni különösen a hadviselés céljait 
szolgáló vagy szolgált, avagy arra 
rendelt anyagokat, úgymint :

Teljes repülőgépeket és vízi repülő
gépeket, ideértve a gyártás, javítás 
és szerelés alatt állókat is.

A  repülésre kész állapotban levő, 
valamint a gyártás, javítás és sze
relés alatt álló kormányozható lég
hajókat.

A  hidrogéngyártásra szolgáló ké
szülékeket.

A  kormányozható léghajók csar
nokait, s e légi járóművek céljára 
szolgáló mindennemű befogadó helyet.

A  kormányozható léghajókat ki
szolgáltatásukig Magyarország költ
ségén hidrogénnal töltve kell tartani ; 
a hidrogén előállítására szolgáló 
készülékek, valamint a kormányoz
ható léghajók befogadó helyei az 
említett Hatalnjak belátásához képest 
a kormányozható léghajók kiszolgálr 
tatásáig Magyarországnak meghagy- 
hatók.

A  légi járómű-motorokat.
A  cellákat.
A  fegyverzetet (ágyút, gépágyút, 

géppuskát, bombavetőt, torpedóirá-
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lance-torpilles, appareils de synchro
nisation, appareils de visée).

Les munitions Ccartouches, obus, 
bombes chargées, corps de bombes, 
stocks d’explosifs ou matières desti
nées à leur fabrication).

Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans 

fil et les appareils photographiques 
ou cinématographiques utiHsés par 
l ’aéronautique.

Les pièces détachées se rappor
tant à chacune des catégories qui 
précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne 
devra pas être déplacé sans une 
autorisation spéciale desdits Cxou- 
vernements.

nyitó-csövet, szinkronizációs készü
léket, célzó-készüléket).

A  lőszert (töltényt, ágyúlövedéket^ 
töltött bombát, bombatestet, robbanó- 
anyagi-készletet s azok előállitására 
szolgáló an>yagokat).

A  hajózási műszereket.
A  léghajózásban használatos drót- 

talan távíró-, fényképező és mozgó- 
fényképfelvevő készülékeket.

A  megelőző kategóriák bármelyi
kéhez tartozó alkatrészeket.

A  fent felsorolt anyagot az emlí
tett Kormányok külön felhatal
mazása nélkül egyik helyről a másikra 
vinni nem szabad.

SECTION IV,

Commissions interalliées de contrôle.

Article 133.

Toutes les clauses militaires, na
vales et aéronautiques qui sont 
contenues dans le présent Traité et 
pour l ’exécution desquelles une limite 
de temps a été fixée seront exécutées 
par la Hongrie sous le conti’ôle des 
Commissions interalliées spécialement 
nommées à cet effet par. les Princi
pales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées 
représenteront auprès du Gouverne
ment hongrois les Principales Puis
sances alhées et associées pour tout 
ce qui est relatif á l'exécution des 
clauses militaires, navales ou aéro- 
nautiques. Elles feront connaître 
aux autorités de Hongrie les décisions 
que les Principales Paissances alliées 
et associées se sont réservé de prendre 
ou que l ’exécution desdites clauses 
pouiTait nécessiter.

IV. CLM.

Szôvetségkôzi Ellenőrző Bizottságok.

133. cikk.

A j  elen Szerződésben foglalt összes 
olyan katonai, hadihajózási és lég 
hajózási rendelkezéseket, amelyeknek 
végrehajtására bizonyos határidő van 
megszabva, Magyarország a Szövet
séges és Társult Főhat^mak által 
erre acélça külön kinevezett Szövetség 
“közi Bizottságok ellenőrzése alatt, 
köteles végrehajtani.

A z  említett Bizottságok a Magyar 
Kormánynál a Szövetséges és Társult 
Főhatalmakat a katonai, hadihajó
zási és léghajózási rendelkezések 
végrehajtására vonatkozó ininden 
ügyben képviselik. Ezek fogják a 
magyar hatóságokkal tudatni mind
azokat a határozatokat, amelyeknek 
meghozatalát a Szövetséges és Tár
sult Főhatalmák maguknak fenn
tartották, vagy amelyeket az említett 
rendelkezéseknek végrehajtása szük
ségessé tehet.
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Article 134. 134. cikk.

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

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

Article 13B.

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

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

136. cikk,

A  Magyar Kormány köteles a 
Szövetségközi Ellenőrző Bizottságok
nak mindazokat a felvilágosításokat 
és okiratokat rendelkezésre bocsá
tani, aníelyeket ezek feladatuk be
töltéséhez szükségeseknek ítélnek, 
köteles továbbá ezeket személyzettel 
és aaj-agi eszközökkel oly mérték
ben ellátni, amilyen mértékben erre 
a fentemlített Bizottságoknak a 
katonai, hadihajózási és léghajózási 
rendelkezések teljes végrehajtásának 
biztosítása céljából szükségük lehet.

A  Magyar Kormány minden Szö
vetségközi Ellenőrző Bizottság mellé 
szakértő meghatalmazottat köteles 
kijelölni^ akinek feladata, hogy a 
Bizottságtól átvegye a Mag} ar Kor
mányhoz mtézett esetleges közléseket 
és hogy a Bizottság részére az összes 
kíváut fölvilágosításokat és okiratokat 
átszolgáltassa vagy beszerezze.

Article 136.

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

136. cikk.

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

Article 137.

La Commission militaire interalliée 
de contrôle aura spécialement pour

137. cikk.

A Katonai Szövetségközi Ellen
őrző Bizottság feladata különösen az,
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misaiou de recevoir du Gouvernement 
hongrois les notifications relatives à 
l’emplacement des stocks et dépôts 
de munitions, à l ’emplacement des 
usines ou fabriques d’armes, de mu
nitions et de matériel de guen’e et 
à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, 
munitions, matériel de guerre, outillage 
destiné aux fabrications de guerre, 
fixera les lieux où cette livraison 
devra être effectuée, surveülera les 
destructions, mises hors d’usagé ou 
transformations prévues parle présent 
Traité.

liogy a Magyar Kormánytól a lőszer- 
készletek és raktárak elhelyezésére, 
valamint a fegyver-, lőszer- és hadi- 
an3'agműhelyek vagy gyárak elhelye
zésére és működésére vonatkozó köz
léseket átvegye.

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

Article 138.

La Commission navale interalliée 
de contrôle auva spécialement mission 
de se rendre sur les chantiers de con
struction et de contrôler la démoli
tion des bâtiments qui s’y trouvent 
en chantier, de recevoir livraison des 
armes, munitions et matériel naval 
do guerre et de contrôler les destruc
tions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement hongrois devra 
iburnir à la Commission navale inter
alliée de contrôle tous les renseigne
ments et documents qu’elle^ jugera 
nécessaires pour s’assurer de la com
plète exécution des clauses navales, 
notamment les plans des navires de 
guerre, la composition de leurs arme
ments, les caractéristiques et les mo
dèles de canons, munitions, torpilles, 
mines, explosifs, appareils de télégra
phie sans fil et an généi al de tout ce qui 
concerne le matériel naval de guerre, 
ainsi que tons documents législatiTs, 
administratifs ou réarlementaires.

Article 139.

La Commission aéronautique inter
alliée de contrôle aura spécialement

188. cikk.

A  Hadihajózási Szövetségközi 
Ellenőrző Bizottság feladata külö
nösen az, hogy kiszálljon a hajó
gyárakba és ellenőrizze az illető hajó
gyárban építés alatt- levő hajók le
bontását, átvegye a kiszolgáltatott 
fegyvert, lőszert és hadihajózási 
Anyagot és ellenőrizze a megszabott 
lerombolásokat és lebontásokat.

A  Magyar Kormány köteles a 
Hadihajózási SzöA’̂ etségközi Ellenőriíő 
Bizottságnak mindazokat a felvilá
gosításokat és okiratokat rendelkezó- 
sére bocsátani, amelyeket az a hadi
haj ózásra vonatkozó rendelkezések 
teljes végrehajtásának biztositásái i 
szükségesnek ítél, jelesül a hadihajók 
tervrajzát, fegyverzetük összetételét, 
az ágyúknak, lőszernek, torpedóknak 
aknáknak, robbanóanyagoknak, drór 
nélküli távírókészülékeknek s áltai-^ 
bán mindannak, ami a hadihajózási 
anj'-agra vonatkozik, jellegzetes adatai c. 
és mintáit, nemkülönben az összes ide 
vágó törvényhozási, közigazgatási 
\'agy szolgálati szabályzati okmá
nyokat.

139. cikk.

A  Léghajózási Szövetségközi 
Ellonőiző Bizottság feladata külö-
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poar mission de reoenser le matériel 
aéronautique qui- ae trouve actuelle
ment entre les mains du Gouverne
ment hongrois et d'iaepeoter les usi
nes d’avions, de ballons et do moteurs 
d’aéronefs, les fabriques u armes, mu
nitions et explosifs pouvant être em
ployés pai‘ les aéronefs, de viiaiter 
tovis aérodiomôs, hangars, terrains 
d’atterriasage, parcs et dépôts se 
trouvant sui- le territoire h'ongic»is et 
d’exercer, s’il y lieu, le déplacement 
du matériel prévu et d’en prendre 
livraison.

Le Gouvernement hongrois devra 
founiir à la Commission aéronau
tique interalliée de contrôle tous les 
î-enseignements et documents législa
tifs, administratifs ou autres qu’elle 
jugera nécessaires pour s’assurer do 
la oomplète exécution des clauses 
aéronautiquos, notamment un état 
numérique du personnel appartenant 
à tous les services aéronautiques de 
la Hongrie, ainsi que du matériel 
existant, en fabrication ou en com
mande, une liste complète de tous les 
établissements travaillant pour l ’aéro
nautique, de leuis emplacements, et 
de tous les hangars ot terrains d'atte- 
rissage.

nősen az, hogy a jelenleg a. Magyar 
Koimány birtokában levő íéghajóisási 
anyagot Összeíija, a repülőgép- 
műhelyeket, léghajómühelyeket és 
légi járómuQiotormühelyeket, vala
mint a légi járómüvek cóljaii*a fel
használható fegyver-, lőszer- és rob' 
banó-anyaggyái-akat megszemlélje} a 
magyar államterületen levő összes 
repülőtelepeket, légbajócsarnokokat, 
leszállóhelyeket, telepeket és raktái'o- 
kat bejária és amennyiUeE ennek 
helye \'an, az anyag elszállítását és 
átvételét intézze.

A  Magyar Kormány köteles a 
Léghajózáai Szövetségközi Ellenőrző 
Bizottságnak miodazokat a felvilágo
sításokat, törvényhozási, közigazga
tási és egyéb okiratokat a rendel
kezésére bocsátani, amelyeket a Bi
zottság a léghajózáai rendelkezések 
teljes végrehajtásának biztosítására 
szükségesnek ítél, jelesül köteles ren
delkezésre bocsátani számszerű ki
mutatást az Összes magyar repülő
kötelékek szolgálatában álló személy
zetről, valamint a meglevő, gyáitás 
alatt álló vagy megrendelt anyagok
ról éa teljes lajstromot a léghajózás 
számára dolgozó összes üzemekről, 
azok elhelyezéséről, valamint az ösz- 
szes légi járómű*csarnokokról és le
szállóhelyekről.

SECTION V.

Claiisea générales.

Article 140.

A  l’expiration d’un délai de troi 
mois à datei: de la mise en vigeu 
du présent Traité, la législation hon 
groise devra avoir été modifiée e 
devra être maintenue par le Goav'er 
nement \iongrois en ctmforniité de là 
présente paiitie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les 
mesarea administratives ou auti-es 
relatives à l’exécution des disposi-

V, CÍM,

Áltulúno.  ̂ i'endelkezéHiek.

140- cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számítandó hárorahónapi határidőn 
belül a Magyar Kormánynak az ide
vágó magyar tör\"ényeket a jelen 
Szerződésnek ezzel a részével össz
hangban meg kell változtatnia, s fgj’- 
kell fenntartania.

Ugyanezen határidőn belül a Ma
gyar Kortnán5“na.k a jejen rész vég
rehajtására vonatkozó összes köz-
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tioQS de ía préaeufce Partie, devront 
avoir été prises par le Gouveme- 
inenti hongroii).

igazgatási és más intézkedéseket meg 
kell tennie.

Article 141.

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

141. cikk.

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

Article 142.

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

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

142. cikk.

Mag3'ai-ország kötelezi magát, 
hogy a jelen Szerződés életbelépésé
től kezd’̂ 'e semmil'éle idegen országba 
katonai, hadi hajózási vagy léghajó
zási küldöttséguek megbízást nem 
ad, oda ilyeneket nem küld, s el
utazni DBm enged ; kötelezi magát 
ezenfelül, hogy megteszi az alkalmas 
intézkedéseket annak megakadályo
zására. hogy magyar állampolgárok 
államuk területét abból a célból hagy
ják el, hogy bármely idegen Hata
lom hadseregébe, hajóhadába vagy 
légi szolgálatba belépjenek, vagy 
a kiképzés előmozdítása céljából oda 
beosztassanak, vagy általában vala
mely idegen országban katonai, hadi- 
haiózási vagy íéghajózási oktatásbaii 
közi.-eműköd j enek.

A  Szövetséges és Táreult Hatal* 
mák a maguk részéről megállapod
nak abban, hogy a jelen Szoraődés 
életbelépésétől kezdve hadseregükbe, 
hajóhadukba vagy légi hadürejükbe 
magyar állampolgárt be nem soroz
nak, oda katonai kiképzés előmozdí
tása céljából be nem osztanak és álta
lában magyar állampolgárt katonai, 
hadihajózási vagy légbaj ózási oktató
ként nem alkalmaznak.
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Toutefois, la présente diapoaition 
ne porte aucune atteinte an droit 
de la France de reoniter la Légion 
étrangère conformément aux lois et 
réglementa milit^aires français,

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

Artir.lp. 141.

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

143. cikk,

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

PA R T IE  VL

Prisonnier» de guerre et sépul
tures.

SECTION I.

Priâoitniei'S de guerre.

Article 144.

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

VI. RÉSZ. 

Hadifoglyok és sírhelyek.

I. CÍM.

Hadifoglyuk.

144. cikk.

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

Article 14G.

Le rapatriement des prisonniers 
de guerre et internés civils hongrois 
sera, dans lés conditions fixées à 
l ’article 144, assuré par les soins 
d’une Commissioii composée de repré
sentants des Puissances alliées et 
asaooiées d’nne part et du Gouver
nement hongrois d’autre part.

Pour chacniie des Puissances 
alliées et associées une Sous-Commis
sion composée uniquement de repré
sentants de la Puissance intéressée 
te de Délégués do Gouvernement

145, cikk,

A  magyar hadii'oglyokimk és pol
gári interu{Utaknak a 144. cikkben 
mcghatái'ozott feltételek mellett 
leendő liazaszállításáj-ói az egyrész
ről a Szövetséges és Tái’sult Hatal
mak és másrészről a Magyar Kor
mány képviselőiből alakuló Bizottság 
gondoskodik.

]\íiriden egyes Szövetséges éa Tár
sult Hatalomra nézve egy-egy A l
bizottság állapítja meg a badiíoglyok 
liazaszállitásának részleteit ; ezek az 
Albizottságok csupán az illető órde-
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hongrois réglera )ea détails d’exécu* 
tion du rapati'ieinent des prisonniers 
de guerre.

Article 146.

Dès leur remisé aux rijaina des 
autorités hongroises, lea prisonniers 
de guerre et internés civils devront, 
par los soins de ces dernières, être 
sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d’entre eux, dont le domi
cile d'avant-guerre se trouve sur les 
territoires occupés pai les troupes 
des Puissances alliées et associées, 
devront également y ôtre renvoyés, 
sous réserve de l’agrément et du con
trôle des autorités militaires des 
armées d’occupation alliées et asso
ciées.

kelt Hatalom és a Magyar Kormány 
képviselőiből alakulnak.

146. nikk.

à, magyar hatóságok kötelesek ar
ról gondoskodni, hogy a nekik Át
adott hadifoglyok éa polgári intor- 
]iáltftk, az átadás után haladéktalanul 
otthonukba küldessenek.

A^ok a hadifoglyok éa polgári 
intei'náltak, akiknek a háború előtti 
lakóhelye a Szövetséges és Társult 
Hatalmak csapatíiitól megszállott 
területen van, a Szövetséges és Tár- 
.sult Hatalmak inőgB'zálló csapatai 
katonai hatáságainak engedélyével 
és ezek ellenőrzése mellett, lakó- 
helyűkre s?:intén visszaküldendők.

Article 147.

Töuí' líi;- frais résultant de ce 
à partir de la mise en 

l'onto, .jeiont à la charge du G ou ver- 
Ki-îijiint hongrois, lequel sera tenu de 
ionrnir les moyens de transport, ainsi 
<[ue le personnel technique, qui seront 
considérés comme nécessaires par la 
Commission prévue à l ’article 14C.

147. cikk.

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

Article 148.

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

Cette disposition ne s'applii|ue 
pas aux prisonniers de guoire f'-t 
internés civils qui seraient punis pour 
des faits postérieur,î  au l* ' janvier
1920.

148. cikk.

Azokat a hadifoglyokat és poígári 
internáltakat, akik a fegyelem ellen 
elkövetett cselekmény miatt bünte
tendők voluá.nak, vagy akik emiatt 
büntetés alatt állanak, arra való 
tekintet nélkül, hogy büntetésük ide
jét kitöltötték-e vagy az ellenük 
indított eljárás befejezést nyert-o 
vagy sem, haza kell szállítani.

Ez a rendelkezés nem nyer al
kalmazást azokra a hadifoglyokra 
és polgári internáltakra, nézve, akik 
az 1920. évi január hó 1-je után 
elkövetett cselekmények miatt vol
nának büntetendők.
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Jusqu’à lôui' rapatriemeub, tous 
lüs prisonniers de guerre eb inteniés 
civils restent soumis aux règlements 
eu vigueur, notamment au point de 
vue du travail et de la discipline.

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

Article 149.

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

140. cikk.

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

Article 150.

Le Gonvernenient hongrois s’en
gage à recevoir sur son territoire 
tous les individus rapatriables sans 
distinction.

Les prisonniers de guci'rc ou res
sortissants hongrois, qui désireraient 
ne pas être rapatriés, pourront être 
exclus du rapatriement; mais les 
Gouvernements alliés et associés se 
réservent le droit, soit de les rapa
trier, soit de les conduire dans un 
pays neutre, soit de les autoriser à 
résider sur leur territoire.

Le Gouvernement hongrois s'en
gage à ne prendre contre ces indi
vidus ou leui-s familles aucune me- 
sme d’exception, ni à exercer à leur 
encontre, pour ce motif, aucune 
répression ou vexation, de quelque 
nature qu’elle soit.

150. cikk.

A  Magyar Kormáuy kötelezi magát 
arra, hogy az összes hazaszállítandó 
egyéneket megkülönböztetés nélkül 
területére befogadja.
. Azokra a magyar, hadifoglyokra 

vagy állampolgárokra nézve, akik ha
zaszállításukat nem óhajtják, a liaza- 
szállítást mellőzni lehet ; a Szö vet
séges és Társult Kormányok azonban 
fenntartják maguknak a jogot, hogy 
ezeket az egyéneket hazájukba vagy 
valamely semleges országba szállít
hassák, avagy megengedjék nekik, 
hogy temleteiken lakhassanak.

A Magyar Kormány kötelezi magát 
arra, hogy ezekkel az egyénekkel és 
hozzátartozóikkal szemben semmiféle 
kivételes intézkedést nem alkalmaz, 
őket a fenti okból semminemű meg
torlással vagy zaklatással nem sújtja.

Article 151.

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

151. cikk.

A  Szövetséges és Társult Kormá
nyok fenntartják maguknak a jogot, 
hogy a hatalmukban levő magyar 
hadifoglyok és állampolgárok haza- 
szállítását attól tegyék függővé, hogy 
a Magyar Kormáuy a Szövetséges és 
Társult Hatalmaknak azokról a hadi
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ment hongrois de tnns les prisonniers 
de guerre et autres ressort tasaols des 
Puissances alliées et associées, qui 
se trouveraient encore retenus contre 
leur gré en Hongrie.

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

Article 152.

Le Gouvernement hongrois s’en
gage :

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

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

162. cikk.

A  Magyar Kormány kötelezi ma- 
gát:

1. hogy az eltűntek felkutatására 
alakult bizottságoknak szabad be
járást biztosít, azok részére az összes 
szükséges szállítási eszközöket rendel
kezésére bocsátja^ a fogolytáborok
ba, fogházakba, kórházakba és min
den egyéb helyiségekbe ezeket a 
bizottságokat beengedi, valamint 
mindazokat a köz és magánokirato
kat, amelyek kutatásaiknál felvilágo
sítást nyújthatnak, rendelkezésükre 
bocsátja ;

2. hogy megbünteti azokat az 
osztrák* hivatalnokokat és magáno 
sokat, akik a Szövetséges és Tái'snlt 
Hatalmak állampolgárainak jelenlétét 
netalán titokban tartanák, vagy jelen
létét, miután aci’ól tudomást szerez
tek, nem jelentenék be.

Article 153.

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

153. cikk,

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

Article 154.

Les Hautes Parties Contractan
tes déclarent renoncer au rembour-

154. cikk.

A  Magas Szerződő Felek kijelen
tik, hogy lemondanak mindazoknak

• Helyesen ; a magyar.
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Sèment réciproque des sommes dues 
pour rentretien des prisonniers de 
guerre sur leurs temboires respectifs.

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

SECTION II.

Sépultures.

Article 155.

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

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

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

II. CÍM.

Sírhelyek.

155. cikk,

A  Szövetséges és Társult Kor
mányok és a Magyar Kormány gon
doskodnak arról, hogy a területeiken 
eltemetett katonák és tengerészek 
sírhelyei tiszteletben és jókarban tar
tassanak.

Kötelezik magukat, hogy minden 
olyan bizottságot, amelyet valame
lyik Konnány az eltemetettek sze
mélyazonosságának megállapításával, 
azoknak lajstromozásával, illő sír
emlékek karbantartásával vagy fel
állításával bízott meg, elismernek és 
az ilyen bizottságot feladata kivi
telében támogatják.

Megegyeznek azonkívül arra nézve 
is, hogy a belföldi törvényekben fog
lalt rendelkezéseknek és a közegész
ség követelményeinek korlátai között, 
kölcsönösen minden eszközzel meg
könnyítik katonáik és tengerészeik 
földi mai’adván3'ainak hazaszállítá
sára irányuló kérelmek teljesítését.

Article 156.

Les sépultures des prisonniers de 
gueire, internés civils et ressortis
sants dés différents États belligérants, 
décédés en captivité, seront convena
blement entretenues, dans les condi
tions prévues à l ’article 156 du pré
sent Traité.

Les Gouvernements alliés et as
sociés d’une part et le Gouvernement 
hongrois d’autre pai’t s'engagent 
en outre à se fournir réciproquement ;

156. clkk.

A  különböző hadviselt Államojí 
fogságban elhunyt hadifoglyainak, 
polgári internált] ainak és egyéb 
állampolgárainak sírhelyei a jelen 
Szerződés 155. cikkének rendelke
zései éi-telmében megfelelően jókar
ban tartandók.

Ezenkívül egyrészről a Szövet
séges és Társult Kormányok, más
részről a Magyar Kormány kötelezik 
magukat arra, hogy kölcsönösen egy
más rendelkezésére bocsátják :
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la liste complète des décédés 
avec tous renseignements utiles à 
leur ideutifioation ;

2® toutes indications sur le 
nombre et l’emplacement des tombes 
de tous les morts enteiTés sans iden
tification.

1. az elhaltak teljes névjegyzékét 
a személyazonosságuk megáUapításá- 
hoz szükséges összes adatokkal együtt;

2. a személyazonosság miegállá- 
pítása nélkül eltemetett összes halot
tak számára és sírhelyeik hollétére 
vonatkozó minden felvilágosítást.

P A R T IE  V II.

Sanctions.

Article 157.

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

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

V IL  RÉSZ.

Büntető rendelkezések.

157. cikk.

A  Magyar Kormány elismeri a 
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
azt a jogát, hogy katonai bíróságaik 
elé állíthassák mindazokat a szemé
lyeket, akiket a háború törvényeivel 
és szokásaival ellenkező cselekmények 
elkövetésével vádolnak. A  bűnösök
nek talált személyekre a törvények
ben előirt büntetések nyernek alkal
mazást. Ezt a rendelkezést Magyar- 
országnak vagy szövetségeseinek bíró
ságai előtt netalán folyamatba tett 
eljárásra vagy felelősségrevonásrp. 
való tekintet nélkül alkalmazni fogják, 

A. Magyar Kormány köteles a, 
Szövetséges éa Társult Hatalmaknak 
vagy közülök annak, amely őt ez
iránt megkeresi, kiszolgáltatni ‘r, 
háború törvényeivel és szokásaival 
ellenkező cselekmények elkövetésével 
vádolt minden személyt, akár név- 
szerint nevezik meg őket, akár pedig 
azt a rangfokozatot, tisztséget vag> 
hatáskört jelölik meg, amelyben a 
magyar hatóságok az illető szemé
lyeket alkalmazták.

Article 158,

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

158. cikk.

Azokat, akik a Szövetséges és 
Társult Hatalmak közül csupán egy
nek állampolgárai ellen követtek el 
büntetendő cselekményt, ennek a 
Hatalomnak katonai bíróságai elé 
fogják állítani.
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Lea autfiui's d’actes commis contre 
dea ressortissants de plusieurs Puis
sances alliées et associées seront tra
duits devaîit des tribunaux œilitaiies 
composés de membres appartenanC 
aux tiibunaux militaires des Pciissan- 
îes intéressées.

Dans tous les cas, l’accusé aura 
rlroit à désigner lui-mêmc son avotrat.

Azokat, akik több Szövötséges 
és Társult Hatalom állampolgárai 
ellen követtek el büntetendő cselek
ményt, az érdekelt Hatalmak katonai 
bíróságainak tagjaiból alakított ka
tonai bíróságok elé fogják állítani.

Minden esetben meg lesa a vád
lottnak joga arra, hogy védőjét maga 
jelölje ki.

Article 159.

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

159. cikk.

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

Article 160.

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

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

160. cikk,

A  157 — L59. cikkek rendelkezései 
alkalmazást nyernek azoknak az 
Államoknak Kormányaira nézve is, 
amely Államokhoz a- volt Oazti-ák- 
Magyar Monarchiához tartozó terü
leteket csatoltak, azokra a szemé
lyekre vonatkozólag, akiket a háború 
törvényeivel és szokásaival ellenkező 
cselekmények elkövetésével vádolnak,
8 akik az említett Államok területein 
tartózkodnak vagy ezeknek as Á lla 
moknak rendelkezése alatt állanak.

Ha az illető személj'ek az emlí
tett Államok valamelyikének állam
polgárságát már megszerezték, ennek 
az Államnak Kormánya kötelezi 
magát, hógy felelősségre vonásuk és 
megbüntetésük biztosítása végett az 
érdekelt Hatalom megkeresésére- és 
azzal egyetórtőleg, minden szükséges 
intézkedést meg fog teimi.
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P A R T IE  V III. 

Eéparations.

SECTION I.

Dispositions générales.

Ai'ticle 161.

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

V m , RÉSZ.

Jrfyâtéteî.

I. CÍM.

Általános rendeliiezések.

161. cikk.

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

Article l(í2.

.‘.,í  ̂ i’-uviveriicinouta alliés ot as- 
i‘econö.iasont que les ressources 

áo la Hongrie no sonf. pas suftisaïi-
— on tenant compte de la di- 

luiiiution permanente do ces resvsonr- 
ce.3 qui réaalte des auties dispositions 
du présent Traité ~  pour assure i 
complète répaa'ation de ces pertes et 
de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et as
sociés exigent toutefois, et la Hongrie 
on prend l ’engagement, que soient 
r(îpar4s, dans les conditions déter
minées ci-après, les dommages cau
sés, pendant le période au com-s de 
laquelle chacune des Puissances al
liées ou associées a été en guen-e 
avec la H oi;éíí>í% à la population 
civile des Puissances alliées et asso
ciées et à ses biens par la,dite agi-es- 
sion pai' tüiTe, par mer et i)ar les 
airs,, et d'une façon générale, les 
dommages définis à l'Annexo I  ci- 
jointe.

162. cikk.

A  Sznvtvtséges ÓS Társult Kor- 
màt»3*ok eiismcrilr, hogy Magyaror
szág jövedelemforrásai, tekintettel e 
jöv.)d«lemforrásoknak a jelen Szer- 
iodós egyéb rendelkezéseiből folyó 
állandó jellegű csökkenésére, nem 
elegendők aira, hogy e veszteségek 
és károk teljes jóvátételét biztosít
sák.

A  Szövetséges és Társult Kor
mányok mégis megkövetelik és Ma
gyarország kötelezi magát, hogy az 
alább megszabott módozatok sízierint 
jóváteszi mindazokat a károkat, ame
lyeket a Szövetséges és Társult Ha
talmak polgári lakosságában és ja 
vaiban szárazföldig tengeri és légi 
támadása okozott az alatt az idő 
alatt, amíg a Szövetséges és Társult 
Hatalmak bármelyike háborút viselt 
Magyarországgal, valamínt-^talában 
az idecsatolt I. Függelékben meg
határozott károkat.
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Article 163. les. cikk.

Le montant deadits dommagon, 
poui- Itísquels réparation est due par 
la Hongrie, sera fixé par une Com- 
misaion intôralliée, <jui prendra lo titre 
de Commission des réfxtrations et sera 
constituée dans 1» forme et avec les 
pouvoir.s indiqués par le présent 
Traité, notamment aux Annexes I I  
à V oi-jointeB. La CommiBsion prévue 
à l’article 233 du Traité avec l ’A lle
magne est la même que la présente 
Commission, sous réserve dos modi
fications réaultant du présent Traité : 
elle constituera «ne Section pour les 
questions spéciales soulevées par l’ap
plication du présent Traité; cette 
Section n’aiira qu’un pouvoir consul
tatif, sauf dana les cas où la Com
mission des réparations lui déléguera 
tels pouvoirs qu’elle jugera opportuns.

La Commission des réparations 
étudiera les réclamations et donnera 
au Gouveriioment hongrois l’équitable 
faculté de se faire entendre.

La Commission établira concur- 
remmeut xin état de payements, en 
prévoyant les époques et les moda
lités de Tacquittement par la Hongrie, 
dans une période de trente ans à 
dater du 1" mai 1921, de la part 
de dette qui lui aura été assignée 
après que la Commission aura estimé 
si l’Allemagne est en situation de 
payer le solde du montant total des 
réclamations présentées contre l’A lle
magne et ses alliés et vérifiées par 
la Commission. Au cas cependant où, 
au cours de ladite période, la Hongrie 
manquerait à l'acquittement de sa 
dette, le règlement de tout solde 
restant , impayé pourra être reporté 
aux années suivantes, à la volonté 
de* la Commission, ou ponna faire 
Vobjet d’un traitement différent, dans 
telles conditions que détermineront 
les Gouvernements alliés et associés, 
suivant la procédure prévue à la pré
sente Partie du présent Traité,

Azoknak a károknak összegét, 
amelyeknek jóvátételére Magyaror
szág köteles, szövetségközi bizottság 
állapítja meg, amelynek »Jóvátéteü 
Bizottság* lesz a ne es amelynek szer
vezetét és hatáekörét a jelen Szerző
dés, nevezetesen az e címliez: tartozó 
I I — V. Függelék határozzák meg. 
Ez a Bizottság, a jelen Szorződés- 
bői folyó eltérésektől eltekintve, azo
nos a Németországgal kötött Szer
ződés 233. cikkében meghatározott 
bizottsággal; a Bizottság a jelen 
Szerződés alkalmazásából eredő kü
lönleges kérdések számára külön 
Osztályt alakít ; ennek az Osztálynak 
csupán tanácsadó hatásköre lesz, ki
véve azokat az eseteket, amelyekbeu 
a Jóvátétel! Bizottság ruház reá meg
felelő hatáskört.

A  Jóvátételi Bizottság a köve
teléseket felülvizsgálja és méltányos 
módon alkalmat nyújt a Magyar Kor
mánynak arra, hogy meghallgassák.

A  Bizottság egyúttal fizetési ter
vezetet készít, amely liiegállapitja, 
hogy Magyarország 1921: évi május 
hó 1-től kezdődő harminc éven át, 
mely határidőkben éa milyen módo
zatokkal taitozik a jóvátételi tíirto- 
zásnak azt a részét törleszteni, ame
lyet reá ki fognak vetni, mintán a 
Bizottság már megállapította volt azt, 
hogy Németország képes-e az ellene 
és szövetségesei ellen támasztott és 
a Bizottság által felülvizsgált köve
telések teljes összegének fennmaradó 
részét megfizetni. Abban az esetben 
pedig, ha Magyarország ezalatt az 
idő ^a tt tartozásának törlesztésével 
hátralékban mai'adna, minden ki
egyenlítetlen részösszeg fizetése a 
Bizottság tetszése szerint későbbi 
évekre, elhalasztható vagy olyan mó- 
don kezelhető, aminőt a Szövetséges 
és Társult Kormányok a jelen Szer
ződés jelen részében megszabott le
járásnak megfelelően meg fognak 
állapítani.
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Article 164. 164. cikk.

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

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

Article lí>5-

La B íngrie payera, pendant l ’an- 
pée in:';- et les quatre premitsrs mois 
ne r.r' '.. CA autant de Versements 
et i.i'.lles modalités (en or, en

en navires, en valeurs 
" ;Uitrtiment) que la Commission 

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

105. cikk.

Magyarorezág i 920-ban éa az 
1921, év első négy hónapjában oly 
részletükben és olyan módon (arany
ban, árúkban, hajókban, értékpapí
rokban vagy nxáa módon), amint azt 
a Jóvátéíeli Bizottság mogállapítja, 
a fentemlített követelésekre méltá
nyos róazfiaetést teljesít, amelynek 
nagyságát a . Jóvátételi' Bizottság 
állapítja meg; ezt az összeget első
sorban a megszálló hadseregnél, az
1918. évi november hó 3.-i fegyver
szünet után felmerült s a 181. cikk
ben tárgyalt költségeknek fizetésére 
keli fordítani; annjd élelmiszer és 
nyeisanyag, amennyi a Szövetséges 
és Társult Főhatalmak Kormányai
nak megítélése szerint szükséges 
ahhoz, h^ogy Magyarország képes 
legyen jóvátételi kötelezettségének 
teljesítésére, szintén fizethető á ne
vezett Koi:iná.nyok jóváhagyásával 
az említett összegből. A  fennmaradó 
összeg Magyarország jóvátételi tarto
zásából levonandó. Magyaroi-szág 
azonfelül letétbe helyezi a IC. Füg
gelék 12. §-a cj pontjának intézke
dése értelmében az ott említett köte* 
lezŐj egyeket.
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Article 166. 166. cikk.

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

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

Article 167.

Les versements successifs, y com
pris ceux visés aux articles précé
dents, effectués par la Hongrie pour 
satisfaire aux réclamations ci-dessus, 
sèront répartis par les Gouvernements 
alliés et associés suivant les pro
portions déterminées par eux à 
l’avance et fondées sur l ’équité et les 
droits de chacun.

En vue de cette répartition, la 
valeur des crédits visés à l’article 
173 et aux Annexes III, IV  et V  
sera calculée dé la même façon que 
les payements effectués la même 
année.

Article 168.

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

167. cikk.

A  folytatólagos fizetéseket, ide
értve az előző cikkekben tárgyalta
kat is, amelyeket Magyarország a 
jóvátételi követelések kielégítésére 
teljesít, a Szövetséges és Társult 
Kormányok egymás közt a méltá
nyosság és mindegyikük jogai alapján 
előre megállapított arány szerint 
osztják fel.

A  felosztásnál a 173. cikkben és 
a HE., IV . és V. Függelékben meg
állapított jó váü'ások értéke olymódon 
azá^t, mint az ugyanabban az év
ben teljesített fizetéseké.

168. cikk.

A  fentebb megáEapított fizetése
ken felül Magyarország a Jóvátételi 
Bizottság részéről megállapított el’ 
járás szerint visszaszolgáltatja mind
azt a készpénzt, valamint vissza
szolgáltatja mindazokat az állatokat, 
különféle tárgyakat és értékpapíro
kat, amelyeket elvett, lefoglalt vagy 
zár alá vett, amennyiben az azonos
ság megállapítása akár Magyaror
szágnak, akár szövetségeseinek tei-ü-
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tenant à la Hongrie ou à ses alliés, 
soit sur les territoires restés en pos
session de la Hongrie ou de ses alliés 
jusqu’à la complète exécution du 
présent Traité.

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

Article 1G9.

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

169. cikk.

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

Article 170.

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

Le Gouvernement hongrois four
nira à la. Commission tous les ren
seignements dont elle pom-ra avoir 
besoin sur la situation et les opéra
tions finanoiérea et sur les biens, la 
capacité de production, les approvi
sionnements et la production cou
rante des matières premières et ob
jets manufacturés de la Hongrie 
et de ses ressortissants; il donnera 
également toutes informations relati
ves aux opérations militaires de la 
guen-e 1914— 1920, dont la connais
sance sera jugée nécessaire par la 
Commission.

Le Gouvernement hongrois ^ co r
dera aux Membres de la Commission 
et à ses agents autorisés tous les 
droits et immunités dont jouissent en 
Hongrie les agents diplomatiques 
dûment accrédités des Puissances 
amies.

170. cikk.

A  Magyar Kormány elismeri a
163. Cilikben meghatározott Bizott
ságot abban az alakjában, amint azt 
a Szövetséges és Társult Kormányok 
a H. Függelék értelmében megszer
vezik ; visszavonhatatlanul elismeri, 
hogy a Bizottságot a jelen Szerző
désben reáruházott jogosítványok él
vezete és hatáskörök gyakorlása 
megilleti.

A  Magyar Kormány meg fog 
adni a Bizottságnak minden olj^aii 
felvilágosítást, amelyi'e annak Ma
gyarország és állampolgárai pénzügyi 
helyzetét, pénzügyi miiveloteit, javait, 
termelőképességét, készleteit, nyei-í;- 
anyagtermelését és ipari termelését 
illetőleg szüksége van, továbbá fel
világosítást ad az 1914— 1920. évi 
háborúnak azokra a hadmüveleteiro 
vonatkozólag, amelyeknek ismeretét 
a Bizottság szükségesnek fogja tar
tani.

A  Magyar Kormány a Bizottság 
tagjainak és igazolt meghatalmazott
jainak mindazokat a jogoka t, és 
mentességeket megadja,, amelyeket 
barátságos Államok szabályszerűen 
meghatalmazott diplomáciai kép
viselői Magyarországon élveznek.
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La Hongrie accepte, en outre, de 
supporter les émoluments et les frais 
de la CommiBsion et de tel personnel 
qu’elle pourra employer.

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

Article 171.

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

171. cikk.

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

Article 172.

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

172. cikk.

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

Article 173.

Seront portés au crédit de la 
Hongrie; au titre de ses obligations 
de réparei', les éléments suivants:

a) tout solde définitif en faveur 
de la Hongrie visé aux Sections ITT 
et IV  de la Partie X  (Clauses écono
miques) du présent Traité ;

h) toutes sommes dues à la Hon
grie du chef des cessions visées à 
la Partie IX  (Clauses financières) et 
k la Partie X I I  (Ports, voies d’eau 
et voies ferrées) ;

cji toutes sommes que la Com
mission des réparations jugei-ait devoir 
être portées au crédit de la Hongrie 
à valoir sur tous autres transferts 
de propriétés, droite, concessions ou 
autres intérêts prévus par le présent 
Traité.

En aucun cas, toutefois, les res
titutions effectuées en vertu de l’ar-

173. cikk.

Magyarország javára írandók jó- 
vátételi kötelezettségek címén a 
következő tételek:

a) a jelen Szerződés X. részének 
(Gazdasági rendelkezések) III. és IV. 
címe alapján Magyarország javára 
megállapított végleges fizetési egyen
leg í

b) mindazok az összegek, amelyek 
Magyarországot a IX . részben (Pénz
ügyi rendelkezések) és a X II. rész
ben (Kikötők, víziútak és vasutak) 
megszabott jogátruházások folytán 
megilletik ;

c) mindazok az összegek, amelyek
nek Magyaroi-szág javára való írását 
a Jóvátéteü Bizo^ttság elrendeli, 
vagyontárgyaknak, jogoknak, enge
délyeknek (koncesszióknak) és egyéb 
érdekeknek a jelen Szerződésben 
megszabott bármely más átruházása 
alapján.

Semmi esetre sem írhatók azon
ban Magyarország javára a 168. cikk
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ticle 168 ne pourront être portées 
au crédit de la Hongrie.

értelmében foganatosított visszaszol
gáltatások.

Ai'tiole 174.

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

174. cikk.

A  magyar tengeralatti kábel át
engedését, amelyet a jelen Szerző
désben külön rendelkezés nem tár
gyal, az idemellékelt VI. Függelék 
szabálj'ozza.

Annexe I.

Compensation peut être réclamée 
de la Hongrie conformément à l ’ar
ticle 162 ci-dessus, pour la totalité 
des dommages'rentrant dans les ca
tégories ci-après ;

1“ Dommages causés aux civils 
atteints dans leur personne ou dans 
leur vie et aux survivants qui étaient 
à la charge de ces civils pom' tous 
actes de guerre, y compris les bom
bardements ou autres attaques par 
tei-re, par mer ou par la voie des 
airs, et tontes lem’s conséquences di
rectes ou toutes opérations de guerre 
des deux groupes de belligérants, en 
quelque endroit que ce soit;

2' Dommages causés pax la Hon
grie ou ses alliés aux cípüs victimes 
d’actes de cruauté, de violence ou de 
mauvais traitements (y compris les 
atteintes à la vie ou à la santé par 
suite d’emprisonnement, de déporta
tion, d’internement ou d’évacuation, 
d’abandon en mer ou de travail forcé), 
en quelque endroit que ce soit, et 
aux survivants qui étaient à la charge 
de ces victimes ;

3“ Dommages causés par la Hon
grie ou ses alliés, sur leur tenitoii-e 
occupé ou en territoire envahi, aux 
civils victimes de tous actes ayant 
porté atteinte à la santé, à la capacité 
de travail ou à l’honneur, et aux 
survivants, qui étaient à la charge 
de ces victimes ;

I. Függelék.

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

1. oly károk, amelyeket polgári 
egyének személyében vagy életében 
és az említett polgári egyének tar
tásra jogosult bátram arad ottainak 
bármilynemű háborús cselekménnyel 
bárhol is okoztak, ideértve a bom
bázásokat és más szárazföldi, ten
geri vagy légi támadásokat, úgyszin
tén ezeknek, nemkülönben mindkét 
hadviselocsoport összes hadművele
teinek mindennemű közvetlen követ
kezményeit ;

2. oly károk, amelyeket Magyar- 
ország vagy szövetségesei polgári 
személyeknek és tai-tásra jogosult 
hátramaradottaiknak kegyetlenkedés
sel, erőszakoskodással vagy rossz bá
násmóddal (ideértve az élet vagy az 
egészség ellen letartóztatás, elszállí
tás, internálás vagy kiürítés, tenge
ren való elhagyás avagy kényszer- 
munka útján elkövetett támadásokat) 
bárhol okoztak;

3. oly károk, amelyeket Magyar- 
ország vagy szövetségesei saját vagy 
megszállott, vagy harcban elfoglalt 
tei-ületen polgán személyeknek és 
tartásra jogosult hátramaradottaik- 
nak az egészsége a munkaképesség 
v íg y  a becsület ellen irányuló cse
lekményekkel okoztak ;
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4® Dommages causés par toute 
espèce de mauvais traitements aux 
prisonniers de guferre;

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

6° Frais de l’assistance fournie 
par les Gouvernements des Puissan
ces alliées et associées aux pvison- 
niei-s de guen-e, à leurs familles ou 
aux personnes dont ils étaient le 
soutien ;

7® Allocations données par les 
Gouvernements des Puissances alliées 
et associées aux familles et aux au
tres personnes à la charge des mobi
lisés ou de tous ceux qui ont servi 
dans l’armée; le montant des som
mes qui leur sont dues pour chacune 
des années au cours desquelles des 
hostilités se sont produites sera cal
culé, pour chacun desdits Gouverne
ments^ sur la base du tarif moyen 
appliqué en France, pendant ladite 
année, aux payements de cette na
ture ;

8® Dommages causés à des civils 
pai’ suite de l’obligation qui leur a été 
imposée par la Hongrie où ses alliés 
de travailler sans une juste rémuné
ration ;

9® Dommages relatif? à toutes 
propriétés,* en quelque lieu qu’elles

4. hadifoglyoknak bárminenű 
rossz bánásmóddal okozott károk ;

5. mint a Szövetséges és Társult, 
Hatalmaknak okozott károk jönnek 
tekintetbe az összes nyugdíjak és 
hasonló természetű ellátások a há
ború katonai (szárazföldi, tengeri 
vagy légi haderőkhöz tartozó) áldo
zatai, megcsonkítottak, sebesültek, 
betegek vagy rokkantak, valamint 
oly személyek számára, akiket 
ezek az áldozatok eltartottak; ía 
Szövetséges és Társult Kormá
nyokkal szemben fennálló ezt a tar
tozást mindegyik fentnevezetb Koi - 
mány részére az említett nyugdíjak 
és ellátások tőkésített értékében és 
pedig a jelen Szerződés életbelépé
sének időpontjára és a Franciaor
szágban 1919. évi május hó 1.-én 
érvényben volt díjszabások alapján 
kell kiszámítani ;

6. annak a segél3niek költségei, 
amelyben a Szövetséges és Társult 
Hatalmak Kormányai'a hadifoglyo
kat, azok családjait ás azoljat a sze
mélyeket részesítették, akiket a ha
difoglyok eltartottak ;

7. a Szövetséges és Társult Ha
talmak Kormánj'ai részéről a moz
gósítottak és a hadseregben szolgá
lók családtagjainak és a velük szem
ben tartásra jogosult egyéb szemé- 
Ij’ekuek kiutalt segélyek ; annak az 
összegnek nagyságát, amely őket az 
ellenségeskedések tartamának minden 
egyes évére nézve megilleti, a neve
zett Kormányok.mindegyike számára 
az illető évben Franciaországban a 
hasonló természetű fizetésekre alkal
mazott középdíjszabáa szerint kell 
kiszámítani ;

8. polgári személyeknek okozott 
károk  ̂ amelyek Magyarország vagy 
szövetségesei részéről a reájuk rótt 
abból a kötelezettségből eredtek, 
hogy megfelelő díjazás nélkül dol
gozni voltak kötelesek :

9. olyan károk, amelj^eket a "Szö
vetséges és Társult Hatalmak vaia-
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soient situées, appartenant à l’une 
des Puissancea alliées et associtees» ou 
à leurs reasortîssanis (exception faite 
des ouvrages et du matériel militai- 
1 6 8  ou navals) qui ont été enlevées, 
saisies, endommagées ou déti-uites par 
les actes de la Hongrie ou de ses 
aUiées sur teire, sm* mer ou dans 
les airs ; ou dommages causés en con
séquence dii-ecte des hostilités ou de 
toutes opérations de guen-e ;

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

melyikének, avagy azok állampol
gárainak bárhol levő bárminemű 
vagyonábaii (kivéve a hadsereg és a 
haditengerészet müveit és anyagait; 
okoztak annak következtében, hogy 
a vagyontárgyakat Magyarország 
vagy szövetségesei szárazon, tenge
ren vagy a levegőben elkövetett 
cselekménnyel elvitték, lefoglalták, 
megrongálták vagy megsemmisítet
ték; vagy oly károk, amelyek az 
ellenségeskedések vagy bárminő had
művelet közvetlen következményei
ként állottak elő ;

10. olyan károk, amelyeket Ma- 
'gyarország vagy szövetségesei kiveté
sek, pénzbüntetések va gy hasonló kény
szerszolgáltatások alakjában okoztak 
a polgári lakosságnak.

Annexe II.

§

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

li. Függelék.

1 §■

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

§ 2.

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

2 , § .

A  Bizottság ta ra it az Észak- 
amerikai Egyesült-Államok, Nagy- 
britannia, Franciaország, Olaszország, 
Japán, Belgium, Görögország, Len
gyelország, Románia, a Szerb-BLorvát- 
Szlovén Állam és Cseh-Szlovákország 
nevezik ki. Az Északamerikai Egye
sült-Államok, Nagybritannia, Francia- 
ország, Olaszország, Japán és Bel
gium külön-külön egy-egy kiküldöttet 
neveznek ki. A  többi öt Hatalom 
pedig egy közös kiküldöttet nevez 
ki az alábbi 8. szakasz harmadik 
bekezdésében körülírt módozatok 
szerint. Minden egyes kiküldött ki- 
nevezéséA'el egyidejűleg egy kikül
dött-helyettest is kell kinevezni, aki
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adjoint qui le remplacera en cas de 
jnaladiè ou d’absence forcée^ mais 
qui, en toute autre circonstance, aura 
seulement le droit d’assister aux dé
bats sans y prendre aucune part.

En ancun ciis, plus de cinq des 
Délégués ci-dessus n’auront le droit 
de prendre pai*t aux débats de la 
Commission et d’émettre des votes. 
Les Délégués des États-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de la France et de 
l’Italie am'ont toujours ce droit. Le 
délégué de la Belgique aura ce droit 
dans tous les cas autres que ceux 
visés ci-après. Le Délégué du Japon 
aura ce droit dans le cas où seront 
examinées des questions relatives aux 
dommages sur mer. Le Délégué com
mun des cinq autres Puissances men
tionnées ci-dessus aura ce droit lors
que des questions relative.? à l’Au
triche, à la Hongi-ie ou à la Bulga- 
lie seront examinées.

Chacun des Gouvernements re
présentés à la Commission aura le 
droit de s’en retirer après un préavis 
de douze mois noti6é'à la Commis
sion et confirmé au cours du sixième 
mois après la date de la notification 
primitive.

a kiküldöttet betegség vagy kényszer
távoliét esetében helyettesíti, de akit 
egyéb alkalmakkor csak a tárgyalá
sokon való jelenlétei joga közre
működés nélkül iUet meg.

Több mint.öt a fentnevezett ki
küldöttek közül semmi esetre, sem 
vehet részt a Bizottság tárgyalásain, 
és a szavazásban. A z  Egyesült- 
Államok, Nagybritannia, ï î-ancia- 
ország és Olaszország kiküldötteit 
mindig megilleti ez a jog. Belgium 
kiküldöttét megilleti minden olyan 
esetben, amely alább felsorolva nincs. 
Japán kiküldöttét megilleti ez a jog 
oly esetben, amikor tengeri károkra 
vonatkozó kérdések kerülnek tárgya
lás alá. A fentemlített öt Hatalom 
közös kiküldöttének pedig akkor van 
részvételi joga, ha oly kérdések ke
rülnek tárgyalás alá, amelyek Ausz
triára, Magyarországra vagy Bul
gáriára vonatkoznak.

A  Bizottságban képviselt minden 
egyes Kormánynak joga van az attól 
való visszalépésre, ha ezt tizenkét 
hónappal előbb a Bizottságnak be
jelenti és az első bejelentést' annak 
keltétől számított hatodik hó folya
mán megerősíti.

§ 3.

Telle d’entre les Puissances alliées 
et asoociées, qui pourrait êtie inté
ressée, aura le droit de nommer un 
Délégué qui ne sera présent et n’agii-a, 
en qualité d’assesseur, que lorsque 
les créances et intérêts de la(Ûte 
Puissance seront examinés ou discu
tés; ce Délégué n’aura pas le droit 
de vote

Le Section que la Commission 
constituera en exécution de l’article 
163 comprendra des représentants 
des Puissances ci-après ; États-Unis 
d’Amérique, Grande-Bretagne, France, 
Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, 
État serbe-croate-Slovène. Tchéco-

3.

A  Szövetséges és Tái'sult Hatal
mak bármelyikének, amelyik érde
kelve lehet, jogában van kiküldöttet 
kinevezni, de ez csak akkor lehet 
jelen és a tárgyalásban mint ülnök 
csak akkor vehet részt, amikor az 
illető Hatalom követeléseit és érde
keit veszik vizsgálat vagy vita alá ; 
ennek a kiküldöttnek szavazati joga 
nincs.

A  Bizottság kebelében a 163. cikk 
végrehajtásaként felállítandó Osztály
ban a következő Hatalmak képviselői 
foglalnak helyett : Északamerikai 
Egyesült-Államok, Nagybritannia, 
Franciaország, Olaszország, Görög
ország, Lengyelország, Románia.
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Slovaquie, sans que cette composition 
préjuge en rien Tadmissibilité des 
réolamations. Lorsque la Section 
émettra des votes, les représentants 
des États-Unis d’Amérique, de la 
Grande-Bretagne, de- la France et 
de l ’Italie auront chacun deux voix.

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

Szerb-Horvât-Szlovén Állam és Cseh- 
Szlovákország, anélkül azonban, hogy 
ez az összeállítás bármikép isprejudi- 
kálna annak, hogy valamely köve
telés elfogadható-e. Ha az Osztály
ban szavazásra kerül a sor, az Észak
amerikai Egyesült-Államok, Nagy- 
britanoia, Franciaország és Olasz
ország képviselőinek két-két szavaza
tuk van.

A  fentemhtett többi öt Hatalom 
képviselői egy közös kiküldöttet 
neveznek ki, aki a jelen Függelék
2. szakaszában körülírt módozatok 
szerint foglalt helyet a Jóvátételi 
Bizottságban. Ez a kiküldött, akinek 
kinevezése egy évre szól, váltakozva 
a fentemlített öt Hatalom mindegyiké
nek állampolgái-ai közül kerül ki.

§• 4.

ii r, :‘;vs de mort, démission ou 
rapKic- tout Délégué, Délégué
adiü-'i':. Ci- aasessem-, un successeur 
riûVi: [n\ Ître désigné a.ussitôt que

4. §.

Valamely kiküldött, kiküldött
helyettes vagy ülnök halála, lemon
dása vagy visszahívása esetében 
utódját miuél előbb ki kell nevezni.

 ̂ 5.

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

o. i;.

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

§ 6.

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

6. §.

A  Bizottság első ülésén a fent
említett kiküldöttek közül elnököt 
és alelnöküt választ, akik egy évig 
maradnak hivatalukban és üji*a meg* 
választhatók ; ha az elnöki vagy az 
alelnöki állás az egyévi hivatali idő
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de Vice-Président devient vacant au 
cours d’une période annuelle, la Com- 
ndssion procédera immédiatement à 
une nouvelle élection poui* le reste 
de ladite période.

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

§ 7.

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

7. §.

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

§ 8.

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

8 . §.

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

§ 9-

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

9- §-

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

§ 10.

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

10 . §.

A  Bizottság megvizsgálja a köve- 
telécieket és méltányos módon alkal
mat nyújt a Magyar Kormánynak

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


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

arra, hogy meghallgassák, anélkül 
azonban, hogy ez utóbbinak módja 
lenne bármiképen részt venni a 
Bizottság döntésében. Ugyanezt a 
jogot fogja biztosítani a Bizottság 
Magyarország szövetségesei részére 
is, ha úgy találja, hog7  ezeknek 
érdekei forognak szóban.

§ 11.

La Commission ne sera liée par 
aucune législation ni par aucun code 
particuliers, ni pai' aucune règle spé
ciale concernant l ’instruction on la 
procédore; elle sera guidée par la 
justice, l’équité-et la bonne foi. Ses 
décisions devront se conformer à des 
principes et à des règles uniformes 
dans tous les cas où ces principes 

ces règles seront applicables. Elle 
lixera les règles relatives aux modes 
de preuve des réclamations.Ellepoiirra 
employer toute méthode légitime de 
calcul.

11. §■

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

§ 12.

La Commission aura tous les pou
voirs et exercera toutes les attribu
tions à elle conférées par le présent 
Traité.

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

12. §.

A  Bizottság éh'ezi mindazt a 
hatáskört, s gyakorolja mindazokat 
a jogokat, amelyeket részére a jelen 
Szerződés megállapít.

A  Bizottságot a jÓA’átételi kér
désekben a jelen részben foglaltak 
szerint általában a legmesszebbmenő 
eílenőrző és végrehajtó hatalom, 
A'alamint a jelen rész rendelkezésé
nek értelmezési joga megilleti. A  
jelen Szerződésben foglalt rendelke
zések fenntartásával a Bizottságot a
2. és 3. szakaszbaja felsorolt összes 
Szövetséges és Társult Kormányok 
avégből szervezik, hogy ez mind
egyiküknek az őt megillető részben, 
kizárólagos képviselője legyen a 
Magyarország részéről e Szei-ződés 
jelen részének alapján teljesítendő 
mindennemű fizetések átvétele, el
adása, megőrzése és felosztása körül
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devra se conformer aux conditions et 
dispositions suivantes:

a) Toute fraction, da montant total 
des créances vérifiées qui ne sera pas 
payée en or, ou en navires, valem's 
et marchandises ou de toute autre 
façon, devra être couverte par la 
Hongrie dans des conditions que la 
Commission déterminera, par la re
mise, à titre de garantie, d’un mon
tant équivalent de bons, de titres 
d’obligations ou autres, en vue de 
constituer une reconnaissance de la 
fraction de dette dont il s’agit.

b) En estimant périodiquemèut la 
capacité de payement de la Hongrie, 
la Commission examinera le système 
fiscal hongrois: afin que tous les 
revenus de la Hongrie y  compris les 
revenus destinés au service ou à 
l’aquittement de tout emprunt inté
rieur, soient affectés par privilège au 
payement des sommes dues par elle 
à titre de réparations, et 2*̂  de façon 
à acquérir la certitude'qu’en général 
le système fiscal hongrois est tout à 
fait aussi lourd, proportionnellement, 
que celui d’une quelconque des Puis
sances représentées à la Commission.

La Commission des réparations 
recevra des instructions lui prescrivant 
de tenir compte notamment: De 
la situation économique et financière 
réelle du teiTÎtoire hongrois tel qu’il 
est déhmité par le présent Traité; 
et 2° de la diminution de ses res
sources et de sa capacité de paye
ment résultant des clauses du présent 
Traité. — Tant que la situation de 
la Hongrie ne sera pas modifiée, la 
Commission devra prendre ces élé
ments en considération lorsqu’elle 
fixera le montant définitif des obli
gations de la Hongrie, les versements 
par lesquels ce pays devra s’acquitter, 
et les reports de tous payements 
d’intérêts qui pourront être sollicités 
par lui.

E tekintetben a Bizottság részére a 
következő feltételek és rendelkezések 
irányadók :

a) A z  összes megállapított köve
telések teljes összegének mindazon 
részletei fejében, amelyeket arany
ban vagy liajóanyagban, értékpapii-- 
ban és árúkban avagy bármely más 
módón ki nem fizetne, Magyarország 
tartozik fedezetet adni egyenértékű 
Összeg erejéig kötelezőjegy, adóslevél 
vagy más címlet alakjában annak 
biztosítékául, hogy az illető résa- 
adósságot elismeri ; a közelebbi mó
dozatokat a Bizottság állapítja meg.

b) Magyarország fizetőképessé
gének visszatérő időszakonkint foga
natosítandó becslése alkalmával a 
Bizottság megvizsgálja Magyarország 
pénzügyi rendszerét abból a szem
pontból, hogy : 1. Magyarország összes 
bevételei, ideértve minden belső 
kölcsön kamatfizetésére és törlesz
tésére rendelt jövedelmeket ia, első
sorban a jóvátételi összegek fizeté
sére fordíttassanak, és 2. bizonyságot 
szerezhessen arra nézve, vájjon 
Magyarország adórendszere aránylag 
általában legalább is olyan terhes-e, 
mint a Bizottságban képviselt bár
melyik Hatalomé.

A  Jóvátételi Bizottság oly értelmű 
utasításokat fog kapni, amelyek sze
rint köteles lesz különös figyelembe 
venni: 1. a jelen Szerződésben meg
állapított határok között levő magyar 
terület tényleges közgazdasági és 
pénzügyi helyzetét; és 2. erőforrá
sainak és fizetőképességének a jelen 
Szerződés rendelkezéseiből folyó csök
kenését. Mindaddig, amíg Magyar- 
ország helyzete nem változik, a 
Bizottság köteles lesz az említett 
körülményeket figyelembe venni Ma
gyarország tartozásai végösszegének 
megállapításánál, valamint azoknál 
a fizetéseknél, amelyekkel ez az or
szág taitozását törleszteni köteles, 
úgyszintén a kamatfizetési haladé
kok engedélyezésénél, amelyeket ne
talán igénybe kell vennie.
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c) La Commission, ainsi qu’il est 
prévu à l’àrticle 165, se fera délivrer 
par la Hongrie, comme garantie et 
reconnaissance de sa dette, des bons 
au porteur en or, libres de taxe ou 
impôts de toute nature, établis ou 
susceptibles de l’êti’e par le Gouver
nement hongrois ou par toute autre 
autorité en dépendant ; ces bons seront 
remis à tout moment jugé opportun 
par la Commission et en trois fractions 
dont les montants respectifs seront 
également fixés par la Commission, 
Ja couronne or étant payable confor
mément à l’article 197, Partie IX  
(Clauses financières) du présent Traité :

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

2*̂  Une deuxième émission en 
bons au porteur, portant intérêts à 
2 1 /2O/0  (deux et demi pour cent) entre 
1921 et 1926 et ensuite à 5®/o (cinq 
pour cent) avec l “/o (un poux- cent) 
en supplément pour l ’amortissement, 
à pai-tir de 1926, sur le montant total 
de l’émission.

3 0  Un engagement écrit d’émettre 
à titre de nouveau versement, et 
seulement lorsque la Commission sera 
convaincue que la Hongrie peut assu-

c) Magyarország a Bizottság rér 
szére, amint azt a 165. cikk meg
szabja, tartozásának biztosítása és 
elismerése fejében, bemutatóra és 
aranyra szóló kötelezőjegyeket bocsát 
ki, amelyek a magyar Kormány vagy 
ennek alárendelt akármely hatóság 
részéről kivetett vagy kivetendő min
dennemű adó vagy illeték alól men
tességet élveznek ; ezeket a kötelező
jegyeket a Bizottság részéről alkal
masnak talált időpontokban és három 
részletben, amelyeknek nagyságát 
egyenkint szintén a Bizottság álla
pítja meg, kell átadni, amikor is az 
aranykoronát a jelen Szerződés IX. 
része (Pénzügyi rendelkezések) 197. 
cikkének értelmében kell fizetni. És 
pedig :

1. Bemutatóra szóló kötelező
jegyek első, kamatmentes kibocsátása 
legkésőbb 1921. évi május hó 1. nap
ján esedékes lejárattal; különösen 
ezeknek a kötelezőjegyeknek törlesz
tésére fognak fordittatni azok a fize
tések, amelyeknek teljesítésére Ma
gyarország magát a 165, cikk értel
mében kötelezte ; ezekből azonban és 
kell vonni a megszálló csapatok fele 
tartási költségeinek megtérítésére n- 
a Magyarországnak élelmiszen'el és 
nyersanyaggal való ellátása költsé
geinek kifizetésére fordított összege
ket ; azok a kötelezőjegyek, amelyek 
1921. évi május hó 1-ig be nem vál
tatnának, az alább (12. §. cj 2. pont) 
megjelöltekhez hasonló jellegű új 
kötelező] egyekkel cserélendők ki,

2. Bemutatóra szóló kötelező- 
jegyek második kibocsátása 2 Y2 ‘*/o-os 
(két és félszázalékos) kamatozással 
az 1921. és 1926. közötti években ; 
ezután pedig 5*/o-os (ötszázalékos) 
kamatozással és a kibocsátás egész 
összegének további 1%-ával (egy 
százalékával), mint törlesztési rész
lettel az 1926. évtől kezdve.

3. írásbeli kötelező nyilatkozat 
újabb fizetésül szolgáló címletek, és 
pedig 57ü-kal (öt százalékkal) ka
matozó bemutatóra szóló kötelező-
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rer le service des. intérêts et du fonds 
d’amorfcîasemenfc, des bons au porteur, 
portant intérêts à B®/o (cinq pour 
cent), les époques et le no ode de 
payement du principal et des intérêts 
devaut être déterminés par la Com
mission,

Les dates auxquelles les intérêts 
sont dus, le mode d’emploi du fonds 
d’amoitisseraent et toutes questions 
analogues i-elatives à rémission, à la 
gestion et à la réglementation de 
rémission des bons seront déter
minés de temps à auti-e par la Com
mission.

De nouvelles émissioitô à titre de 
reconnaissance et de garantie peuvent 
être exigées dans les conditions que 
la Commi?sion déterminera ut/érieiu-c- 
ment, de tem]is à autre.

Dans “lo cas où la Comm.isaiou 
des réparations procéderait à la fixa- 
tiou définitive, et non plus seule
ment provisoiie, du montant de la 
part de charges communes incombant 
à la Hongrie du fait des réclamations 
des Puissances alliées et associées, 
la Commission annulera immédiate
ment tous bous qui auraient pu être 
émis au delà dudit montant.

d) An cas où des bous, obligations 
ou antres reconnaissances de dettes 
émis par la Hongrie, comme garantie 
ou reconnaissance de sa dett.e de 
réparation, aei'aient attribuée, à titre 
définitif et non à titie de gai-autie, 
à des personnes autres que les di
vers Gouvernements au profit iles- 
quals a été fixé à l’origine 1e mon
tant de la dette de réparation de la 
Hongrie, ladite dette sera, à l ’égard 
de ces derniers, considérée comme 
éteinte, pour im montant correspon
dant à la valem- nominale des bons 
qui ont été ainsi attribués définitive
ment et l ’obligation de la Hongrie

jegyek kibocsátása iráut, maga a ki
bocsátás csak akkor történvén meg, 
amikor a BÍ2iottság meggyőződÓBt 
szerzett arról, hogy Magyarország a 
kamatok és a törlesztési alapok szol
gáltatására irányuló kfJtelezettaégó- 
nek megfelelni képes, amikor is a 
töke és a kamatok fizetésének idő
pontjait és módozatait a Bizottság 
fogja megállapítani.

A  kamatok esedékeásegi napjait, 
a törlesztési alapok felhaszuáiásának 
módját, a kibocsátásra, a kötelezo- 
jegyek kibocsátásának kezelésére éa 
szabályozására vonatkozó minden 
hasonló kérdést a Bizottság dönt el 
időről-időre.

Elismerés és biztosítás címén új 
kibocsátások követelhetók a Bizott
ság részéről később időről-időre meg
állapított feltételek meDett.

Abban az esetben, ha a Bizottság 
elkészült annak az összegnek vég
leges, tehát már nem csupán ideig
lenes megállapításával, amely összeg 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
követeléseinek fedezésére szolgáló kö
zös teherböl Magyarországra esik, 
úgy a Bizottság tartozik haladékta
lanul megsemmisíteni mindazokat a 
kötolezőjegyeket, amelyeket netalán 
ezen az összegen felül bocsátot
tak ki.

d) Ha a Magyai-ország részéről 
jóvátételi tartozásának biztosításául 
vagy elismeréseként kibocsátott köt^- 
lezőjegyok, kötelező nyilatkozatok 
vagy egyéb címletek végkgeaen, te
hát nem csupán biztosítékképen azok
tól a Kormányoktól, amelyeknek ja 
vára Magyarország jóvátételi adóssá
gának összegét eredetileg megállapí
tották, különböző más személyekre 
ruháztatnak át, ennek a tartozásnak 
az a része, amely a végleg átruhá
zott kötelezőjegy né mértékének meg
felel, az illető Kormányokkal szem
ben megszűntnek tekintendő és Ma
gyarországnak ezeken a kötelező-
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afféreiito susdits bons sora limitée 
il l’obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les ré- 
paratioijs et reconstructions des pro
priétés situées daaa les régions en
vahies et dévt*stées, y compria la ro- 
installatiou dos mobiliers, des machi- 
ues et de tout matériel, seront évalués 
au coût fie répaiation et de recons
truction à l ’ëpoque oii les tra\aux 
seront esécutéa.

0  Les décisiûus de la Comujís- 
«ion relativeà à mro remise totale ou 
partielle, eu capital ou eu intérêts, 
de toute, dette vérifiéo de la tTougrie 
devront êtro motivées.

%. 13.

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

■ síi Oomruissiou prend xuie 
iiici >ün, iijs votô.s de tous lea Délé

in  y;:. ayant le droit dô voter, ou, eu 
rabaenca de certains d'entre eus, de 
l,C!iu-a Délégués adjoint, seront en
registrés. L'abstention est considéx'ée 
eoiTiTïia un vote émis conti-e la pro
position en discussion. Les Assossetu's 
n’ont lias lo droit do vote.

Sur les questions suivantes riuia,- 
nimité est nccessai)*e:

a) questions intéressant la son\’e- 
vaineté des Puissancos alliées et as
sociées ou coücei-uaiit la remise de 
tout ou partie de la dette ou des 
obligations de la Hongrie;

h) qupsljon? relatives au mont-ant 
et aux conditions des bons et antj;e3  
tiirés d'obligations à remettre par le 
Cfouvernement hongj'ois et à la fi,̂ a- 
tion de l ’époque et du modo de leur 
vijiito, négociation ou répartition :

jegyeken alapuló kötelezettsége cbu> 
pán az ezeknek tartalmában kifeje
zett kötelezettségre szorítkozik.

fí) A  háború alatt elfoglalt óa 
elpusztított területeken fekvő ingat
lan javak helyreállítására és újjá
építésére szükséges költségeket, ide- 
órtvö azoknak ingó fölszereléssel, gé
pekkel és minden tartozékkal újból 
való ellátását is, az illető helyi'eálli- 
tási éa újjáépítési munkálatok foga
natosításának időpontjában mutatkozó 
érték szerint kell számítani.

f) A  Bizottság minden olyan ha
tározatát, amolylyel Magyarország 
bármely megállapított tartozásánalc 
tol)Gs vagy részleges elengedéséi 
mondja kî  vonatkoKzék az akár 
tőke-, akár pedig kamattaiiozásra, 
meg kell okobii.

13. §.

A szavazás tekintetében a Bizott
ságra ai5 alábbi szabályok irányadók :

Ha a Bizottság határozatot hoz, 
azoknak a kiküldötteknek, vagy távol- 
létükben kiküldötthelyetteaeiknek sza- 
vazai;.ait, akiknek szavazati joguk 
van, tel kell jegyezni. A  szavazástól 
tartózkodás a tAxgyalás alatt álló ja 
vaslat ellen irányuló szavazatnak te
kintendő. A »  ülnököknek szavazati 
•joguk nincs.

Olyan kérdésok, amelyeknek el
döntéséhez egyhangú szavazás szük
séges, a kövátkozők;

a) a Szövetséges és Társult Hatal
mak szuveréniláflát érintő, avagy 
Magyarország tartozásának vagy kö
telezettségének egészben vagy rész
ben s aló elengedésére vonatkozó kér
dések ;

b) a Magyar Kormány részéről 
kibocsátandó kötelezőjegyek és egyéb 
adósaági címletek összegére és fel
tételeire, valamint azok eladásának, 
átmházásának vagy felosztásának 
időpontjára és módozataira vonat
kozó kérdések ;
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c) tout report total ou pai-tiel, 
au delà de l'année 1930, des paye- 
meutB venant à échéance ôiiti-c le 
1." mai 1921 et la fin de 192G in
cluse ;

d) tout report total ou partiel, 
pour une durée Hupérieuro à trois 
:niaées, des payements venant à 
ccbéance après 1926;

e) questions relatives à l'applica
tion, dans un caa particulier, d’une 
méthode d'évaluation des dommages 
différente de celle qui a été précé
demment adoptée dans un cas eem- 
blablc ;

f )  questions d’interprétation des 
dispositiona de la présente Partie du 
présent Traité.

Toutes autres questions seront 
résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les 
Délégués un conflit d’opinion sur la 
question de savoir si une espèce 
déterminée est une de celles dont 
la décision exige ou non nn vote 
\inanime et au cas où ce coniiit ne 
pourrait être xisolu par un appel à 
leurs Gtmvemements, les Gouverne
ments alliés et associés s’engagent à 
déférer immédiatement ce conflit à 
l’arbitrage d’une personne impartiale 
sur la désignation de laquelle ils se 
metti'ont d’acüoi*d et dont ils s’enga
gent à accepter la sentence.

c) az 1021. évi május hó 1-től 
kezdődőleg az 1926. év végéig be
zárólag esedékes fízetósek egéssscnek 
vagy egy részének az 1930. éven túl 
teijedő elhalasztása;

d) az 1926. év után esedékes fize
tősök egészének vagy egy i-észének 
elhalasztása három évet meghaladó 
időtartamra ;

e) valamely meghatározott eset
ben a kár megbecsülésénél alkalma
zandó módszer kérdései, ba ez a 
módszer valamely hasonló esetben 
előzőleg már elfogadott módszertől 
eltér ;

f )  a jelen Szerződés jelen része 
rendelkezéseinek értelmezésére vonat
kozó kérdések.

Minden egyéb kérdésben szótöbb
séggel történik a döntés.

Ha a kiküldöttek között vélemény
eltérés támadna arra nézve, hogj' 
valamely meghatározott kérdés a 
szavazatok egyhangúságát igénylő 
kérdések közé tartozik-e vagy som,
3 ha ez a véleménykülönbség Kor
mányaikkal való érintkezés ú^án 
sem volna kiegyenlíthető, a Szövet
séges és Társult Kormányok kötele
zik magukat arra, hogy a vitát hala
déktalanul oly pártatlan személyiség 
döntése alá bocsátják, akinek meg
választására nézve meg fognak 
egyezni, s kötelezik magukat, hogy 
annak határozatát elfogadják.

§ 14-

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

14. §.

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

§ 15.'

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

15. §.

A  Bizottság a részéről megálla
pítandó alakban, minden érdekelt 
Hatalomnak küldeni fog;
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10 un certificat luentionnant 
quelle détient, pourlo compte de ladite 
Puissance, des bona des émiesions 
suamentionnées, ledit certificat pou
vant, snr la demande de la Puis
sance dont il s’agit, être divisé en 
un uombre de coupures n*excédant 
pas cinq;

2® de temps à autre, des certi- 
ficata mentionnant qu’elle détient, 
pour lo compte do ladite Puissance, 
tous auti'es bicna livrés par la Hon- 
iiriö en acompte sur sa dette pour 
réparations.

Les certiiioats) susviséa seront 
nominatifa et pourront, après notifi- 
c;ati«ii à la Commibsion, être tians- 
mia par voia d’eadoaseïuf

Lorsque do abons seront e n ás pour 
èti'e Tersdvia ou négociés ot lorsque 
dos biens geront livrés parla Com- 
missior, i-n montant correspondant 
de civ< iii'Tîits doit être retiré.

1, elismervényt arról, liogy az 
illető Hatalom számlája javára a 
fentemlltett kibocsátású kütelező- 
jegyek vannak rendelkezése alatt, 
amely elismervény az illetékes Ha* 
talom kívánságára legfeljebb öt cím
letre (coupare) is osztható;

2. időrölidőre elismervénj'oket 
arról, hogy a megnevezett Hataloiű 
számlája javára egyéb oly javak 
A'aun&lí rendelkezése alatt, amelyeket 
Magyarország a saját jóvátételi tar
tozásának törlesztése fejében saolgál* 
tatott.

Eísok íi fentemlltett elismer vények 
néATo szólnak és a Bizottságnál tör
tént bejelentés után hátirattal átru
házhatók.

Ha a Bizottság eladásra vagy 
átruházásra szánt kütelezöjegyeket 
bocsát ki, avagy javakat szolgáltat 
ki, tartozik megfelelő összegű elis
mervényt bevonul.

% 16.

I.-’ Gouvornemfcut hougrois sora 
iiébit?, à partir du 1“  mai t921, de 
i ’intérêt sur sa dette telle qu'elle 
aura été fixée par la Commission, 
déductiori faîte do tous versementi» 
eífeotaÓB sous forme do payements 
en espèces ou leurs équivalents ou 
en bons émis au profit de la Com- 
înission et de tous payements visés 
à l ’article 173.

Le taux de cet iutérêt sera fixé 
à 57o, à moins que la Commission 
u'estime, à quelque date ultériem-e, 
que les circonstances justifient uite 
modification de ce taux.

La Gommitisi ■■ 1 , eu fixant au 1" 
mai 1921 îo moijtani global de la 
dette de la Hongrie, pourra tenir 
compte des intérêts dus sur les som
mes afférentes à la réparation des 
dommages matériels à partir du 11 
novembre 1918 ou toute autre date

16. §.

A;z I9'21. évi május hó í. napjá
tól kezd'.-e a Magj^ar Kormányt 
kamatíiizotési kötelezettség terheli a 
BizottPág részéről meghatározandó 
ösaaegű tartozása után, ebből az 
utóbbiból azonban a készpénzben, 
más megfelelő értékben, avagy a 
Bisíotteág jí'.vára kibocsátott kötelező
jegyekben, valamint a 173, cikk 
alapjíín teljesített fizetéseket lo kell 
számítani.

A kamatláb ö®/o, hacsak a Bi
zottság valamely későbbi időpontban 
azt nem találná, hogy a viszonyok 
indokolttá teszik ennek a kamatláb
nak megváltoztatását.

Ha a Bizottság 1921. évi május 
hó 1. napjára megállapítja Magyar- 
ország tai'tozásának telje.j végössze
gét, joga van felszámítani az 1918. 
évi november hó 1. napjától, vagy 
a Bizottság részéről szabadon meg
állapított b̂ ái-mely későbbi időponttól
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ultérieure qui pouira être fixée par 
la ComraÍBsion jusqu’au 1®' mai 1921.

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

§ 17.

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

17. §.

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

§ 18.

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

§ 19.

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

18. §.

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

19. §.

Oly fizetéseket, amelyeket a Szö
vetséges és Társult Hatalmak meg
állapított kártérítési igényeire arany
ban, vagy ennek valamely egyen- 
értékében keU tel|esíteni, a Bizottság 
bármikor ingó és ingatlan javak, 
árúk, vállalatok, magyar vagy nem- 
magyar területre szóló iogok és en
gedélyek, hajók, adóssági címletek, 
részvények vagy bármily más ter
mészetű értékpapírok, továbbá Ma-
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ou valeurs de toute natui’e ou mon
naies de la Hongiie ou d’autres États ; 
leur valeur de remplacement par rap
port à l ’or étant fixée à un taux 
juste et loyal par la Commission 
elle-même.

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

§ 20.

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

20. §.

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

§ 21.

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

21. §.

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

§ 22,

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

22. §.

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

§ 23.

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

23. §.

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

§ 1"

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

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

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

§ 2.

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

§ 3.

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

III. Függelék.

1. §.

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

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

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

2. §.

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

3. §.

Az 1. szakaszban megjelölt hajók 
alatt értendők mindazok a hajók a) 
amelyek osztrák-magyar kereskedelmi 
lobogóval járták vagy annak kitű
zésére jogosítva voltak és a volt 
Magyar Érályság valamely kikötő
jében voltak belajstromozva ; vagy
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personne à une société ou à une 
compagnie ressoctissant de l’ancien 
royaume de Hongrie ou à une société 
ou compagnie d’un pays autre que 
les Pays alliés ou associés et sous le 
contrôle ou la direction de ressortis
sants de l’ancien royaume de Hon
grie ; ou c) actuellement en construc
tion: 1“ dans l’ancien royaume de 
Hongrie ; 2“ dans les pays autres que 
les Pays alliés ou associés pour le 
compté d’une personne, d’une société 
ou d’une compagnie ressortissant de 
l ’ancien royaume do Hougrie.

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

§ 4.

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

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

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

§ 5.

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

4. §.

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

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

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

5. §.

Magyaroi*szág kötelezi magát 
arra, hogy a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított két hónapon bélül 
a Jóvátételi Bizottság részéről meg
állapítandó eljárás szerint mindén 
folyami hajót és egyéb folyamhajó
zási járóművet (engins mobiles), amely 
1914. évi július hó 28.-a óta bár
milyen jogcímen az c birtokába vagy
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navigation fluviale qui, depuis lô 28 
juillet 1914, ont passé, à un titie 
quelcoaque en sa possession on en 
pogsessiott de l’un de ses resBortis- 
san&a et qui pourront être identifiés.

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

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

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

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

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

§ 6.

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

6. §.

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

§ 7.

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

7. §.

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

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

§ 8-

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

8 . §.

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

Annexe IV.

§ 1".

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

§ 2.

Les Gouvernements des Puissan
ces alliées et associées saisiront la

IV. Függelék.

1. §-

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

2.

A  Szövetséges és Tái-sult Hatal
mak Kormányai a Jóvátételi Bizott-
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CommisBÍoti des réparationa de listes 
donnant ;

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

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

Ságnak kimutatásokat fognak átadni, 
amolyekbe felveendők:

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

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

§ 3.

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

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

3. §.

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

Ezekbe a jegyzékekbe fel kell 
venni az illető árúcikkekre vonat
kozó s a kereskedelmi szerződések
ben használatos kifejezéseknek meg
felelő összes részleteket, ideértve a 
faj megjelölését, a szállítási hatái- 
időt (amely azonban nem lehet hosz- 
Hzabb négy évnél) és az átadás he- 
l^'ét; ellenben nem kell feltíintetui 
sem az árat, sem a becsértéket, mert 
ezeket az alábbiak szerint a Bizott
ság fo«;ja megállapítani,
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§ 4. 4.

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

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

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

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

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

objets.

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

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

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

A  Bizottság alkalmat fog nyúj
tani a Magyar Kormány képviselői
nek, hogy bizonyos megszabott hatái'- 
időnbelül meghallgathassák őket arra 
nézve, mily mórtékben van a Kor
mánynak módjában az említett anya
gokat, állatokat és tárgyakat szál
lítani.
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La décision de la Coimnission 
sera ensuite, et le plus rapidement 
possible, notifiée au Gouvernement 
hongrois et aux dilférents Gouverae- 
ments alliés et associés intéressés.

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

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

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

§ B.

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

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

5. §.

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

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

§ 6.

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

6 . §.

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

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

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

Les animaux livrés seront de 
santé et de condition normales.

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

Annexe V.

g p r .

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

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

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

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

A  szállított állatoknak rendes 
egészségi állapotban és jókarbati kels 
lenniök.

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

V. Függelék.

§■

Magyarország részleges jóvátétel 
címén a Szövetséges és Társult Kor
mányok mindegyikének opciót biz- 
tDsit az alább felsorolt anyagoknak
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les cinq aimées qui suivront la mise 
en vigueur du présent Traité, des 
matières prèmières ci-après énumé
rées à concurrence de quantités qui 
seront, avec leurs iinportations annu
elles d’avant-guerre venant d'Autriche- 
Hongrie, dans un même rapport que 
les ressources de la Hongrie, envi
sagée avec ses fi-ontières telles qu’elles 
seront définies par le présent Traité, 
seront avec les ressources d’avant- 
guerre de l ’ancienne monarchie austro- 
hongroise :

Bois de construction et produits 
du bois ;

Fer et alliages ferreux.
La Hongrie donne en outre aux 

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

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

épületfa és fatermékek ;

vas és vasöntvények.
Opciót biztosít továbbá Magyar- 

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

2 §.

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

2. §.

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

§ 3.

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

3. §.

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

priorité.

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

Annexe VI.

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

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

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

VI. FUggelék.

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

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

A z érdekelt Államok kötelesek 
gondoskodni az említett kábelek 
szárazföldi állomásáról (atterrissage) 
és üzembentartásáról.
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Ett ce qui concerne 1? câble 
Tri este-Corfóa, le Gouvernement ita- 
lien jouira, dans ses rapports avec 
la Société propriétaire du câble, de 
la même situatiou que celle dont 
)ouis3ait le Gouvernement austro- 
hongrois.

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

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

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

SECTIOTÎ II.

Dij^positions particulières.

Article 175.

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

Article 176.

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

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

II. ClM.

Különös rendelkezések.

175. cikk.

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

176. cikk.

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

A  Jóvátételi Bizottság megfelelő 
esetben alkalmazni fog_ja ezekre a
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raes les dispoaifcions de l’article 191. 
Partie IX  (Ciaunes financièrea) du 
présent Tvaitft,

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

Article 177.

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

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

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

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

Truité, la Hongrie s’engage:

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

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

177. cikk.

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

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

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

b) húsz évig ezekből a gyűjte
ményekből semmit sem fog eíidege- 
nlteni, sem szétosztani, sem pedig 
az egyes tárgyak felett másként 
rendelkezni, kivéve ha en*e nézve 
a határidő eltelte előtt külön meg
állapodás jönne létre; biztosítani
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bonne coaservation et à les tenü', 
aiitsl que les inventaires, catalogaea 
eb docaments administratifs relatifg 
auxdites cuUectîons, à la dispoaitiôn 
des étudiants ressortissants de cha
cune des Puissances alliées et asso
ciées.

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

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

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

Article 178.

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

178. cikk-

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

Article 179.

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

179. cikk.

Magy aroi-szágeli smeri, b ogy Olasz
országgal szemben továbbra is köte
les mindazoknak a kötelezettségek
nek teljesítésére, amelyek az Olasz
ország és Ausztria-Magyarország 
között kötött következő szerződések, 
úgymint: az 1859. évi november hó 
10-én kötött zürichi szerződés XV. 
cikke, az 1866. évi október hó 3-án 
kötött bécsi szerződés X V III. cikke
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tógralemaut exécntés et dana la me* 
soré où les documents et les objets 
en question se trouvent située sur ié 
territoire de la Hongrie ou de ses 
alliés.

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

PATITIE IX .

Clauses financières.

Article 180.

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

■ ■ ; iÿ iy .

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

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

Article 181.

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

IX . RÉSZ.

Pénzűül rendelkezének.

180. cikk.

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

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

181. cikk.

A  jelen cikk ötödik bekezdésének 
fenntartásával Magyarországot terheli 
(Lz 1918. évi november hó 3.-i fegyver
szüneti szerződés aláírásától kezdve 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindazon hadseregei fenntaa-táBáuak 
minden költsége, amely hadseregek 
Magyarországnak a jelen Szei-ződés- 
ben megszabott határain belül fekvő
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cier dans les mêmes conditions que 
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mint a reájuk vonatkozó leltárakat, 
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rendelkezésére fogja bocsátani.

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

Article 178.

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

178. cikk-

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

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu’ello reste 
teuue vis-à-vis de I’Italie à exécuter 
les obligations prévues par l’aiticle 
XV du Ti'aité de Zmich du 10 no
vembre 18&9, par l’article X V IH  dn 
Traité de Vienne du 3 octobre 1866 
et par la Convention de Florence du 
14 juillet 1868, conclus entre l'Italie 
•■fc l’Autriche-Hongrie, dans la mesure 
on limrlitH miiolfis n'ont pa.s ôté iu-
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nek teljesítésére, amelyek az Olasz
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között kötött következő szerződések, 
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soré où les documents et les objets 
en question se trouvent située sur ié 
territoire de la Hongrie ou de ses 
alliés.

és az 1868. évi július hó 14-én kö
tött liore&zi egyezmény, állapitanak 
meg, még pedig abban a mértékben, 
amennyiben az említett cikkeket 
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à partir de la signature de Varmistice 
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IX . RÉSZ.

Pénzűül rendelkezének.

180. cikk.

A  Jóvátételi Bizottság részéről 
engedélyezhető kivételek fenntartá
sával Magyarország minden vagyona 
és jövedelme rangsorbeli elsőbbséggel 
szavatol a jóvátételi követelések 
megfizetéséért és azokéit. az egyéb 
terhekért, amelyek a jelen Szerző
désből vagy az azt kiegészíbö szerző
désekből és egyezményekből, vagy 
pedig azokból a megállapodásokból 
származnak, amelyeket Magyarország 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
kal az 1918. évi november hó 3-án 
aláirt fegyverszünet ideje alatt kötött.
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délye nélkül maga aranyat ki nem 
vihet, 3 aranyra nézve nem rendel
kezhetik és egyúttal amnykiviteli és 
rendelkezési tilalmat köteles meg
állapítani.
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fenntartásával Magyarországot terheli 
(Lz 1918. évi november hó 3.-i fegyver
szüneti szerződés aláírásától kezdve 
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armées compread La subsistance des 
hommes efc animaux, le logement et 
le cantonnement, los acides et accès- 
eoirea, les tx-aitements et salaires, le 
couchage, le chauffage, T éclairage, 
l ’habillement, l'équipement, le haraa- 
chemeut, l'armement et le matériel 
roulant, les services de Taérotiau- 
tique, le traitement des malades et 
blessés, les services vétéiinaires et 
de la remonte, los services des trans
ports de toute nature (tels? que par 
voie ferrée, maritime ou fluviale, 
camions automobiles), les communica
tions et correspondances, et en géné
ral tous les services administratifs 
et techniques, dont le fonctionnement 
est nécessaire à l'entraînement des 
troupes, au maintien de lem-s effec
tifs et de leur puissance militaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

A  fenti rendelkezések az 1918. 
é\nl november hó 3. napja után foga
natosított hadiműveletekre oly mér- 
tékbea nyernek alkalmazást, amint 
azt a Jóvátételi Bizottság szíiksé- 
gesnek ítéli; ez a Bizottság korlát-
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aura en co qui concerne ces opéra- 
fjiona, pleins pouvoirs de statuer sur 
toutes les questions touchant notam> 
ment:

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

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

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

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

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

Article 182.

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

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

182. cikk.

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

A  Szövetséges és Társult Hatal
makat megillető jóvátételi követelé
sek összegének csökkentéséül Ma
gyarország javára kell írni a fent 
megjelölt anyagnak a Jóvátételi 
Bizottság részéről megállapított azt 
íiz értékét, amely a Jóvátételi Bízott-
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estimerait qu'à raison de son carac
tère non mi itaire, la valeur doit être 
portée au crédit de la Hongrie.

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

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

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

Article 183.

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

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

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

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

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

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

183. cikk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai'ticle 184.

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

184. cikk.

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

Article 186,

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

18Ö. oikk.

Az előző cikkek rendelkezése; 
semmi vonatkozásban sem érinthetik 
azokat a zálogokat és jelzálogokai, 
amelyeket a Szövetséges és TársoU 
Hatalmak vagy állampolgáraik javára 
a volt Magyai- Kormány, vagy a volt. 
Magyar Királyság állampolgárai tu
lajdonában álló javakra és jövedei- 
mekre az Ausztria-Magyarország é» 
az érdekelt egyes Hatalmak között 
fennállott háborúB állapotot megelőző 
időpontban szabályszerűen engedé
lyeztek, kivéve, ha a jelen Szerző
dés vagy a kiegészítő szerződések és 
egyezmények rendelkezései az emlí
tett zálogokra és jelzálogokra kife
jezetten korlátozást vagy mód.oaítá- 
sokat állapítanak meg.
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Altiele 186. 186. cikk.

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

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

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

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

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

Azok a javak, amelyek a jelen 
cikkben megjelölt valamely adós.9ág 
külön biztosítására voltak lekötve^ 
lekötve maradnak az új adósságok 
biztosítására is. Abban az eeethen
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présent Traító aurait pour cou&équentîü 
de répartir ces biejis entre plusieurs 
Ètata, la fraction située sui* le terri
toire de l ’an d’oux gai’antira la, part 
dft la dette assumée par ledit État, 
à r exclusion de toute auti'e part de 
la dette.

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

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

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

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

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

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

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

Si la dette hongi’oise primitive

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

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

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

Ha az eredeti magyar adósság
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était libellée en une on plusieurs 
monnaies étrangères, la nouvelle dette 
sera libellée dans la ou les mêmes 
monnaies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annexe.

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

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

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

Függelék.

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

Azok az Allamokj amelyek kü
lön nem biztosított volt magyar 
államadósságért felelősek, a jelen 
Szerződés élathelépésétol számított 
három hónapon belül kötelesek ennek 
az adósságnak saját területükön levő 
minden címletét külön erre a célra 
szolgáló s áUamoukint egymástól el
térő bélyeggel ellátni, hacsak ez a 
lebélyegzés már előbb meg nem tör
tént. A z ekként leböiyegzett címletek 
számait jegyzékbe kell foglalni és 
ezeket a számokat a lebélyegzésie 
vonatkozó egyéb iratokkal együtt a 
Jóvátétel! Bizottsághoz kell átkül
deni.
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Les porteura dos titres détenus 
sur le territoire d’un État, qui doit 
les estampiller aux termea de la pré
sente Annexe, deviendront, du jour 
de la mise en vigueur da piôseiit 
Tiaité, créanciors dudit État pour la 
valeur de ces titres, et ils ne poui - 
ront exercer de recours contre aucun 
autre État.

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

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

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

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

Ha az eredeti címlet osztrák- 
magyar papírpénzre szólott, a helyébe 
lépő új címletet a kibocsátó Állam 
pénanemében kell kiállítani. Ennek 
az átszámításnak az az árfolyam fog 
alapul szolgálni, amelyben a kibo
csátó állam legelőször cserélte be az 
osztrák-magyar papírkoronákat saját 
pénznemére. Á z  osztrák-magyar 
papirkorona átszámítási árfolyama 
az új címleteken szereplő pénznemre 
a Jóvátételi Bizottság jóváhagyásá
tól függ és a Bizottság, ha jónak látia, 
követelheti, hogy az átszámítást fo- 
gaoiatosító Állam az átszámítás fel
tételeit módosítsa. A  Bizottság c.9ak 
abban az esetben fog ilyen módosí
tást kívánni, ha véleménye szerint a 
'-■égi címletek pénznemének helyébe
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est d’avis que la, valeur, d’après lo 
changc sur l ’étraDger, de la monnaie 
ou des monnaies substituées à la 
monnaie dans laquelle les titres an
ciens étaient libellés, est sensible
ment inferioure, lors de la conversion, 
à la valeur, d’aprèa le change siur 
rétianger, de la monnaie primitive.

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

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

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

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

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

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

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

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

A  nem biztosított volt magyar 
Államadósságból számlázó oly cím
leteknek birtokosai, amely címletek 
azokon az Államokon kívül vannak, 
amely Államokhoz azOsitrák-Magyar 
Monarchia területéből valamely részt 
csatoltak, ^'agy amelyek az említett
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compris la Hongrie, l'emettront par 
rintermédiaire de leurs Gouveme- 
ments respectifs à la Commission des 
réparations les titres dont ils sont 
porteurs. En retour, cette Commisajou 
leur délivrera des certificats lenv 
donnant droit à uno part dûment 
proportionnello de chacane des nou
velles émissions de titres, faites pour 
échange des titres correspondants 
remis confonnément aux dispositions 
de la présente Annexe.

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

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

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

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

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

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

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

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

A  186. cikk értelmében felosz
tandó adósság a külön nem biztosí
tott és fent tárgyalt volt magyar
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hoBgroifle non gagée, dont il est 
question ci-dessus, la part de dette 
autriuliiôime dont la charge incombait 
au Gouvernement de ranoien ro
yaume de Hongrie en exécution de 
la convention additionnelle approuvée 
par la loi austro-hougroise du 30 
décembre 1907 (B. L. I. N” 278) et 
qui représente la coutribution à la 
detifce générale de rAutriche'Hongrie

territoires dépendant de la Sainte- 
Couronne de Hongrie.

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

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

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

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

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

Article 187-

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

187. cikk.

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

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

rehajtàs módozatait ia azabâlyoani 
fogja.

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

Article 188.

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

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

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

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

188. cikk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ I' ; hiliete émis par cette banque.

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

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

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

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

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

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

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

.. 189.

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

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

189. cikk.

1. Azok az Államok, amelyekhez 
a volt Osztrák-Magyar Monai’chia 
tei*ületeiből valamely részt csatolta.k, 
vagy amelyek az e j t e t t  Monarchia
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monaroliie aaatio-hongrois© a été 
trangtéró on qui sont nés du démem
brement de cette moBarchie, y compris 
l’Autriche et la Hongrie devront, 
s'ils ne l’ont déjà fait, estampiller 
avec un timbre spécial à chacun 
d’eux lea billets de la banque 
d'Auti'iche-Hongrie détenus sur leui's 
tcnitoires reepeciifs.

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

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

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

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

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

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

4. Azok a Kormányok, amelyek 
a bankjegyeket a jelen cikk rendel
kezései értelmében saját pénzje
gyeikre vagy valamely új pénznemre 
becserélték, kötelesek az Ausztriával 
kötött Békeszerződés életbelépésétől 
számított tizennégy hónapon belül az 
Osztrák-Magyar Bank minden bank
jegyét, amelyet a becserélés folyamán 
bevontak, akár felül vannak bélye
gezve, akár nem, a Jóvátételi B i
zottsághoz beszolgáltatni.
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5. Xia Commiasion des vépadationB 
liispoisöra  ̂dans les conditions prévues 
à l’Aimexe ci-après de tous billets 
qui iui auiont été remis en exécu
tion du présent articJe,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. A  Bank részéről az 1918. évi 
október hó 27.-ig bezárólag kibocsá.- 
tott bankjegyek birtokosainak, ameny- 
nyiben ezek a bankjegyek a jelen 
cikk rendelkezései értelmében a fel
számolásnál való figyelembe vétel 
követelniényoinek egyáltalán meg
felelnek, egyenlő joguk lesz a Bank 
minden cselekvő vagyonára. A  volt 
vagy a jelenlegi Osztrák és Magyar
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Banque en couverture des diverses 
émissions de billet ne sont pas cou- 
sidérés comme faisant paiiie de cet 
actif.

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

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

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

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

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

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

12. A z 1918. évi október hó 27.-ig 
bezárólag kibocsátott összes többi
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inolvis n’auront aucun droit sur les 
titres déposés par les Gouvernements 
autrichien et hongrois anciens ou 
actuels en couverture des èmiBsions 
de billets, ni en général sur l ’iictif 
de la Banque. Les titres qui n'auraient 
pas été détruits ou affectés dans les 
conditions prévues aux paragraphes
10 et 11 seront annolés.

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

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

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

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

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

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

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

Annexe.

§ 1-
Les Gouvememente respectifs, en 

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

Függelék.

1- §■

Az érdekelt Államok ugyanakkor, 
amikor a 189. cikk értelmében az 
Osztrák-Magyar Banknak a forga
lomból kivont minden baiikjegyét a 
Jóvátételi Bizottságnak átszolgáltat
ják, ugyancsak be fogják azolgáltat'ji 
a Bizottsághoz mindazokat az ok
iratokat is> amelyek a részükről 
végrehajtott becserélés természetére 
és összegére felvilágosítást nyújtanak.
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§ 2. 2. §•

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

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

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

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

§ 3.

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

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

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

b) bármely más helyen.
Ezeknek az igazolványoknak alap

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

3. §.

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

§ 4.

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

4. §-

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

Article 190.

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

190. cikk.

Mindazokat az Államokat, ame
lyekhez a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területeiből valamely részt 
csatoltak, vagy amelyok az említett 
Monarchia feldarabolásából keletkez
tek, ideértve Magyarországot, teljes 
cselekvési szabadság illeti meg a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiának az ő 
teiaileteiken levő váltópénzéra nézve.
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Ces États ne pourront, en aucun 
cas, soit pool* leur oomptc, soit pour 
celui do leurs ressortlBsanta, exercer 
île recours contre d'autres États à 
raison de la monuaie divisionnaire 
qu’ils détiennent.

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

Article 191.

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

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

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

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

191. dkk.

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

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

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

A  Jóvátételi Bizottság megálla
pítja, Magyarország kivételével, a 
ivülitriféle Államok részéről megszer
zett javak és birtokok éi-tékét avég- 
bíü, hogy ezt az éi’téket a inogazerzo 
Állam jóvátétel! számlájának terhcrp., 
viszont Magyarotíízág jóvátételi szám
lájának javára úja. Az üyen módon 
megszerzett közvagyon értékéből a 
Jórátételi Bizottság levon megfelelő 
összeget azoknak a kiadásoknak fejé
ben, amelyeket tartományok, közsé
gek, vagy más önkormányzati helyi 
hatóságok közvetlenüi . foi’dilöttak 
pénzben, telekben vagy anyagban a 
kérdéses közvagyonra.
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Dans lo « is  d’un État acquôroiiv 
(sonformément au présent article et 
sans qu’il soit porté atteinte aux̂  
dispositions de Tarticle 186 coricer- 
uant la detto gagée, sera déduite de 
la somme poitée au crédit do la 
Hongrie et au débit de TÉtat aequô- 
reui, ?a part de. la dette nou gagéo 
rie l ’ancien Gouvernement hongrois, 
mise à la charge dadit État arqnc- 
rour eu vertu dudiL article 186 et 
qui, dans Topinion do la Commission 
des réparations, correBpondrait à dos 
dépenses faites sur les biens et pro
priétés ac<]uisc3 Lu valciir à déduire 
sera fixée pa»’ la Commission des 
réparations d'après tels prineipes 
qu’elle jugera équitables.

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

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

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

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

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

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

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

A  fenti rendelkezésektől eltérőiog 
kivételképen fizetés nélkül szállnak át :

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

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

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

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

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

Article 192,

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

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

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

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

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

102. cikk.

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

Article 193.

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

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

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

193. cikk.

1. Magyarország kötelezi magát, 
liogy elismeri az Ausztriával kötöt- 
Békeszerződés ülO. cikkének rendelt 
kezóseihez képest annak az arany
mennyiségnek kiszolgáltatását, amely 
az ottomán államadóssági szolgálati 
igazgatótanáicsának (Conseil d’admi
nistration de la dette publique Otto
mane) nevében a U’örök Kormány 
első bankjegykibocsátásának fedeze
téül az Osztrák-Magyar Banknál volt 
letétben.
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2° La Hongrie renonce en co qui 
la concerne au bénéfice do toutes 
les stipülations insérées dans ies 
Traités de Bucarest et de Brest- 
Litowsk et traités complémentaires, 
sans qu'il soit porté atteinte à l'ar
ticle 227, Partie X  (ClauseB (écono
miques) du présent Traité.

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

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

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

Article 194.

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

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

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

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

104. cikk.

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

Fenntartván Magyarországnak a 
jelen Szerződés más rendelkezéseiben 
megállapított lemondását az őt vagy 
állampolgárait megilloto jogoki'ól, a 
Jóvátételi Bizottság a jelen Szerződés 
életbelépésétől számított egy éven 
belül kívánhatja, hogy Magyarország 
szerezze meg állampolgárainak min
den iogát vagy érdekét bármely 
közhasznú vállalatban vagy bármely
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ficins toatcentreprise d’utililé publique 
ou dans toute concession en Russie, 
en l ’urcpic, eu Allemagne, en Autriche 
ou en Bulgarie ou dans les posses- 
í)ÍQU3 et dépendances des États susdits 
ou sur un territoire qui, ayant appar- 
i-enu à la riongi’i.> ou à scs alliés, 
floit. étre trausféré par la Hongrie, ou ses 
iJ]iés, ou administré par un mandatairo 
en Terbu d'un Traité cont'Ui avec les 
Pujsisa.nce3 alliées et associées. La 
Hongrie devra, d’autre pai't, dans un 
iléîai de six mois à compter do la 
lîate de la demande, trauisférer à la 
CoïTUTji.ssion rlfis réparations la totalit.é 
(1c CCS droite (il; ÎTitévôts et de tous 
lûs droits et intérêts similaires que 
Irf (rOTivornemGnt hongrois ancien ou 
acLuel peut Itil-même posséder.

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

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

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

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

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

sur la liste ci-dessus.

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

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

Article 105.

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

195, cikk.

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

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

Article 196. 196. cikk.

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

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

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

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

Aliidé 197,

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

197. cikk.

Hacsak a jelen Szerződés vagy a 
kiegészítő szerződések és egyezmé
nyek eltérő szabályt nem állapífcttnak 
meg, a jelen Szerződésen alapuló és 
osztrák-magyar aranykoronában ki
fejezett készpénzfizetési kötelezett
séget a hitelező választása szerint 
kell teljesíteni és pedig: Londonban
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ling payables à. Londres, dollars or 
des Étata-Unis d’Amérique payables 
à New-Yoïk, &ancs ov payables à 
Paiis ou lires or payables à Rome.

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

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

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

Aj'ticle 198.

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

198. rikk.

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

Aiticle 199.

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

199. cikk.

A  volt Magyar Királyságnak oly 
polgári vagy katonai nyugdíj a.saik,
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Hongrie reconnus ou devenus, en 
vertu dn présent Traité, ressortissants 
d’un État autre que la Hongrie ne 
pourront exercer, dn chef de leur pen- 
aion, aucun recours contre le Gouverne
ment hongrois.

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

PA R T IE  X.

Clauses économiques.

S E C T I O N  I.

Kelations commerciales.

CHAPITRE I.

Réglementation, taxes ci iestrictions doun- 
mères.

Article 200.

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

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

Article 201.

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

X. RESZ.

Gazdasági reiiűelkezéselí.
I. C ÍM .

Kereskedelmi. vonatkozások.

T. FEJE ZET.

Váinszo.hdiyok, vdmdíjaJc es  vámkorláto
zások.

200. cikk.

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

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

201. cikk.

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

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

Article 202.

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

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

202. cikk.

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

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

Article 203.

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

203. cikk.

Az árúk bevitelére, kivitelére 
vagy át\’iteléi’e vonatkozó minden 
kedvezmény, mentesség vagy kivált
ság, amit Magyaroi-szág bármelyik
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grie à l’un quelconque doa État^ iiUiés 
ou aasoftiés on à mi autre pays é?:ran- 
ger quelconque, sera simultanément et 
iiiconditionnellement, sans qu’il soit 
besoin de demande ou de oompf.naa- 
tion, étendu à tous les Etats alliéa

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

ou aBsocies.

A.rfcicle 204.

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

cikk.

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

Article 205.

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

20r>. cikk,

A  200—203. cikkekben foglalt 
rendelkezéseket nem ci-intve, a Szö
vetséges és Tá.rault Hatalmak ki
jelentik, hogy nem hivatkoznak ezekre 
a rendelkezésekre avégből, hogy Ön
maguknak előnyöket biztosítsanak 
azokból a különös megállapodásokból, 
amelyeket a Magyar Kormány Auaztina 
vagy a Cseh-Szlovák Állam Koi- 
mányaival netalán kötne oly célból, 
hogy ezekből az országokból eredő 
és oiman származó bizonyos uyera- 
terméuyek vagy ipaii készítmények 
érdekében, amelyeket a kéi-deaes 
megállapodások felsorolnak, különös 
vámelbánást biztosítsanak, feltéve, 
hogy ennek a megállapodásnak ér- 
vénj'essége a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított öt évnél hosszabb 
időre nem teljed.
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Ái'ticle 206. 206. cikk

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

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

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

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

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

Article 207.

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

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

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

■207. cikk.

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

2. Ezeknek a megállapodásoknak 
megköté-séig, de semmi esetre sem a 
jolon Szerződés életbelépését, követő 
öt éven túl, a Csch-Szlovák Állam és 
Lengyelország kötelezik maguk;ifc. 
hogy semmiféle kiviteli vámnak, aem 
bármily természetű, korlátn/.ásnak nem 
veti alá a  Magyarországba irányított 
oly mennyiségű szén vagy barnaszén 
kivitelét, amelyet az érdekelt á lla 
mok megegyezésének hiányában, a 
Jóvátétel! Bizottság állapit meg. En
nek amennyiségnekmeííhatárazáea vé-
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tíous. Pom- la dótftnnination do cette 
qaaütíté, la Commission des lépara- 
tious tiendra compté de tous les élé* 
nieuts, y compris les quantités de 
charbon comme de liïpiite échangées 
avant la guerre entre le territoire 
actuel de la Hongrie d’une part, la 
Si[p9ie et les terrifoires de l aiicien 
Empire d'Autriche transférés à TÉtat 
tchéco-slovaqne et à la Pologne, en 
conformité a^'ec les Traités de paix 
d'autre part, ainsi que des quantités 
actuellement disponibles pour, l'ex- 
portation dans ces pays. A  titre de 
réciprocité, la Hongrie devra fonniir 
il rÊtafc tcliéeo-slovaque et à la Po
logne les quantités de lignite, de 
produits alimentaires et de matières 
visées au paragj;aphe T', coufonué- 
ment à ce qui sera décidé par la 
Gûmmiaaion des réparations.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 208.

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

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

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

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

208. cikk.

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

2. Ezeknek a megállapodásoknak 
megkötéséig, de semmi esetre .sem a 
jelen Szerződés életbelépését követő 
öt éven tűi, Magyarország kötelezi 
magát, hogy a Magyarországon ter
melt mindenféle élelmiszereknek AusZ' 
triába való kivitelét semrxiiféle k ivi
teli vamnak, sem bármily torniésxetű 
korlátozásnak nem veti alá oly mennyi
ség erejéig, aineJj êt. az érdekelt Á lla
mok megegyeaésének hiányában a 
Jóvátételi Bizottság állapit meg. En
nek a mennyiségnek meghatározása 
végett a Jóvátételi Bizottság figye
lembe veszi az ö.^szes könilményebet, 
különösen az érdekelt két őrs/,ág ter
melését és a fogyasztás szükségleteit. 
A  A-iszonosságiiak megfelelően Ausz
tria köteles lesz Magyaroi-srág részére
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pays intéressés. A  titre de réciprocité, 
l'Autriche devra fournir à la Hongrie 
les quantités de matières premières 
et de produits fabriqués visées au 
paragraphe 1®'' conformément à ce 
qui sera décidé par la Commission 
des réparations.

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

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

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

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

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

C H A P IT R E  II.

Traitement de la navigation.

Article 209.

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

IL  F E JE ZE T .

A hajózás ssábályosása.

209. cikk.

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

CHAPITRE in.

Concurrence déloyale.

Article 210.

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

in. F E JE ZE T .

Tisztességtelen verseny.

210. cikk.

1. Magyarország kötelezi magát, 
hogy minden szükséges törvényhozási 
és közigazgatási intézkedést megtesz
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lantir les produits naturels ou fa
briqués originaires de l ’une quel
conque des Puissances alliées ou 
associées confci’e toute forme de con
currence déloyale dans les transac
tions commerciales.

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

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

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

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

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

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


C H A P IT R E  IV .

Traitement des ressortissants des Puis
sances alliées et ossodées.

Article 211.

La Hongrie s’engage ;

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

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

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

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

Article 212.

Les resBortissants des Puissances 
alliées et associées jouiront sur le

IV. FFJEZET.

Bánásmód a Seôvetséges és Társult 
Hatalmak áUampólgáraival.

211. cikk.

Magyarország kötelezi magát arra 
bogy

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

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

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

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

212. cikk.

A  Szöveteéges és Társult Hatal
mak állampolgárai személyük, javaik,
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territoire hongrois, d’une constante 
protection, pour leur personne, leurs 
biena, droits et intérêts et auront 
libre accès devant les tribunaux.

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

Article 213.

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

213. cikk-.

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

Article 214.

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

214, cikk.

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

C H A P IT R E  V.

Clauses générales.

Article 215.

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

V. FEJEZET.

Általános rendelkezések.

215. cikk.

A  fenti I. fejezetben Magyar- 
országra rótt kötelezettségek éi-vé- 
nyessége a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított öt év múlva 
megszűnik, hacsak a szövegből más
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contraire résulte du texte ou que le 
Conseil de la Société des Nations 
décide, douze mois au moina avant 
l ’expiration de cette période, que ces 
obligations seront maintenues pour 
une période subséquente avec ou 
sans amendement.

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

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

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

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

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

Article 216. 216. cikk.

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

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

ilyenekkel rendelkeznék.

SECTION II.

Traités.

Article 217.

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

ll. Clîyi.

Nemzetközi szei^ődések.

217. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve s az abban foglalt rendelke
zések fenntartásával, a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia által kötött gaz
dásági vagy szakszerű jelleggel bíró 
többoldalú szerződések, egyezmények
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naroliie austro-hongroise et énumérés 
ci*après et aux articles suivants, se
ront seuls appliqués entre la Hongrie 
et celles des Puissances alliées et 
associées qui y sont parties:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. a hajóösszeütközésekre, to
vábbá a tengeri segélynyújtásra és 
mentésre nézve bizonyos szabályok 
egységesítése tárgyában 1910. évi szep
tember hó 23.-án kötött egyezmény ;
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12® Conventioa du 21 décembre
1904, relative à l’exemption pour les 
bâtùnents hospitaliers des droits et 
taxes dans les ports ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 218,

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

218. cikk.

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

Conventions iwstales ;
Conventions et arrangements de 

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

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

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

Conventions télégra îhiques :
0 ii oiitions télégraphiques inter-

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

et tarifs arrêtés par
1 cintérenoe télégraphique inter- 

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

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

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

Postaegyezmények :
az egyetemes posta-egj'esületre 

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

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

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

2'áviróegye0inénye/i :

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

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

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

Article 219.

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

219. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a Magas Szerződő Felek a 
maguk részéről újból alkalmazni fog
ják az 1912, évi július hó 6-én kötött 
nemzetközi szikratávíró egyezményt, 
Magyarország pedig kötelezi magát, 
hogy meg íogja tartani azokat az 
ideiglenes szabályokat, amelyeket vele 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
közölni fognak.
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Si, dans les cinq années qui sui
vront la mise en vigueur du présent 
Traité, une nouvelle convention 
réglant les relations radio-télégraphi
ques internationales vient à être con
clue en remplacement de la Conven
tion du 5 juillet 1912, cette nouvelle 
convention liera la Hongrie, même 
au cas où celle ci aurait réfusé soit 
de participer à l’élaboration de la 
r.onvention, soit d’y souscrire.

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

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

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

Article 220

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

220. cikk.

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

Ai-ticle 221.

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

221. cikk.

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

Article 222.

La Hongi'ie s’engage à adhérer 
dans les foi*mes présentés et avajit 
l ’expiration d’un délai de douze mois

222. cikk.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
a megszabott alakszerűségek mellett, 
s a jelen Szerződés életbelépésétől
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à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, à la CJonvention inter
nationale de Berne da 9 septembre 
1886 pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques revisée à 
Berlin le 13 novembre 1908, et com
plétée par le Protocole additionnel, 
signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusq’à ce qu’eUe ait adliéré à la 
Convention susvisée, la Hongrie 
s’engage à reconnaître et à protéger 
les oeuvres littéraires et artistiques 
dee ressortissants des Puissances 
alliées ou associées par des disposi
tions eflfectives prises en confonnité 
des principes de ladite Convention 
internationale.

En outre et indépendamment de 
l’adhésion susvisée, la Hongrie s’en
gage à continuer d’assurer la recon
naissance et la protection de toutes 
les oeuvres littéraires et artistiques 
des ressortissants de chacune des Puis
sances alliées ou associées d’nuc 
manière au moins aussi étendue qu’à 
la date du 28 juillet 1914 et dans 
les mêmes conditions.

számított tizenkét hónap eltelte előtt 
csatlakozni fog az irodalmi és mű
vészeti művek védelme tárgyában 
Bemben 1886. évi szeptember hó 
9-én kötött, Berlinben 1908. évi no
vember hó 13'án módosított és a 
Bemben 1914. évi március hó 20-án 
aláírt pótjegyzőkönyvvel kiegészített 
nemzetközi egyezményhez.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
a fentjelzett egyezményhez való csat
lakozásának időpontjáig a Szövetsé
ges és Társult Hatalmak állampolgá
rainak irodalmi és művészeti műveit 
az említett nemzetközi egyezmény 
elveinek megfelelő tényleges rendel
kezésekkel elismeri és megvédi.

Egyébként függetlenül a fentemlí- 
tett csatlakozástól, Magyarország kö
telezi mf gát arra is, hogy minden 
egyes Szövetséges és Társult Hata
lom állampolgárainak minden iro
dalmi és művészeti művét továbbra 
is legalább oly elismerésben és oly vé
delemben részesíti, amely az 1914. évi 
jiilius 28-án fennállott mértéket el
éri és az akkoii feltételeknek megfelel.

Altiele 223.

JLa Hongrie s'engage à adhérer 
aux Conventions suivantes :

1" Convention du 26 septembre 
1906 relative à la suppretssion de 
l’emploi du phosphore blanc dans la 
fabrication des alliunettes ;

2® Convention du 3’ décembre
1913, relative à l ’unification des sta
tistiques commerciales.

Ai-ticle 224.

Chacune des Puissances alliées 
ou associées, s’inspirant des princi
pes généraux ou des stipulations par
ticulières du présent Traité, notifiera 
à la H'ongiie les conventions bilaté-

223. cikk.

Magyarország kötelezi magát, hogy 
csatlakozni fog a következő egyez
ményekhez ;

1. a fehér foszfor használatának 
a gyufagyártásban való eltiltására 
vonatkozólag 1906. évi szeptembei- 
hó 26-án kötött egyezményhez;

2. a kereskedelmi statisztikák 
egységesítésére vonatkozólag 1913. 
évi december hó 31-én kötött egyez
ményhez.

224. cikk.

A  jelen Szerződés általános elvei
nek vagy különös rendelkezéseinek 
szelleméből kiindulva, minden egyes 
Szövetséges és Társult Hatalom 
hivatalosan közölni fogja Magyar-
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raies de toute uature, passées avec 
l ’ancienne monarchieaustro-hongî-oise, 
dont elle exigera l’obserTation.

La. notification pré^^le au présent 
article sera faite, soit directement, 
soit par l ’entremise d’une autre Puis
sance. Il en sera accusé réception 
par écrit par la Hongrie ; la date de 
la remise en vigueur sera celle de 
la notification.

Les Piûssances alliées ou as.so- 
ciées s'engagent entre elles à n'ap
pliquer vis à-vis de la Hongrie que 
les conventions qui sont conformes 
aux fitipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éven- 
tiïêllement celles des dispositions de 
ces conventions qui, n'étaiit pas con
formes aux stipulations du présent 
Traité, ne seront pas considérées 
comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la 
Société des Nations sera appelée à 
se prononcer.

Un délai de six mois, qui coun-a 
depuis la mise en vigueur du pré
sent Traité, est imj^arti aux Puis
sances alliées ou associées pour pro
céder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui 
auront fait l ’objet d’une telle notifi
cation, seront seules mises en vi- 
guem’ entre les Puissances alliées ou 
asisociées et la Hongrie.

Les règles ci-dessus sont appli
cables à toutes conventions bilatéra
les existant entre toutes les Puissan
ces alliées et associées signataires 
du présent Traité et la Hongrie, 
même si lesdites Paissances alliées 
et associées n’ont pas été en état de 
guene avec elle.

országgal a volt Osztrák-Magyar 
Monax’chiáTal kötött mindazokat a 
kétoldalú egyezményeket, amelyek
nek megtartását kívánni fogja.

A  jelen cikkben említett idva- 
talos közlés vagy közvetlenül vagy 
valamely más Hatalom közvetítésével 
fog történni. A  közlés vételét Magyar- 
ország írásban fogja elismerni ; az 
újból való életbelépés időpontja a 
hivatalos közléssel veszi kezdetét.

A  SzöA'etséges és Társult Hatal
mak egymásközt kötelezik magukat 
arra, hogy Magyarországgal szemben 
csak oly egyezményeket fognak 
alkalmazni, amelyek a jelen Szerző
dés rendelkezéseinek megfelelnek.

A  hivatalos közlés esetleg meg
fogja jelölni ezeknek az egyezmé
nyeknek rendelkezései közül azokat, 
amelyek a jelen Szerződés rendel
kezéseinek nem felelnek meg, s így 
újból nem alkalmazhatók.

Véleményeltérés esetében a Nem
zetek Szövetsége lesz hivatva dönteni.

A  hivatalos közlésre a Szövetséges 
és Társult Hatalmaknak a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hathónapi határidő áll rendelkezésre.

Csak azok a kétoldalú egyezmé
nyek lépnek életbe a Szövetséges és 
Társult Hatalmak és Magyarország 
között, amelyek ily közlés tárgyai 
voltak.

A  fentemlített szabályok a jelen 
szerződést aláíró bármely Szövetséges 
és Társult Hatalom és Magyarország 
között fennálló minden kétoldalú 
egyezményre alkalmazást nyernek, 
még abban az esetben is, ba az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom nem 
volt hadiállapotban Magyarországgal.

Article 225.

La Hongrie déclai'e reconnaître 
comme étant sans efíét tons les trai
tés, conventions ou accords conclus

225. cikk.

Magyarország kijelenti és élismeri, 
hogy mindazok a szerződések, egyez
mények vagy megegyezések, amelye-
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pai’ eüp ou par l'ancienne monarchie 
austro-hongroise avec l’Allemagne, 
rAutiiche. la Bulgarie ou la Turquie 
depuis le 1“  aoCit 1914 jusqu’à la 
mise en vigueur du présent Traité.

ket Ő, vagy a volt Osztrák-Mag3 âr 
Monarchia Németországgal, Ausz
triával, Bulgáriával vagy Török
országgal 1914. évi augusztus hó 
1. napja óta a jelen Szerződés életbe
lépéséig kötött, érvénytelenek.

Article 226.

La Hongrie s’engage à assurer 
de plein droit aux Puissances alliées 
et associées, ainsi qu’aux fonction
naires et ressortissants desdites Puis
sances, le bénéfice de tous les droits 
et avantages de quelque nature que 
ce soit qu’elle-même, ou l’ancienne 
monarchie austro-hongroise, a pu 
concéder à l ’Allemagne, à TAutriche, 
à la Bulgarie ou à la Turquie, ou 
concéder aux fonctionnaires et res
sortissants de ces États, par traités, 
conventions ou accords, conclus avant 
le 1“  août 1914, aussi longtemps 
que ces traités, conventions on 
accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées 
se réservent le droit d’accepter ou 
non la bénéfice de ces droits et 
avantages.

226, cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy a Szövetséges és Társult Hatal- 
makuak, valamint az említett Hatal
mak tisztviselőinek és állampolgárai
nak javái’a biztosítani fogja mind
azoknak a jogoknak és előnyöknek, 
bárminők is legyenek azok, élvezetét, 
amelj’eket ő, vagy a volt Osztrák- 
Magyar Monarchia Németország
nak, Ausztriának, Bulgáriának vagy 
Törökországnak, avagy ez Államok 
tisztviselőinek és állampolgárainak 
javára az 1914, évi augusztus hó
1. napjáig kötött szerződések, egyez
mények vagy megegyezések alapján 
biztosíthatott és pedig mindaddig 
amíg ezek a szerződések, egyezmé
nyek vagy megegyezések hatályban 
maradnak,

A  Szövetséges és Társult Hatal 
mák fenntartják maguknak a jeget 
arra nézve, hogy ezeknek a jogok
nak és előnyöknek élvezetét elfogad
ják-e, vagy sem.

Article 227.

La Hongrie déclare reconnaître 
comme étant sans eâet tous les 
traités, conventions ou accords con
clus, par elle ou par l ’ancienne monar
chie austro-hongroise, avec la Russie 
ou avec tout État ou Gouvernement 
dont le territoire constituait antérieu
rement une partie de la Russie, ainsi 
qu’avec la Roumanie, avant le 28 
juillet 1914 ou depuis cette date, 
jusqu’à la mise en vigueur du pré
sent Traité,

227. cikk.

Magyarország kijelenti és elismeri, 
hogy mindazok a szerződések, egyez- 
ménj’ek vagy megegyezések, ame
lyeket ő, vagy a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia 1914. évi július 28.-a előtt, 
vagy ez időpont után a jelen Szer
ződés. életbelépéséig Oroszországgal 
vagy bármely Állammal vagy Kor
mánnyal, amelynek területe azelőtt 
Oroszországhoz tartozott, &va.gy Ro
mániával megkötött, érvénytelenek.
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Altiele 228. 228. cikk.

Au cas où, depuis le 28 juillet 
.1914, une Puissance alliée ou as
sociée, la Russie ou un État ou Gou
vernement dont le territoire consti
tuait antérieurement une partie de la 
Russie, aurait été contraint à la 
suite d’une occupation militaire, par 
tout autre moyen ou pour toute autre 
cause, d’accorder ou de laisser accor
der par un acte émanant d’une auto
rité publique quelconque des con
cessions, privilèges et faveurs de 
quelque nature que ce soit à la 
Hongrie, à T ancienne monarchie 
austro-hongroise ou à un ressoitis- 
sant hongrois, ces concessions, pri
vilèges et favem’s sont annulés de 
plein di-oit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités 
pouvant éventuellement résulter de 
cette annulation ne seront en aucun 
cas supportées par les Puissances 
alliées et associées, ni par les Puis
sances, États, Gouvernements ou 
autorités publiques que le présent 
article délie de leurs engagements.

Abban az esetben, ha valamely 
Szövetséges és Társult Hatalom, 
Oroszország, vagy valamely oly Állam 
vagy Kormány, amelynek területe 
azelőtt Oroszországhoz tartozott, 
1914. évi július hó 28.-a óta katonai 
megszállás következtében, avagy bár
mely más módon vagy okból kény
telen lett volna Magyarországnak, a 
volt Osztrák-Magyar Monarchiának 
vagy magyar állampolgárnak vala
mely közhatósági intézkedés folj'tán 
bárminemű engedélyt, kiváltságot 
vagy kedvezményt nyújtani vagy 
nyujtatni, a jelen Szerződés ezeket 
az engedélyeket, kiváltságokat és 
kedvezményeket jogérvényesen meg
semmisíti.

Azok a terhek vagy kártérítési 
igények, amelyek ebből a megsem
misítésből kifolyólag esetleg támad
hatná uak, sem a Szövetséges és Tár
sult Hatalmakkal, sem azokkal a 
Hatalmakkal, Államokkal, Konná- 
nyokkal vagy közhatóságokkal szem
ben, amelyeket a jelen cikk kötele
zettségeik alól felold, nem érvénj'e- 
sithetők.

Article 229.

Dès la mise en vigueur du pré
sent Traité, la Hongrie s’engage, en 
ce qui la concerne, à faire bénéficier 
de plein droit les Puissances alliées 
et associées, ainsi que leurs ressor
tissants, des droits et avantages de 
quelque nature que ce soit concédés, 
par elle ou par l ’ancieime monarchie 
austro-hongroise, depuis le 28 juillet 
1914 jusqu’à la mise en vigueur du 
présent Traité, par traités, conven
tions ou accords, à des États non 
belligérants ou à des ressortissants 
de ces États, aussi longtemps que 
ces traités, conventions ou accords

229. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy a maga részéről, a jelen Szer
ződés életbelépésétől kezdve a Szö
vetséges és Társult Hatalmakat, 
valamint ezeknek állampolgárait jog- 
éi'vényesen részesíteni fogja mind
azoknak a jogoknak és előnyöknek, 
bárminők is legyenek azok, élveze
tében, amelyeket ő, vagy a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia az 1914, 
évi július hó 28.-a óta a jelen Szer
ződés életbelépéséig a nem hadviselő 
Államoknak vagy ez Államok állam
polgárainak javái’a szerződések.
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seront en vigueur pour la Hon
grie.

egyezmények vagy megegyezések, 
alapján biztosított és pedig mind’ 
addig, amíg ezek a szerződések, 
egyezmények vagy megegyezések 
Magyarországgal szemben batálj’ban 
maradnak.

Article 230.

CeUes des Hautes Parties Con- 
u-actantes qui n’auraient pas encore 
signé ou qui après avoir signé, 
u’aui’aient pas encore ratifié la Con
vention sur rOpium, signée à la Haye 
le 23 janvier 1912, sont d’accord 
pour niettre cette Convention en 
vigueur, et, à cette fin, pour édicter 
la législation nécessaire aussitôt qu’il 
sera possible et, au plus tard, dans 
les douze mois qui suivront la mise 
«Il vigueur du présent Traité.

Les J outes Parties Contractantes 
coDTienrx;-tt, en outre, pour celles 
'i eutre elles qui n’ont pas encore 
Í tifié ladite Convention, que la rati

fication du présent Traité équi vaudra, 
à tons égards, à cette ratification 
et à la signature du Protocole spécial 
ouvert à la Haye conformément aux 
résolutions de la troisième Conférence 
sur l’opium, tenue en 1914 pour la 
mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la Républi
que française communiquera au 
Gouvernement des Pays-Bas une 
copie certifiée conforme du procès- 
verbal de dépôt de ratifications du 
présent Traité et invitera le Gouver
nement des Pays-Bas à accepter et 
recevoir ce document comme dépôt 
des ratifications de la Convention 
du 23 janvier 1912 et comme signa
ture du Protocole additionnel de
1914.

230. cikk.

A  Magas Szerződő Felek közül 
azok, amelyek még nem írták alá, 
vagj^ amelyek már aláírták, de még 
nem erősítették meg az 1912. évi 
januárius 23,-án Hágában megkötött 
ópium-egyezményt, megegyeznek ab
ban, hogy ezt az egyezményt életbe
léptetik és hogy evégből a lehető
séghez képest mielőbb, de legkésőbb 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető tizenkét hónapon belül a szük
séges törvényhozási intézkedéseket 
megteszik.

Egyébként a Magas Szerződő 
Felek megegyeznek abban, hogy 
közülök azokra nézve, aiiielyek az 
említett egyezményt még nem erő
sítették meg, a jelen Szerződés meg
erősítése a jelzett egyezmény meg
erősítésével, valamint a Hágában
1914, évben az említett egyezmény 
életbeléptetése céljából megtartott 
harmadik ópium-konferencia határo- 
zataiüak megfelelően felvett külön 
jegyzőkönyv aláírásával minden te
kintetben egyenlő értékű.

A  Franczia Köztársaság Kor
mánya a jelen Szerződés megerősítő 
okiratainak letételéről szóló jegyző
könyvnek egy hitelesített másolatát 
Németalföld Kormányának meg fogja 
küldeni és Németalföld Kormányát 
fel fogja kérni, hogy ezt az okmányt 
az 1912. évi januárius hó 23-án 
kötött egyezmény megerősítő okii’a- 
tainak letétele és az 1914. évi pót
jegyzőkönyv aláírása gyanánt fo
gadja el és őrizze meg.
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SECTION III.

Dettes.

Article 231.

Seront réglées par riiitermédiaire 
d ’Offices de vérification et de çoeq- 
pensation qui seront constitués par 
chacune des Hautes Parties Con
tractantes dans un délai de trois 
mois à dater de la notification pré
vue à l’alinéa e) ci-après, les c&.té- 
gories suivantes d’obligations pécu
niaires :

1* les dettes exigibles avant la 
guerre et dues par les ressortiss-ints 
d’une des Puissances Contractantes, 
résidant sur le territoire de cette 
Puissance, aux ressortissants d’une. 
Puissance adverse résidant sur le 
territoire de cette Puissance ;

2“ les dettes devenues exigibles 
pendant la gnerre, et dues aux res
sortissants d’une des Puissances 
Contractantes résidant sur le terri
toire de cette Puissance et résultant 
de transactions ou des contrats, 
passés avec les ressortissants d’ime 
Puissance adverse résidant sur le 
teiTitoire de cette Puissance, dont 
l'exécution totale ou partielle a été 
suspendue du fait de l’état de 
guerre ;

3® les intérêts échus avant et 
pendant la guerre et dus à un res
sortissant d'une des Puissances con
tractantes, provenant des valeurs 
émises ou reprises par une Puissance 
adverse, pourvu que le payement de 
ces intérêts aux ressortissants de 
cette Puissance ou aux neutres n’ait 
pas été suspendu pendant la guerre ;

4® les capitaux remboursables avant 
et pendant la guerre, payables aux 
ressortissants d’une des Puissances 
Contractantes, représentant des va
leurs émises par une Puissance 
adverse, pourvu que le payement de

III. CÎM.

Tartozások.

231. cikk.

A  pénztartozásoknak azok a fa
jai, amelyeket a Magas Szerződő 
Felek mindegyüké részéről az e) 
alatti pontban megállapított bejelen
téstől számított három hónapon belül 
felállítandó Felüházsgáló és Eliegyen- 
lítő Hivatalok közvetítésével kell 
rendezni, a következők;

1. a háború előtt lejárt azok a 
tartozások, amelyekkel a Szerződő 
Hatalmak valamelyikének saját te
rületén lakó állampolgára valamelyik 
ellenfélként szereplő Hatalom saját 
területén lakó állampolgárának tar
tozik ;

2. valamelyik Szerződő Hatalom
nak saját területén lakó állampol
gára javára a háború folyamán le
járt azok a tartozások, amelyek va
lamely ellenfélként szereplő Hata
lomnak saját területén lakó állam
polgárával kötött olyan ügyletből 
vagy szerződésből erednek, amely
nek teljesítését a háborús állapot 
folytán egészben vagy részben fel
függesztették ;

3. a háború előtt ^agy a háború 
alatt lejárt és valamelyik Szerződő 
Hatalom állampolgárának járó ka
matok olyan értékpapírok után, ame
lyeket valamely ellenfélként szereplő 
Hatalom bocsátott ki, vagy vett át, 
feltéve, hogy ezeknek a kamatoknak 
e Hatalom állampolgárai, vagy a 
semlegesek részére való fizetéeét a 
háború alatt nem függesztették fel;

4. a háború előtt vagy a háború 
alatt esedékessé vált és valamelyik 
Szerződő Hatalom állampolgárának 
járó tőkeösszegek olyan értékpapírok 
után, amelyeket valamely ellenfél
ként szereplő Hatalom bocsátott ki.
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< es capitaux, aux reasoiiissants de 
cette Ptdssarice ou aux neiitres n’ait 
pas été auependu pendant la  gueiTe.

Dans le cas d'intérêts ou de 
capitaux payables pour des titres 
('.mis ou repris par le Gouvernement 
(le Tancienne monarchie austro-hon
groise, le montant qui sera crédité 
(it payé par la Hongrie ne sera que 
elui des intérêts et capitaux corres- 

;.ondant à la dette incombant à la 
fTongrie, en conformité des disposi- 
I ious de la Partie IX  (Clauses finan
cières) du présent Traité et des 
[Principes établis par la Commission 
des réparations.

Les produits des liqaidauoiQs des 
biens, droits et intérêts ennemis 
visés dans la Section IV  et son 
.■\nnose, seront pris en charge dans 
la ino.anaie et au change prévus 
oi-ap>;6i. à l ’alinéa cl), par les Offices 
vJii - iv LI rat'on et de compensation 
e' par eux dans Jes condi-

or • p,ïévues pai- lesdites Section et 
:-î:jôxe.

Lés opérations visées dans le 
jnésent article seront effectués selon 
1;'.3 principes suivants et conformé
ment à l ’Annexe de la présente 
Section :

a) Chacune des Hautes Parties 
Contractantes inteidira, dès la mise 
en vigueur du présent Traité, tous 
payements, acceptations de payements 
et généradement toutes communica
tions entre les parties intéressées, 
relativement aü règlement desdites 
dettes, autrement que par Tiat^r- 
médiaire des Offices de réx-ification 
et de compensation susvisés ;

h) Chacune àiis Hautes Parties 
Conti’actanti.'.. sara respectivement 
responsable du payement, desdites 
dettes de ses nationaux, sauf dans 
le cas où le débiteur était, avant la 
guerre, en faillite, en déconfiture ou 
en état d’insolvabilité déclarée ou si 
la dette était due par une société,

feltéve, hogy az üy tőkeösszegnek 
e Hatalom állampolgárai vagy a 
semlegesek részére való kifizetését 
a háború alatt nem függesztették fel.

Azokban az esetekben, amelyek
ben Magyarország a rolt Osztrák- 
Magyar Monarchia Kormánya részé
ről kibocsátott vagy átvett érték
papírok után kamatokat vagy tőke
összegeket köteles fizetni, a részéről 
más javára írandó vagy fizetendő 
összeg csak azoknak a tartozások
nak megfelelő kamatösszeg vagy 
tőkeösszeg lesz, amelyek a j elten 
Szerződés IX . része (Pénzügyi ren
delkezések) és a Jóvátételi Bizott
ság részéről megállapított elvek sze
rint Magyarországot terhelik.

A  IV. címben és anuak Függelé
kében körülírt ellenséges javak, jogok 
és érdekek felszámolásának eredmé
nyét a Felülvizsgáló és kiegyenlítő 
Hivatalok az alábbi d) alatti pontban 
megállapított pénznemben és árfolyam 
szerint fogják elszámolni és azokról 
a fentemlitett címben és Függeléké
ben megállapícott feltételek szennt 
fognak rendelkezni.

A  jelen cikkben megjelölt művele
teket az alább következő alapelvek 
szerint és a jelen címhez tartozó 
Függelék rendelkezéseinek meg 
felelően kell végrehajtani :

a) A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a jelen Szerződés életbél épé- 
sétől kezdve megtiltja a tartozások
nak minden olyan kiegyenlítését, 
olyan fizetések elfogadását, valamint 
az érdekelt feleknek az ilyen tartozá
sok rendezését célzó minden olyan 
érintkezését, amely nem a fentielzett 
Felülvizsgáló ésKiegyenlítő Hivatalok 
útján történik.

l )  A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a maga részéről felelős lesz- 
állampolgárai tartozásainak említett 
kiegyenlítéseért, kivéve, ha az adós 
a háború előtt csődben volt, fizetés- 
képtelen lett, vagy fizetéseinek be
szüntetését bejelentette, vagy ha a 
tartozás olyan társaságot kötelezett,
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dont les afiFaires ont été liquidées 
pendant la guerre conformément à la 
législation exceptionnelle de guerre.

c) Les sommes dues aux ressortis
sants d’une des Paissances Contrac
tantes par les ressortissants d’une 
Puissance adverse seront portées au 
débit de l’Office de vérification et de 
compensation du pays du débiteur 
et versées au créancier par TOffice 
du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou 
créditées dans la monnaie de celle 
des Puisscinoes alliées et associées 
(y compris les colonies et protectorats 
des Puissances alliées, les Dominions 
britanniques et l ’Inde), qui sera 
intéressée. Si les dettes doivent être 
réglées dans toute autre monnaie, 
elles seront payées ou créditées dans 
la monnaie de la Puissance alliée 
ou associée intéressée (colonie, pro
tectorat, Dominion britannique ou . 
Inde). La conversion se fera au taux 
du change d^avant-guerre.

Pour l’application de cette dispo
sition, ou considère que le taux du 
change d’avant-guerre est égal à la 
moyenne des taux des transferts 
télégraphiques d.e la Puissance alliée 
ou associée intéressée pendant le 
mois précédant immédiatement l’ou
verture des hostilités entre ladite 
Puissance intéressée et l ’Autiiche- 
Hongiie.

Dans le cas où un contrat stipu
lerait expi'essément un taux fixe de 
change pour la conversion de la 
monnaie, dans laquelle l ’obligation 
est exprimée, en la monnaie de la 
Puissance alliée ou associée intéres
sée, la disposition ci-dessus, relative 
au taux du change ne sera pas 
applicable.

En ce qui concerné la Pologne 
et l’État tchéco-slovaque, Puissances 
nouvellement créées, la monnaie dte 
règlement et le taux du change 
applicables aux dettes à payer ou à 
créditer seront fixés par la Commis-

amelynek ügyeit a háború alatt a 
háborús kivételes jogszabályok alap
ján felszámolták.

c) Azokat az összegeket, amelyek
kel valamelyik Szerződő Hatalom 
állampolgárának ellenfélként szereplő 
Hatalom állampolgára tartozik, az 
adós országa Felülvizsgáló és K i
egyenlítő Hivatalának terhére kell 
írni és a hitelező részére saját országa 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatala 
útján kell kifizetni.

d) A  tartozásokat annak a Szö
vetséges és Társult Hatalomnak (ide
értve a Szövetséges Hatalmak gyar
matait és protektorátusait, a Brit 
Domíniumokat és Indiát) pénznemé
ben kell kifizetni vagy jóváírni, 
amelyik érdekelve van. Ha a tarto
zást más pénznemben kellene kiegyen
líteni, akkor azt az érdekelt Szövet
séges és Társult Hatalom (gyarmat, 
protektorátus, Brit Domínium vagy 
India) pénznemében keU kifizetni 
vagy jóváírni. A z  átszámítás a há
ború előtti áilEolyam szerint történik.

Ennek a rendelkezésnek alkal
mazásánál a háború előtti átszámí
tási árfolyamot egyenlőnek kell venni 
azzal az átlagos távirati átutalási 
árfolyammal, amely áz érdekelt Szö
vetséges és Társult Hatalomnál — a 
közte és Ausztria-Magyarország kö
zött az ellenségeskedések megkezdését 
közvétlenül megelőző hónap folya
mán — érvényben volt.

Ha valamelyik szerződésben annak 
a pénznemnek, amelyben a tartozás 
ki van fejezve, b.% érdekelt Szövetsé
ges és Társult Hatalom pénznemére 
való átszámítására nézve meghatáro
zott árfolyam van kikötve, az át
számítási árfolyamra vonatkozó fenti 
rendelkezés nem nyer alkalmazást.

A  Lengyelországra és a Cseh
szlovák Államra, mint új Hatalmakra, 
a tartozások fizetésénél és jóváírásá
nál irányadó pénznemet és átszámí
tási árfolyamot a V III, részben meg
jelölt Jóvátételt Bizottság állapítja
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sión des réparations prévue dans la 
Partie V III, à moias que les États 
intéressés ne soient au préalable par
venus à un accord réglant les ques
tions en suspens;

e) Les prescriptions du présent 
aii-icle et de rAnnexe ci-jointe ne 
s’appliqueront pas entre la Hon
grie d’une part et, d'autre part, 
l ’une quelconque des Puissances al
liées ou associées, leurs colonies et 
payes de protectorat, on l’un quel
conque des Dominions britanniques, 
ou l’Inde, à moins que, dans un délai 
d’un mois, à dater du dépôt de la
l atification du présent Traité par la 
Puissance en question ou de la rati
fication pom' le compte de ce Domi
nion ou de rinde, notification à cet 
eifet ne soit donnée à la Hongrie 
par les Gouvernements de telle Puis
sance alliée ou associée, de tel Do
minion britannique, ou de Tlnde, 
suivant le cas;

f) Les Puissances alliées et asso
ciées qui ont adhéré au présent 
article et à l’Annexe ci-jointe, pour
ront convenir entre elles de les 
appliquer à leurs ressoiiissants res
pectifs établis sur lem* teiïitoii-e, en 
<'e qui concerne les rapports entre 
(;es ressortissants et les ressortissants 
liongrois. Dans ce cas, les payements 
ofiectués par application de la pré
sente disposition feront l’objet de 
règlements entre les Offices de véri
fication et de compensation alliés et 
associés intéressés.

meg, hacsak az érdekelt Államok a 
fíiggő kérdésekre nézve előzetesen 
meg nem egyeznek.

e) A  jelen cikk és a hozzá
tartozó Függelék rendelkezései csak 
abban az esetben nyernek alkalma
zást egyrészt Magyarország, másrészt 
a Szövetséges és Társult Hatalmak 
bármelyike, azok gyarmatai és pro
tektorátusai, vagy valamely Brit Do- 
minium vagy India között, ha a jelen 
Szerződés megerősítő okiratának az 
érdekelt Hatalom részéről foganatosí
tott letételétől, vagy a jelen Szerző
désnek a kérdéses Dominium vagy 
India részére szóló megerősítésétől 
számított egy hónapon belül Magyar- 
ország erre vonatkozólag a kérdéses 
Szövetséges és Társult Hatalom, Brit 
Dominium, vagy India kormányától 
az eset körülményeihez képest meg
felelő bejelentést kap.

/) Azok a Szövetséges és Társult 
Hatalmak, amelyek a jelen cikket és 
annak Függelékét elfogadták, meg
egyezhetnek egymás között arranézve, 
hogy azokat egymásnak a terüle
tükön letelepedett állampolgáraira 
kölcsönösen alkalmazzák annyiban- 
amennyiben az említett állampolgárok 
és a magyar állampolgárok között 
fennálló jogviszonyokról van szó. 
Ebben az esetben a jelen rendelkezés 
alkalmazásával teljesítendő fizetésekre 
nézve az érdekelt Szövetséges és 
Társult Felülvizsgáló és Kiegyenlítő- 
Hivatalok egymás között megfelelő 
szabályokat fognak megállapítani.

Annexe-

§ 1 -

Chacune des Hautes Parties Con
tractantes créera, dans un délai de 
trois mois, à dater de la notification, 
prévue à l’article 231, paragraphe e, 
un «Office de vérification et de com-

FUggelék.

1. §•

A  Magas Szerződő Felek mind
egyike a 231. cikk e) pontjában em
lített bejelentéstől számított három 
hónapon belül az ellenséges tartozá
sok kifizetése és behajtása céljára
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pGii8ation« pour le payement et le 
recouvremeat des defctoa eiminnxes.

Il pourra être, créé des Offices 
locaux pour une partie des teiTitoirea 
dea Hautes Parties Conti’actantes. 
Ces Offices agiront sur cea territoires 
comme les Offices centraux; mais 
tous les rapports avec l’Offîce établi 
dans le paya adverse auront lieu 
par l ’intermédiaire de l'Office ceutral.

^Felülvizsgáló ée Kiegyenlítő Hiva
talt* áUít fel.

Helyi Felülvizsgéló éa Kiegyen
lítő Hivatalok is létesíthetők a Magas 
Szerződő Felek területsinek egyes 
vészeire nézve. Ilyen helyi Felülvizs- 
gáló óa Kiegyenlítő Hií^atalok saját 
területükön ugyanúgy járnak el, mint 
a központi FelQlvizsg^ö és Kiegyen
lítő Hivatalok; azonban as ellenséges 
országok Felülvizsgáló és Kiegyenlltc 
Hivatalával caak a Központi Hivatal 
útján érintkezhetnek.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on 
dé&igne par les mots » dettes enne
mies* les obligations pécuniaires 
visées au premier paragraphe de 
l'article 231 par »débitem's ennemis» 
les peraonnea qui doivent ces sommes, 
par «créanciers ennemis* les per
sonnes à qui elles sont dnes, par 
«Office créancier» l’Office de vérifi
cation et compensation fonctionnant 
dans le pays du créancier et par 
»Office débiteur l ’Office de vérifi
cation et compensation fonctionnant 
dans le pays du débiteur.

2. §.

A  jelen Függelékben «ellenséges 
tartozások* alatt a 231. cikk első 
bekezdésében megjelölt pénztartozá
sokat kell érteni ; » ellenséges adósok* 
azok a személyek, akik ezekkel az 
Összegekkel tartoznak ; «ellenséges 
hitelezők* pedig azok, akiket ezek az 
összegek megületinek ; »Hiteíe2 Ő Hi- 
vatalc alatt a bitolfező országában 
működő Felülvizsgáló és Kiegyenllt/ő 
Hivatalt, » Adós Hivatal* alatt pedig 
az adós országában működő Felül
vizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalt kell 
éiiieni.

§ 3.

Les Hautes Parties Gontractantea 
sanctionneront les infi'actions amr 
dispositions du paragraphe a) de 
l ’article 231 par les peines prévues 
actuellement, dans leur législation, 
pour le coïnmerce avec l’eiuiemi. 
Celles qui n’auraient par interdit le 
commerce avec l ’ennemi, promul
gueront des lois punissant les infrac
tions susmentionnées par des peines 
rigoureuses. Les Hautes Parties Con
tractantes interdiront également sur 
leur territoire toute action en justice 
relative au payement des dettes enne
mies, en dehors des cas prévus par 
la présente Annexe.

3. §.

A  Magas Szerződő Felek a 281. 
cikk a) pontjában meghatározott tila
lom megszegését azok kai a bííntetések- 
kel fogják sújtani, amelyeket jelenlegi 
törvényeink az ellen&éggel folytatott 
kereskedésre nézve megállapítanak, 
Aeok a Szerződő Felek, amelyek az 
ellenséggel való kereskedést nem til* 
tották el, törvényt fognak hozni a 
fentebb említett tilalom megszegésé
nek szigorú büntetéséről. Hasonlóké- 
pen meg fognak tiltani a Magas Szer- 
ződő Felek területükön az ellenséges 
tartozások kifizetőére vonatkozó min
den olyan bírói eljárást, amely a jelen 
Függelékben tárgyalt esetek tőleltérne.
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4. §.

La  garantie gouvernementale pré
vue au pai'agraphe 6̂  de l’article 231 
s'applique, lorsqxie le recouvrement 
ne peut être effectué, poui’ quelque 
cause que ce soit, sauf dans le cas 
où, selon, la législation du pays du 
débiteur, la dette était prescrite au 
moment de la déclaration de guerre 
oü si, à ce moment, le débiteur était 
ou faillite, en déconfiture ou en état 
d insolvabilité déclarée ou si la dette 
était due par une société dont les 
affaires ont été liquidées conformé
ment à la législation exceptionnelle 
1.1 e guerre. Dans ce cas, la procédure 
prévue par la présente Annexe 
3 a.ppliquera au payement des répar
titions.

Les termes »en faillite, en décon- 
iUure« visent l ’applioatiou des légis
lations qui prévoient cea situations 
juridiques. L ’expression »en état d’in
solvabilité déolarée«' a la même 
signification qu'en droit anglais.

A  Kormányoknak a 231. cikk b) 
poótiában megállapított szavatos
sága olyankor nyer alkalmazást, 
amikor a tartozáiít bármely okból 
■nem lehet behajtam, kivéve, ha a 
tartozás az adós országának tör\ é- 
nyei szerint a hadüzenet időpontjá
ban elévült, vagy az adós ekkor már 
csődben volt, fizetésképtelen lett, vagy 
fizetéseinek beszüntetését bejelentette, 
vagy ha a tartozás olyan társaságot 
terhelt, amelynek ügyeit a laáború 
alatt a háborús ktvétolea jogszabá
lyok értelmében felszámolták. Ezek
ben az ebetekben a jelen Függelék
ben körülírt eljárás nyer alkalma
zást a szétosztásra kerülő összeg 
kifizetésénél.

Ezek a kifejezések ; » csődben volt-=t, 
» fizetésképtelen lett«, azoknak a tör
vényhozásoknak kifejezéseire utalnak, 
amelyek ezeket a jogi állapotokat 
ismerik. Ez a kiíejezés ; lefizetésének 
beszüntetését bejelentettem, ugyanazt 
jelenti, mint az angol jogban.

§ 5.

Los créanciers notifieront, à l’Of- 
)ic8 créancier, dacs le délai de six 
tnoia à dater de sa création, les 
'lettes qui leur sont dues et fourni- 
1 ont à cpt office tons les documents 
' L renseignements qui leur seront 
li^macdés.

Les Hautea Parties Contiactantes 
prendront toutes mesmea utiles pour 
poursuivre et punir les collusions qui 
|H»urraient ee produire entre créan
ciers et débiteurs ennemis. Les Offi- 
■i B sé communiqueront toutes les 
indications et renaeignementa pou- 
iint aider à découvrir et à punir 

semblables collusions.
Lea Hautes Parties Contractantes 

ijiciliteront autant que possible la 
.'imnunication postale et télegrapbi- 

aus frais des parties et par

5 S-

A  hitelezők a Hitelező Hivatal' 
náil, ennek a Hivatalnak felállításá
tól számítandó hat hónapon belül kö
veteléseiket bejelentik és a Hivatal 
részéről kívánt okmányokat és ada
tokat beterjesztik.

A  Magas Szerződő Felek mind«iu 
alkalmas eszközt fel fogUv^k hasz 
nálni arra, Hogy az ellenaégos hite 
lezők éa adósok összejátazását ki
derítsék és megbüntessék. A  Hii^a- 
talok mindazokat a bizonyítókokat 
és adatokat kö7.filni fogják egymással, 
amelyek il̂ ên összejátszások kiderí
tését és megtorlását előmozdítják.

A  Magas Szerződő Felek az ér
dekelt felek költségére éa a Hivata
lok. útján a lehetőség szerint meg
könnyítik a postai és távirati érint-
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Vintemódiaire des Offices, entre dé- 
biteors et créanciers déaireus d’arri
ver à un accord sur lé montant de 
leur dette,

L ’Office ci'éancier notifiera à. TOf- 
fico débitetu' toutes les dettea qui 
lui auront été déclarées. L ’Office 
débiteur fera, en tompa utile, con
naître à rOffice créancior les dettes 
reconnues et lea dettes contestées. 
Dans ce dernier cas, l’Office débiteur 
raontionnera les motifs do la non- 
reconnaissance do la dette.

kezést oly adósok és hitelezők közt, 
akik a tartozás összegére né^ve 
megegyezést kívánnak létesíteni.

A Hitelező Hivatal közli az Adós 
Hivatallal a nála bejelentett tarto
zásokat. A z Adós Hivatal viszont, 
mihelyt módjában áll., értesíti a 
Hitelező Hivalált arról, bog-y melyek 
azok a tartozások, amelyeket el- 
israevtek éa laelj'ek azok, amelyeket 
nem ismertek el. A z utóbbi esetben 
az Adós Hivatal köü<li a tax-tozús el 
nem ismerésének okait is.

§ 6.

Lorsqu’une dette aura été re
connue) en tout ou partie, l'Office 
débiteui' créditera aussitôt du mon
tant reconnu l ’Offico créancier qui 
sora, en môme temps, avisé de ce 
crédit.

6- § .

Ha valamely tartozást egészben 
vagy részben elismertek, az Adós 
Hivatal az elismert összeget azonnaű 
a Hitelező Hivatal javára iija és 
erről a Hitelező Hivatalt egyidejűleg 
értesíti.

F ja dette sera considérée comme 
reconnue pour sa totalité et le mon
tant en sera immédiatement porte 
au crédit de l’Office créancier, à 
moins que, dans un délai de trois 
mois à partir de la réception de la 
notification qui lui aura été faite 
(sauf prolongation de ce délai accep
tée par rOffíce créancier), l’Office 
débiteur ne fasse connaître que la 
dette n’est pas reconnue.

7. §•

Ha ae Adós Hivatal a hozzá in
tézett értesítés vételétől számított 
három hónapon belül (vagy a Hito- 
iező Hivatal hozzájáralásával a meg
állapított hosszabb időn belül), a tar
tozás el nem ismerését a Hitulező 
Hivatal tudomására nem hozza, a 
tartozást teljes összegében elismert
nek kell tekinteni éa aa ííaszoget 
azonnal a Hitelező Hivatal javára 
kell írni.

§ 8.

Dans le cas où la dette no serait 
pas reconnue, en tout ou partie, les 
deux Offices examinei'ont l'affaire 
d’un commun accord en tenteront 
de concilier les parties.

8 . §.

Ha a tartozási egészben vagy 
részben el nem ismerték, a két érde
kelt Hivatal áss ügyet együttesen 
megvizsgálja és a felek közOtt egyez
séget igyekszik létrehozni.

§ 9-
I/Office créancier payera aux 

particuliers créanciers les sommes

9. §.

A  Hitelező Hivatal a saját orezá- 
gának Kormánya részéről rendelke-
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portées à.âon crédit eu atilisant & 
cet effet îos fonds mis à sa disposi- 
tiott pai* le Gouvernement de aon 
pays et dans les conditions fixées 
par 0 6 ) Gkraveraement, en opérant 
notamment toute retenue jugée né
cessaire poui' risques, frais ou droits 
de consmission.

aséséro bocsátott alapokból ég e Kor
mány által megállapított feltételeket 
szem. előtt tartva, Így nevezetGaen 
a kockázat, költségek vagy megbí
zási jutalék címén szükségeseknek 
mutatkozó összegek visszatartásával, 
az egyes hiteleaöknok a javukra iii 
öss'/segeket kifizeti.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé 
le payement d’une dette ennemie 
doat le montÆint n’aura pas été 
l eûonnu en tout ou en partie devra 
[>ayer à l’Office, à, titre d’amende, 
liQ intérêt do 6*̂ /0 sar la partie non 
reconnue de la dette. De même, 
(,oute peraonne qui aura iaidtiment 
l efusé de reconnaîti'e tout ou partie 
(i'une dettii à elle réclamée devi'a 
l>ayeï-, à titre d’amende, un intérêt 
ilo r/y*) i>nr le montant au sujet 
diiou's’ 8on refus n’aura pas été re-
I on ni,.

i.i érêt sera dû à partir du 
I •!. inspiration du délai pré-\na 
paragraphe 7 jusqu’au jour où 
réclamation aura été reconnue 

Niuetifiée ou la dette payée.
Lee Offices, chacun en ce qui le

• (.Ticfjrne, poursuivront le recouvre- 
inünt. des amendes oi-dessus visées
■ I Boront responsables dans le cas 
' u oea amendes ne pourront pas 
ni.re recouvrées.

Lôs amendes seront portées au 
I lédit de rOifice adveree, qui les 
' 'Misei’vera à titre de contribution 
«IX frais d’exécntion des présentes 

iliiHpoeitions.

10. §.

Aki olyan olleuaéges tartozás 
fizetését igényelte, a.melyet egészben 
vagy részben nem ismertek el, bír
ság fejében a tartozás el nem ismert 
részének o%-os kamatát fizeti a 
Hivatalnak. Hasonlóképen az, aki 
jogtalanul megtagadta valamely tőle 
követelt tartozás egész összegének 
vagy valamely részének elismerését, 
bíi*ság fejében 5®/o-os kamatot fizet 
az után az összeg -után, amelyre 
üézve a megtagadást nom ismerte 
el jogosultnak.

Ezek a kamatok a 7. §-bau em
lítet'! időtartam lejártának kezdetétől 
addig a napig ikâteudôk, amelyen 
az igényt jogosulatlannak iamerik el, 
vagy a tartozást kifizetik.

Mindegyik Hivatal intézkedik a 
maga részéről a íentemlített bírsá
gok behajtása iránt és felelős, ha a 
behajtást nem lehet foganatosítani.

A  bírságokat a,z ellenfélként sze
replő Hivatal javára kell írni, amely 
azokat, mint a jelen rendelkezések 
végiehajtásának költségeihez való 
hozzájárulásokat kezeli.

§ 11-

La balance deo opéiutions entre 
I ' I Offices sera établie tous les trois
■ I lîH et le solde réglé par l ’État
i iliiLeur dans un délai d’un mois et 
l'.ii versement effectif de numéraire.

IL §.

A  Hivatalok egymással három- 
havonkint leszámolnak és a kűlön- 
bOzetet az adós Állam egy hónapon 
belül készpénzben köteles kifizetni.
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Toutefois, lea soldes pouvant être 
dus pax une on plasienrs Puissances 
alliées ou associées seront retenus 
jusqu’au payement mtôgral des som
mes daes aux Paissances alüées ou 
associées ou à leurs ressortissants 
du chef de la guerre.

A z  egy vagy több Szövetséges 
és Társait Hatalom terhére esetleg 
mutatkozó különbözeteket azonban 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
nak vagy azok polgárainak a háború
ból kifolyólag járó összegek teljes 
kifizetéséig vissza kell tartani.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion 
entre les Offices, chacun d’eux aura 
un représentant dans la ville ou fonc
tionnera l’autre.

12. §.

A  Hivatalok közötti tárgyalások 
megkönnyítése céljából mindegyik 
Hivatal a másik Hivatal székhelyén 
képviselőt tart.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires 
seront discutées autant que possible 
dans les bureaux de l ’Office débiteur.

13. §.

Indokolt ki vételektől eltekintve, 
az ügyek tárgyalását, amennyire csak 
lehetséges, az Adós Hivatal helyi
ségeiben kell lefolytatni.

§ 14.

Par application de l’ article 231, 
paragraphe 6), les Hautes Parties 
Contractantes sont responsables du 
payement des dettes ennemies de 
leurs ressortissants débiteurs,

L ’Office débiteur devra donc cré
diter l ’Ofâce créancier de toutes les 
dettes reconnues, alors même que le 
i*ecouvrement sur le particulier débi
teur aurait été impossible. Les Gouver
nements devront néanmoins donner 
à leur Office tout pouvoir nécessaire 
pour poursuivre le reoouvieraent des 
créances recoiuiues.

14. §.

A  231. cikk b) pontja értelmében 
a Magas Szerződő Felek felelősek 
adós állampolgáraik ellenséges tarto
zásainak kifizetéséért.

Ennélfogva az Adós Hivatal a 
Hitelező Hivatal javára ír minden 
oUsmert tartozást még abban az 
esetben is, ha azoknak behajtása az 
egyes adósoktól lehetetlennek mutat
kozik. Mindaisonáltal az érdekelt 
Kormányok kötelesek az elismert 
követelések behajtásához szükséges 
minden felhatalmazást Hivataluknak 
megadni.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira 
les &ais de l ’Offîce installé sur son 
tenitoii-e, y  compris les appointe
ments du personel.

15. §.

Mindegyik Kormány viselt a terü
letén működő Hivatal költségeit, ide
értve a személyzet fizetését is.
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En cas de désaccord entre deirs 
Offices sur la réalité de la dette, ou 
en cas de conflit ertre le débiteui' 
et le créancier ennemis ou entre lea 
Otficôs, la contestation aer̂ a soumise 
à tin arbitrage (si les parties y con
sentent et dans les conditions fixées 
par elles d’un commun accord), ou 
portée devant le Tribunal arbitral 
mixte pi-évu dans la Section V I ci- 
fiprès.

La  contestation peut toutefois, à 
la demande de l'Offioe créancier, être 
soumise à la juridiction des tribu
naux de droit commun du domicile 
du débiteur.

§1 7 .

Los sommes allouées par le Tri- 
Ijiiuaî rtrhit.ral mixte, par les tribu- 
as,us droit commuu ou par le 
bibui ! d^irbitrage seront recouvrées 
p;.,’ T:. =' TCiédiaire des Offices comme 
MÍ o;' lûGaeg avaient été recomiues 
' par ^Office débiteur.

Abban az caetben, ha két Hiva
tal nem tud megegyezésre jutni arra 
nézve, hogy valamely tartozás fenn- 
áll-i3 vagy sem, úgysziutón ha az 
ellenséges adós éa az ellenséges hite
lező vagy a Hiíratalok között merül 
fel vitáé eset, a vitás kérdést (ha a 
felek en-e nézve megegyeznek és a 
feltételek tekintetében is mogálíapo- 
dásra jutnak) vagy rálagziott bíró
ság elé vagy pedig az alábbi VI. 
címben említett Vegyes Döntőbiró- 
ság elé keli teijeszteni.

Mindazonáltal a Hitelező Hivatal 
kérelmére a vitás esetet az adós 
lakóhelye szerinti rendes bíróság 
ítélkezése alá lehet bocsátani.

17. §.

A  Vegyes Döntőbíróság éa a ren
des vagy a választott bíróság részé
ről megítélt összegek a Hivatalok 
útján oly módon hajtatnak be, mlutha 
azoknak jogosságát az Adós Hivatal 
ismerte volna el.

§ 18.

Ltítí Gouvernements intéressés 
tléaigneront un agent chargé d'intro- 
iluire les instances devant le Tribunal 
iiibitral mixte pour le compte de son
< >ffice. Cet agent exercera un con- 
i.rûle général sur les mandataires ou 
avocats des ressortissants de son 
paya.

Le Tribunal juge sm- pièces. I l 
l>eut toutefois entendi' i-a parties 
'•ouiparaissant en pr-îr^^atie ou re
présentées, à leur eoit par des 
mMudataires ajTiiiés par les deux
< iouvern etasri'r.nifc par l'agent visé
■ i-dessus qui a pouvoir d’intervenir 
ILIIK côtés de la partie conmie de 
Méprendre et soutenir la demande 
iil;andonnée pax elle.

18- §■

Miudegyik érdekelt Kormány meg
bízottat jelöl ki, aki országának Hi
vatala nevében a vitás eseteknek a 
Vegyes Döntőbíróság elé terjesztésé- 
i’ől gondoskodik. Ez a megbízott 
általános felügyeletet gyakorol a 
saját országának állampolgárai részé
ről alkalmazott ügyvivők és íigyvé- 
dek fölött.

A  Bíróság az iratok alapján. ítél. 
Meghallgathatja azonban a szemé- 
lye&3n megjelenő fölöket is vagy a 
két Kormány részéről elismert ügy
vivőket, illetőleg a fentemlltett meg
bízottat, amennyiben a felek ezekkel 
képviseltetik magukat. Ennek a meg
bízottnak joga van a féllel együttiisen 
fellépni, s joga van ahhoz is, hogy 
a fél által elejtett ügyet fehi^egye és 
folytassa.
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Les Offices intéressés fourniront 
au Tiibunal arbitral mixte tous ren
seignements et documents qu’ils 
auront en leur prossession, afin de 
pennettre au Tribunal de statuer 
rapidement sur les affaires qui lui 
sont soumises.

A z érdekelt Hivatalok a birtokuk
ban levő össKes adatokat és okmányo
kat a Vegyes Döntőbíróság elé köte
lesek teijeszteni avégből, bogy a 
Bíi’óság az elébe terjesztett ügyek
ben gyors döntést hozbasson.

§ 20.

Les appels de l ’une des parties 
contre la décision conjointe des deux 
Offices entraînent, à la charge de 
l'appelant, une consignation qui n’est 
restituée que lorsque la première 
décision est réformée en fa vem' de 
l ’appelant et dans la mesure do 
succès de ce dernier, son adversaire 
devant en ce cas, être, dans une 
égale proportion, condamné aux dom
mages et dépens. La  consignation 
peut être remplacée par une caution- 
acceptée par le Tribunal.

Un droit de B̂ /o sur le montant 
de là somme en litige sera prélevé 
pour toutes les affaires soumises au 
Tribunal. Sauf décision contraire du 
Tribunal, le droit sera supporté par 
la partie perdante. Ce droit se cumu
lera avec la consignation visée ci- 
dessus. H est également indépendant 
de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l ’une 
des parties des dommages et intérêts 
k concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application 
du présent paragraphe sera portée 
au crédit de l ’Office de la partie 
gagnante et fera Tobjet d’un compte 
séparé.

20. §.

Ha a felek egyike a két Hivatal 
egybehangzó határozata ellen felleb
bezéssel él, óvadékot kell letétbe 
helyeznie; az óvadékot csak abban 
az esetben kell visszatéríteni és pedig 
csakis az eléx’t siker arányában, ha 
az első határozatot a fellebbező 
javára módosították; ebben az eset
ben az ellenfelet az okozott károk 
és költségek ugyanolyan arányban 
való viselésében marasztalják el. A  
Bíi-óság óvadék helyett kezességet 
is elfogadhat.

A  Bíróság elé vitt minden ügy
ben illeték címén a vitás összeg 
5 7.1-a fizetendő. Az illetéket, hacsak 
a Bíróság másképen nem határoz, a 
vesztes íél. fizeti. Ezt az illetékössze
get a íentemHtett óvadékhoz hozzá 
keU adni. Az illeték az esetleges 
kezességtől független.

A  Bíróság a felek egyikének a 
perköltségek magasságát meg nem 
haladó kártalanítási összeget ítélhet 
meg.

A  jelen szakasz értelmében fize
tendő minden összeget a nyertes fél 
Hivatalának javára kell írni és külön 
el kell számolni.

§ 21.

En vue de l’expédition rapide des 
affaires, il sera tenu compte, pour la 
désignation du personnel des Offices

21. §.

A z ügyek gyors lebonyolítása 
érdekében a Hivatalok és a Vegyes 
Döntőbíróságok személyzetének ki-
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iih du Tribunal arbitral mixte, de la 
i-onnaissance de la langue dn pays 
adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre 
librement entre eux et se transmettre 
lies documenta dans leur langue.

jelölésénél gondot kell fordítani az 
ellenfélként szereplő érdekelt ország 
nyelvének ismeretére.

A Hivatalok egymásközt szaba
don levelezhetnek és az iratokat sa
ját nyelvükön küldhetik meg egy
másnak.

§ 22 .

Sauf accord contraire entre les
< fou vernements intéressés, les dettes 
|H)rteront intérêt dans les conditions 
miivantes :

Aucun intérêt n’est dû sur les 
nommes dues à titre de dividendes, 
int(irêta ou autres payements périodi- 
<|ue3 représentant l’intôrêt du capital.

Le taux de l’intérêt sera de 6 ^ /0  

I»nr an sauf si, en vertu d’un conti-at, 
(iti la loi ou de la coutume locale, 
l(‘ créa-ncier devait recevoû* un inté-
l ôL d’un taux différent, Das ce cas, 
('.'ost ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de 
l’ouverture des hostilités ou du jour 
lin l’échéance si la dette à recouvrer
• •hI échue au com's de la guerre, et 
jusqu’au jour où le montant de la 
iltitte aui-a été porté au crédit de 
l'Office créancier.

IjBS intérêts, en tant qu’ils sont
• liifl, seront considérés comme des 
dettes reconnues par les Offices et 
portés, dans les mêmes conditions, au 
n ôdit de l’Office créancier.

22. §.

Feltéve, hogy az érdekelt Kormá
nyok egymás között másként nem 
állapodtak meg, a tartozások a 
következő módozatok szerint kama
toznak :

Osztalék, kamat vagy más idő- 
szakonkint visszatérő és valamely 
tőke kamatjaként fizetendő összegek 
utá.n nem jár kamat.

A  kamatláb évi 57o, kivéve, ha 
a hitelezőnek szerződés, törvény 
vagy helyi szokás alapján ettől el
térő kamatláb járna. Ebben az eset
ben ez az eltérő kamatláb az irány
adó.

A  kamatok az ellenségeskedések 
megkezdésének napjától vagy ha a 
fizetendő tartozás a háború ideje 
alatt járt le, a lejárat napjától jár
nak addig a napig, amelyen a tar
tozás összegét a Hitelező Hivatal 
javára írják.

A  kamat címén járó összegeket 
úgy kell tekinteni, mint a Hivatalok 
részéről elismert tartozásokat és azo
kat azonos módozatok szerint kell a 
Hitelező Hivatal javára írni.

§ 23.

Si, à la suite d’une décision des
< X üois ou du Tribunal arbitral mixte, 
une réclamation n’est pas considérée 
r.orame renti’ant dans les cas prévus 
ilaiis l’article 231, le créancier am'a 
la faculté de poursuivre le recouvre
ment de sa créance devant les tribu
naux de droit commun ou par toute 
a utre voie de droit.

La demande adressée à l’Office 
est intérruptive de prescription.

23. §.

Ha a Hivatalo’inak vagy a Vegyes 
Döntőbíróságnak határozata szerint 
valamely követelés nem tartozik a
231. cikkben megjelölt követelések 
közé, a hitelezőnek szabadságában 
áll követelését a rendes bíróság út
ján vagy bármely más jogi úton 
érvényesíteni.

A. Hivatalhoz intézett igénybeje
lentés felfüggeszti az elévülést.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Les Hautes Paxtiee Contractantea 
cîonvienneot de oonaidérei* les déci
sions du Tribunal arbitral mixte 
coiume définitives et. de les rendre 
obligatoires pour leui-s reseortiseants.

A  Magas Szerződő Felek meg
egyeznek abban, hogy a Yegyea 
Döntőbíróság határozatait végérvé
nyesnek tekintik éa állampolgáraikra 
nézve kötelüzőkké teszik.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à 
notifier à l’Oföce débiteur une récla
mation ou à ac(jomplir uu acte de 
procédure prévu à la pi'ésente Annexe 
pour faire raloii', povu* tout ou partie, 
une demande qui lui aura été dûment 
notifiée, il sera tenu de délivrer au 
créancier un certificat indiquant la 
somme réclamée et ledit créancier 
aura la faculté de poursuivre le recou
vrement de la créance devant les 
tribunaux de droit commun ou par 
toute autre voie de droit.

25. g.

Ha valamely Hitelező Hivatal 
vonakodnék az Adós Hivatalnál vala
mely követelést bejelenteni vagy a 
jelon Függelékben meghatározott 
bármely intézkedést valamely nála 
szabályszerűen bejelentett követelés
nek egészben vagy részben -;'aló érvé
nyesítése céljából megtenni, úgy a 
Hitelező Hivatal kötelea a hitelező 
részére olyan bizonyítványt kiállítani^ 
amely a követeié.^ összegét megjelöli 
és ilyenkor az illető hitölezőnek szíi,- 
badságában áll követelését a rendes 
bíróság útján vagy báimely más jogi 
úton érvényesíteni.

SECTION IV.

Biens, droits et intérêts.

Article 232.

I. La question des biens, droits 
et intérêts privés en pays ennemi 
recevra sa solution conformément 
aus principes posés dans la pré
sente Section ot aux dispositions de 
l ’Anuexe ci-jointe.

a) Les mesures oxceptiomieUes de 
guene et les mesures de disposition, 
telles qu’elles sont définies dans 
rAnnexe ci-jointe, paragraphe 3, 
prises dana lo territoire de l’ancien 
royaume de Hongrie, coucemant les 
biens, droits et intérêts des ressortis
sants des Puissances alliées ou asso
ciées, y compris les sociétés et 
associations dans lesquelles ces res- 
soriisants étaient intéressés, seront

IV. CÍM.

Javak, jogok éa érdekek.

232. cikk.

1. A z  ellenséges országokban levŐ 
magánjavak, jogok és érdekek kér
dése a jelen címben foglalt elvek és 
a csatx)lt Függelék rendelke^iései sze- 
lint nyer megoldást.

a) A  csatolt Függelók 3. szaka
szában közelebbről megbaíározott há
borús Idvételes intézkedések és elide
genítést rendelő intézkedések közül 
asiokat, amelyeket a volt Magyar 
Királyság területén a Szövetséges 
és Társult Hatalmak állampolgárai
nak javaira, jogaira és érdekeire 
vonatkozóan hoztak, ideértve azokat 
a társaságokat és társulatokat is, 
amelyekben ezek az állampolgárok
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imnuédiatement levées ou aiTêtées 
lorsque la liqnidation n'en aura pas 
été terminée, et les biens, droits et 
intérêts dont il s’agit seront restitués 
aux ayants droit.

h) Sous réserve des dispositions 
conia-aires qui pourraient résulter du 
présent Ti-aité, les Puissances alliées 
ou associées sc réservent le droit de 
retenir et de liquider tous ies biens, 
droits pt intéi'êts qui appartiennent, 
à la date de la mise on vigueur du 
présent Traité, à d0s ressortissants 
(le l ’ancien royaume de Hongrie ou 
à, des sociétés contrôlées par eux; et 
(|ui se trouvent sur leur territoire, 
(lans leurs Qolonies, possessions et 
pays de protectorat, y compris les 
(.orritoires qui leur ont été cédés en 
\ ertu du présent Traité, ou qui sont 
Hons le contrôle desditea Puissances.

La liquidation aura lieu Confor
mément aux lois do l’État allié ou 
Msaocié intéressé et le propriétaire 
iiB pourra disposer de ces biens, droits 
rr, intérêts, ni- les grever d'aucune 
Í harge, sans le consentement de cet 
Î'itat.

Ne seront pas considérés, au 
u>ns du présent paragraphe, comme
i.'flsortissants hongrois, les person- 
iu'8 qui, dans les six mois de la mise 
•n vigueur du présent Ti*aité, établi- 
iMut qu’elles ont acquis de plein
I l  oit, conformément aux dispositions
■ lu présent Traité la nationalité d’une 
I‘u.i93ance alliée ou associée, y oom- 
pi iî  celles qui, en vertu de Tarti- 
‘ II! 62 obtiennent cette nationalité 
ii' uc le consentement des autorités 
' Hijipétentes en raison d'im iudigé- 
iiiil. (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résul- 
iimt de l ’exercice du droit visé au 
|iiiragraphe b seront fixés d’après les 
111' «des d’évaluation et de liquidation
• ioicrminés par la législation du pays

érdekelve voltak, azonnal rueg kell 
szüntetni, vagy fel kell függeszteni, 
feltéve, hogy a felszámoláB még nem 
nyert befejezést ; a szóbanforgó ja 
vakat, jogokat és érdekeket a jogo
sultak részére vissza kell adni.

b) A  jelen szeiződésben esetleg 
foglalt ellentétes rendelkezések sé
relme nélkül a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak fenntartják maguknak 
azt a jogot, hogy visszatartsák és 
felszámolják a teioileteiken, gyar
mataikban, birtokaikon és a protek
torátusuk alatt álló országokban — 
ideértve a jelen Szerződés értelmében 
nekik átengedett vagy a nevezett 
Hatalmak ellenőrzése alatt álló terü
leteket is — levő és a jelen Szerző
dés életbelépésének időpontjában a 
volt Magyar Királyság állampolgá
rainak vagy az ellenőrzésük alatt 
álló társaságoknak tulajdonában áJlö 
javakat, jogokat és érdekeket.

A  felszámolás az érdekelt Szö
vetséges és Társult Állam törvé
nyeinek megfelelően történik és a 
tulajjdonos az érdekelt Állam bele
egyezése nélkül e javak, jogok és 
érdekek tekintetében nem rendelkez
hetik, sem azokat semmiképen meg 
nem terhelheti.

A  jelen pontban foglaltak szem
pontjából nem tekintetnek magyar 
állampolgároknak azok a személyek, 
akik a jelen Szerződés életbelépé
sének időpontjától számított hat hó
napon belül igazolják, hogy a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek megfele
lően valamelyik Szövetséges éa Tár
sult Hatalom állampolgflraágát jog
ér vényssen megszere'/ték ; ide kell 
érteni azokat is, akik eat az állam- 
polgárságot a 62. cikk élteimében 
az illetékes hatóságok beleegyezésé
vel, előző időből szái-mazó illetőség 
(pertinenza) alapján azerezték meg.

c) A  b) pontban említett jog  gya
korlásából eredő árakat vagy kárté
rítéseket annak az országnak tör
vényhozásában meghatározott becs
lési és felszámolási módozatok szerint
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(îau3 lequel les biens ont ftté retenus 
ou liquidés.

i )  Dans les rappoi*ts entre les 
Paissanûos alliées ou associées ou 
leurs ressortissants d’uno part, et les 
res3 orbÎ8saüts de l’ancien royaume de 
Hongrie d’autre part, ainsi qu’entre 
la Hongrie d’aue part et les Puis
sances alliées et associées et leurs 
ressortissants d’autre part, seront con
sidérées comme définitives et oppo* 
sables à toute personne, sous les 
réserves prévues au présent Traité, 
toutes mesures eiceptionelles de guerre 
on de diapopition, ou actes accom
plis ou à accomplir en vertu fie ces 
mesures, telles qu’elles eoiit définies 
daos les paragraphes 1 et 3 de l ’An- 
nexe ci-jointc.

( )  Les ressoiiiesants des Puissan
ces alliées ou associées auront droit 
à. une indemnité pour les dommages 
on préjudices ca.usôs à leurs biens, 
droits ou intérêts, y  compris les so
ciétés ou associations dans lesquelles 
iis étaient intéressés sur le territoire 
de l'ancien royaume de Hongrie par 
l'application tant des mesures excep
tionnelles de gueiTe que des mesures 
de disposition qui font l’objet des 
paragraphes 1 et 3 de l ’Annexe ci- 
jointe. Les réclamations formulées à 
ce sujet par ces ressortissants aei-ont 
examinées et le montant des indem
nités sera fixé par le Tribunal ar
bitral mixte prévu par la Section V I 
ou par ledit Tribunal; les iodem- 
nités seront à la ohaige de la Hon- 
gi'ie et pourront être prélevées sur 
les biens des ressortissants de l’ar- 
(lien royaume de Hongrie ou des 
sociétés contrôlées par eux, comme 
il est défini au paragraphe h), exi
stant sur le territoire ou ae trouvant 
sons le contrôle de VÉtat du récla
mant. Ces biens poun-ont être con
stitués en gage des obligations en
nemies, dans les conditions fixées 
par le paragraphe 4 de l’Annexe ci-

keU megállapítani, arnelyberi a java
kat visszatartották vagy felszámolták.

d) A  Szövetséges és Társait Ha
talmak vagy azok állampolgárai kö
zött egyrészről és a volt Ma,gyár 
Királyság állampolgárai köüOtt más
részről, valamint egyrészről Ma.gyar- 
ország, másrészről a Szövetség aa és 
Társult Hatalmak és azok állam
polgárai között fennálló viszonyban 
a jelen Szerződésben megállapított 
megszorítások mellett véglegeseknek 
és mindenkire nézve kötelezőknek 
kell tekinteni mindea háborús kivé- 
tseles intézkedést vagy elidegenítést 
rendelő intézkedést vagy ez intézke
dések értelmében végrehajtott vagy 
végrehajtandó cselekményeket úgy, 
amint azok a csatolt Függelék 1. 
és 3. szakaszaiban közelebbről meg 
vannak határozva.

e) A. Szövetséges és Társult Ha
talmak állampolgárainak joguk van 
kártérítésre mindazokért a károkért 
vagy liátrányokért, amelyek a csatolt 
Függelék 1. és 8. szakaszaiban meg
határozott háborús kivételes intéz
kedések éa elidegenítést rendelő in
tézkedések alkalmazása folytán ja 
vaikat, jogaikat vagy érdekeiket 
érték, ideértve a volt Magyar Blirály- 
ság tevületén levő társaságokat vagy 
társulatokat is, amelyekben ok érde
kelve voltak. A z  említett állampol
gárok részéről ebben a tárgyban be
adott felszólalásokat a VI. címben 
meghatározott Vegyes Döntőbíróság 
vagy az e Bíróság által kijelölendő 
döntőbíró vizsgálja meg és állapítja 
meg a kártérítés összegét ; a kár
térítések Magyarországot terhelik és 
a volt Magyar Királyság állampol
gárai vagy a volt Magyar Királyság 
állampolgárainak ellenőrzése alatt 
álló társaságok olyan javainak ter
hére, amelyek a felszólaló Államá
nak te rü le t i vannak vagy a felszólaló 
Államának ellenőrzése alatt állanak, 
előre akként fedezhetők, amint az a 
pontban meg van határozva. Ezek 
a javak az elíenséges kötelezettségek
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iüiute. Le payement de ces indem
nités poTirra être effectué par la Puis- 
'̂̂ luce alliée ou associée et Je mon- 

r,ant porté au débit de la Hongrie.

f )  Toutes les fois que le rossor- 
f.issant d’une Puissance alliée ou as- 
suciée, propriétaire d’un bien, droit 
>n. intérêt qui a fait l'objet d’une 
nestue de disposition aui' le terri- 
loire de l’ancien royaume de lïon- 
;;rie en exprimera le désir, il sera 
vîîÂafait à la réclamation prévue au 
paragraphe e) lorsque le bien exiute 
‘iücore en nature, par la restitution 
ilüdit bien.

Dans ce cas, la Hongrie devra 
l-rendre toutes les mesures néces
saires pour remettre le propriétaire 
rincé 8u possession de sou bien, libre 

'lo vouteîi charges ou servitudes dont 
il él;ô grevé après la liquida*
l.i<'n. '■'j:»nÍ3er tout tiers lésé par

Si la restitution visée au présent 
paragraphe ne peut être effectuée, 
(tos accords particuliers, négociés par 
l’intermédiaire des Puissances intéres- 
.;6es ou des Offices de vérification et 
(le norapensation visés à l ’Annexe 
jointe à la Section III, poaixont in- 
(orvenir pour assurer que le ressor- 
lissant d’une Puissance alliée ou as
sociée soit indemnisé du préjudice visé 
iMj paragraphe e) par l’attribubiou 
1 l'avantages ou d’équivalents, qu'il 
' imsent à accepter eu représentation 
'lu bien, des di’oits ou des intérêts 
(l.onr, il a été évincé.

En raison des restitutions effec-
l.nées conformément aii présent article, 
l'!9 prix ou indemnités fixés par app
lication du paragraphe e) seront di
ni inués de la valeui' actuelle du bien 
restitué, compte tenu des indemnités

záloga gyanánt a csatolt Függelék 
4. szakaszában meghatározott felté
telek betartása mellett lefoglalhatók- 
Ezeket a kártérítéseket a Szövet
séges és Társult Hatalom is kificot- 
heti és az összeget Ma,gyarürszá.g 
terhére írhatja.

f) Ha valamelyik Szövetséges é.s 
Társult Hatalomnak olyan állam
polgára, aki tulajdonosa olyan jószág
nak, jognak vagy érdeknek, amely 
a voit Magyar Királyság teiTiletén 
elidegenítést rendelő intézkedés alá 
esett, úgy kívánja, az c) pontban 
említett felszólalásnak, amennyiben 
a kérdéses jószág termésactbeu még 
megvan, az illető jószág visszaadá
sával kell helyt adui.

Ebben az esetben Magyarország
nak meg kell tennie minden szük
séges intézkedést abból a célból, 
hogy a tulajdonától megfosztott tulaj
donos ismét jószágának birtokába 
kerüljön, még pedig mindennemű 
olyan tehertől vagy szolgalomtól 
mentesen, amellyel a tulajdont a fel- 
nzámolás után esetleg megterhelték 
volna és Magyarországnak kárta
lanítania kell a visszaadás folytán 
károsult minden harmadik személyt.

Ha a jelen pontban körülírt \dsz- 
szahelyezés nem volna lehetséges, 
az érdekelt Hatalmak vagy a ITT. 
címhez csat^dt Függelékben említett 
Felülvizsgáló és Kiegyenlítő H iva
talok közvetítésével killön megálla
podások jöhetnok létre annak biz
tosítása végett, hogy az illető Szö
vetséges és Társult Hatalom állam
polgára az e) pontban érintett kárért 
olyan előnyök vagy ellenértékek 
nyújtásával kártalaníttassék, ame
lyeket a tőle megvont javak, jogok 
vagy érdekek fejében hajlandó el
fogadni.

A  jelen cikkuek megfelelően fo
ganatosított visszahelyezéseknél az 
e) pontban foglaltak alkalmazásával 
megállapítandó becsárakat vagy kár
talanítási összegeket csökkentem kell 
a visszaadott jószág jelenlegi értéké-
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pour pri-yatioa de jouissEince ou dé- 
téiîoratioEi.

g) La faculté prévue au para
graphe f ) est réservée aux proprié
taires reBSortisgants des Puissances 
alliées ou associées sur le terriLoirtf 
desquels des mesures législatives, 
ordoauanfc la liquidatâoa générale des 
biens, droits ou intérêts euuemis, 
n’étaient pas en application avant la 
signature de l ’armistice.

h) Sauf 1© cas où par applicatiou 
du paragraphe f), des resütutiona en 
nature ont été effectuées, le produit 
net des liquidations de biens, droits 
et intérêts ennemis où qu’ils aient 
été situés, faites soit en vertu de la 
législation exceptionnelle de guerre, 
soit par application du présent article 
et généralement tous les avoirs en 
numéraire des ennemis, autres que 
le produit des liquidations des biens 
ou les aToirs en numéraire appar
tenant, dans les Pays alliés ou as
sociés, aux personnes visées dans le 
dernier alinéa du paragraphe h) re
cevront l ’afiectation suivante:

En ce qui concerae les Puis
sances adoptant la Section I I I  et 
1*Annexe jointe, lesdits prodmts et 
avoirs seront poités au crédit de la 
Puissance dont le propriétaire est 
ressortissant, par l’intermédiaire de 
rOfûce de vérification et de compen
sation institué par lesdites Section 
et Annexe; tout solde créditeur en 
résultant en faveur de la Hongrie 
sera traité conformément à l ’article 
173, Partie V II I  (Réparations) du pré
sent Traité.

2“ En ce qui concerne les Puis
sances n’adoptant pas la Section I I I  
et rAnnexe jointe, le produit des 
biens, droits et intérêts et les avoirs 
eu numéraire des ressortissants des 
Puissances alliées ou associées, dé
tenus par la Hongrie seront immô-

vel, azonban figyelembe kell venni 
a használattól való megfosztás fejé
ben vagy a megrongálásért j^ ó  
kártalanítást.

g) A z f ) pontban említett jog 
olyan Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgári kötelékébe tartozó 
tiüajdonosokat illeti meg, amely 
Hatalmak területén az ellenséges 
javak, jogok vagy érdekek általános 
felszámolását elrendelő törvényho
zási rendelkezések a fegyverszünet 
aláírása előtt nem voltak alkalma' 
zásban.

h) Kivéve azt az esetet, ha az
0  pont alkalmazásával természetben 
való visszahelyezés történt, a bárhol 
levő ellenséges javaknak, jogoknak, 
és érdekeknek akár a háborús .kivé
teles törvényhozás alapján, akár a 
jelen cikk alkalmazásával történt 
felszámolásból származó tiszta jö 
vedelemre, valamint általában az 
összes ellenséges készpénzkövetclé- 
seki'e nézve, ide nem véve olyan 
javak felszámolásának jövedelmét 
vagy olyan készpénzköveteléseket, 
amelyek a Szövetséges és Társult 
Országokban a h) pont utolsó bekez
désében megjelölt személyeket illet
nek, a következőképen kell eljárni;

1. Ami a TII- címet ennek Füg
gelékét elfogadó Hatalmakat illeti, 
az említett jövedelmeket és követe
léseket az említett óim és Függelék 
alapján létesített Felülvizsgáló ée 
Kiegyenlítő Hivatal közvetítésével 
annak a Hatalomnak javára kell 
írni, amelynek a tulajdonos állam
polgára] minden^ Magyarország ja
vára mutatkozó aktív egyönleg a 
jelen Szerződés VHI. részének (Jóvá
tétel) 173. cikkében körülírt elbánás
ban fog részesülni.

2. Ami a H L címet és ennek 
Függelékét el nem fogadó Hatal
makat illeti, a Szövetséges és Társult 
Hatalmak állampolgárainak Magyar- 
ország által lefoglalt javainak, jogai* 
nak és érdekeinek jövedelmét, vala- 
noint készpénzköveteléseit az arra

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


diateutent payés à l ’ayant droit on 
à son Gouveraemeat. Gtaqne Puis
sance alliée on aescoiéo pom*ra dis
poser, conformément à ses lois et 
règlements, du produit des biens, 
droits et intérêts et d ^  aToirs en 
numéraire, qui appartenaient à des 
ressoitissanta de l’ancien royaume de 
Hongrie ou à. des sociétés contrôlées 
par eux, ainsi qu’il est dit au paj-a- 
graplîQ h) et qu’elle a saisis et poun-a 
les affecter au payement des récla
mations et cj-éancea définies par le 
présent article ou pai' lo paragraphe
4 de rAnnexe ci-jointe. Tout bien, 
di'oit ou intérêt ou produit de la 
liquidation de ce bien ou tout avoir 
eu numéraire dont il n’aura pas été 
disposé conformémont a ce qui est 
dit ci-dessus, peut être retenu paa- 
ladite Puissance alliée ou associée, 
et, dans ce cas, sa valenr en numé
raire sera tiaitée coufovmément à 
i’ar'dole 173, Partie V IH  (Répa- 
lationfi'i du présent Traite.

i) Sous réserve des dispositious 
de l ’aiticle 250, dans 1e cas des 
liquidations effectuées soit dans les 
nouveaux États, signataires du présent 
Traité comme Puissances alliées et 
associées, soit dans les États qui ne 
paiücipent pas aux réparations à, 
payer par la Hongrie, le produit des 
liquidations effectuées par lêsdits 
Etats devra être versé directement 
aux propriétaires, sous réserve des 
droits de la Commission des répara
tions en vertu du présent Traité, 
notamment de l ’article 165, Partie 
V m  (Réparations) et de l'article 
194, Partie IX  (Clauses financières). 
Si le propriétaire établit devant le 
Tribunal arbitral mixte prévu, par la 
Section V I de la présente Pai-tie, ou 
devant un, arbitre désigné par ce 
Tribunal, que les conditions de la 
vente ou que des mesures prises par 
!e Gouvernement de l ’État dont il

jogosultaknak vagy e jogosultak 
Kormányának részére azonnal ki kell 
fizetni. Minden egyes Szövetséges és 
Társult Hatalom saját törvényei és 
rendeletei szerint rendelkezhetik a 
részéről lefoglalt oly javak, jogok és 
érdekek jövedelme, valamint oly 
készpéazkövetelések felett, amelyek 
a volt Magyar Királyság állampol
gárának vagy a felügyeletük alatt 
álló társaságoknak tulajdonában vol
tak, úgy, amint azt a b) pont ki
mondja és ezeket a jövedelmeket a 
jelen cikkben vagy a csatolt Függe
lék 4. szakaszában nieghatáiozott 
felszólalások és követelések fsde- 
zéséi-e fordíthatja. Miaden jószág, 
jo g  vagy érdek, vagy a jószág fel
számolásából eredő jövedelem, to
vábbá minden olyau kéazpénzköve- 
telés, amelyi-ől a fentiek értelraóbeu 
rendelkezés nem történik, az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom ré
széről visszatartható és ebbon az 
esetben annak készpéuzértéke a jelen 
Szerződés V il i .  részének (Jóvátétel) 
173, cikkében meghatározott elbánás 
alá esik.

i) A  250. cikk rendelkezéseinek 
fenntartásával oly felszámolások ese
tében, amelyeket akár a jelen Szer
ződést Szövetséges és Társult Hatal
makként aláíró üj Államokban, akár 
a Msigyarország részéről Ozetondő 
jóvátételekben nem részesülő Áila- 
mokban foganatosítottak, az ezeknek 
az Államoknak részéről foganatosí
tott felszámolások jövedelmét köz
vetlenöl a tulajdonosoknak kell kifi
zetni, úgy azonban, hogy a Jóváté- 
teli Bizottságnak a jelen Szerződés
ben meghatározott jogai, különösen 
pedig a V IU . rész (Jóvátétel) 166. 
cikkében és a IX . rész (Pénzügyi 
rendelkezések) 194. cikkében meg
állapított jogok érintetlenül mai’ad- 
janak. Ha a tulajdonos a jelen rész 
VI. címében említett Vegyea Döntő
bíróság vagy az e Bíróság részéről 
kijelölt döntőbíró előtt igazolja, hogy 
az eladás feltételei vagy az Ulető
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s’agit en delioi's de sa législation 
générale, ont été injustement préjo- 
diciabies au prix, le Tribunal ot> 
l ’arbitre auront la faculté d’accorder 
à l'ayant droit une indemnité équi
table qni devra être payée par ledit 
État.

j )  ïja Hongrie s’engage à indetn- 
nigev ses ressortissants en raison de 
la liquidation ou de la rctentiou de 
leurs biens, droits ou intérêts en Pays 
alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et im
pôts sur le capital, qui ont été ou 
devraient être levés par la Hongrie 
am- les biens, droits et intérêts des 
Puissances alliées ou associées, depnis 
le 3 novembre 1918 jusqu’à l ’expi
ration de trois mois après la mise 
eu vigueur du présent Ti-aité, ou, 
s’il e’agit de bious, droits ou intérêts 
qui ont été soumis à dtis mesures 
exceptionnelles de guerre, jusqu’à la 
restitution conforme aux dispositions 
du présent Traité, sera reversé aux 
ayants droit.

II. Sous réserve des dispositions 
qui précèdent, sont déclarées nulles 
et non avenues tontes les mesures, 
autres que celles ci-dessus visées, qui 
auraient été prises par les autoiités 
de droit ou de fait sur le territoire 
de l’ancien royaume de Hongrie, de
puis le 3 novembre 1918 jusqu’à la 
mise en vigueur du présent Traité, 
et qui porteraient atteinte aux biens, 
droits et intérêts deia Puissances 
alliées et associées ou de leui-s res
sortissants, y compris les sociétés et 
associations dans lesquelles ils étaient 
intéressés.

Les dispositions des paragraphes 
e)y f), h) et k) ci-dessus sont appli

cables aux biens, droits et intérêts 
qui appartiennent à des ressortissants 
des Puissances alliées et associées, y 
compris les sociétés ou associations 
dans lesquelles ils étaient intéressés, 
et qui ont été l’objet do meam-es

Állam Kormányának reudes törvény
hozásán kívül tett intézkedései az 
árra nézve igazságtalanul hátrányo
sak voltak, a Bíróság vagy a döntő
bíró az aiTa jogosultnak méltányos 
kártérítést ítélhet meg, amelyet aa 
az illető Állam köteles megfizetni.

j )  Magyarország kötelezi magát, 
hogy állampolgárait a Szövetséges 
ó6 Társult Oi’szágokban levő javaik, 
jogaik vagy érdekeik felszámolásáért 
vagy visszatartásáért kártalanítja.

k) A  tőkevagyonra kivetett 
illetékeknek és adóknak azt az 
összegét, amelyet Magyarország a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
állam.polgárainak javaira, jogaii’a és 
érdekeire 1918. évi november hó 
3.-tól kezdve a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított három hónap el
teltéig, vagy ha olyan javakról, 
jogokról vagy érdekekről van szó, 
amelyek háborús kivételes intézke
dések alá estek, a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő vissza
térítésükig behajtott vagy be kellett 
volna hajtania, a jogosultak részére 
vissza kell téríteni.

II. Az előző rendelkezések fenn
tartásával, semmiseknek és meg nem 
történteknek uyÜváníttatuak a fent- 
emlltettek kivételével mindazok az 
intézkedések, amelyeket a törvényes 
vagy tényleg működött hatóságok a 
volt Magyar Királyság területén 
1918. évi november hó 3,-a óta a 
jelen Szerződés életbelépéséig tettek 
és amelyek a SzöTetséges és Társult 
Hatalmaknak vagy állampolgáraik
nak, ideértve azokat a táisaságokat. 
és társulatokat is, amelyeknél azok 
érdekelve voltak, javait, jogait és 
érdekeit sértik,

A  fenti a), e), fj, h) és h) pontok 
rendelkezései alkalmazandók a Szö  ̂
vetséges és Társult Hatalmak állam
polgárainak, ideértve azokat a tár
saságokat vagy társulatokat is, 
amelyekben azok érdekelve voltak, 
tulajdonában levő javakra, jogokra 
és érdekekre, amelyek tárgyai voltak
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dommageables,, telles qu'expropria^ 
tions, confiscations, saisies, réquisi
tions, destructions ou détériorations, 
ayant eu lieu par l’efFet soit de lois 
ou de i’èglements, soit d’actes de vio
lence des autovitéa de droit ou de 
tiaife qui ont existé en Hongrie, ou de 
la population hongroise.

III. Dans les sociétés ou associa
tions, sont comprises notamment les 
comniunautéa orthodoxes grecques 
établies à Budapest et dans les autres 
villes do la Hongrie, ainsi que les 
fondations pieuses ou autres, lorsque 
des reasortissants des Puissances alliées 
et associées sont intéressées dans ces 
communautés ou fondations.

IV. Aucune déchéance ne pouira 
titre ou avoir été valablement oppo
sée aux ressortissants dos Puissances 
alliées et associées, y compris les 
sociétés ou associations dans lesquel
les ils étaient intéressés, pour man- 
(|uement à accomplir des iormalités 
ou déclarations imposées par une loi 
üu une ordonnance hongroise posté
rieures à l ’armistice et autérieui'es 
:i l’entrée en vigueur du présent 
'i’raité.

kàrtolio/.A i n U \ r h  i»;, |iin,t 
játitá)SMa.U, I< i
nak, rĉ ll vit iVliViinitl) ■ I in -> >i |i
vagy r()ii//;iVlAiini*li, ttli.n i i- ........
vagy roialnli-ioli, i»l> n t« M .| , 
országon t<\rv('uiyitMixi . .tj., , ,
működött liiitAiiiVfî.nli, itinu I» .....   ̂ M
lakosság erüs/.ii.)vi>ti Ii'>n̂  lu .1.-....... I.
ték elő azokat.

n i. A  tàrsasiV̂ .i.li 
tok közé kâU. Sx.áiiid./I.m IImLipi iw
és Magyarország v,h>r»«il...
levő göi'ögkeleti egylni/lifi. Mi*)-! l . i 
úgyszintén a kegyes íihipli \ :»ii\ni ,ii
vagy egyéb alapitványol;jil. i;i, ....... . v
nj'ibeu a Szüvetsé,íeH i';i 'r.kituU 
Hatalmak állampolgánu' o/.i'kiml ,i.- 
egyházközségeknél vagy .iJ/ii-ii \ ,i 
nyolcnál érdekelve vaunak.

IV. Semmiféle jogliátniiiy iirm 
érheti és jogérvéuyeseu nem 
a Szövetséges éa Társult Hatahn;i,k 
állampolgárait, ideértve a/.okat ü 
társaságokat vagy tái’sulatokat, 
amelyekben ezek érdekelve voltak, 
oly alaks7xerüi3égek vagy nyilatkozatók 
elmulasztása miatt, amelyeket reájuk 
nézve a fegyverszünet után és a jelen 
Szerződés életbelépésének időpontja 
előtt keletkezett valamely magyai- 
törvény vagy rendelet' szabott meg.

Article 23ii.

La Hongrie s’engage, en ce qui 
•jncerne les biens, droits et intérêts 

I l‘.9tituées, par application de l ’article 
-’;s2, aux ressortissants des Puissan- 
. es alliées ou associées, y  compris 
les sociétés ou associationii dans les-
■ liielles ces ressortissante étaient in-
I.'' ressés ;

a) á placer et maintenir, sant les 
i Kceptions expressément prévues dans 
lu présent Traité, les biens, droits et 
intérêts des ressortissants des Puisaan-
• ' S alliées ou associées dans la situa- 
lutu de droit où se trouvaient, du 
iiiiL des lois en vigueur avant la

233. cikk.

A  Szôvotftéges és Társult Hatal
mak állampolgárainak, valamintazok- 
nak a társaságoknak vagy társulatok
nak, amelyekben ezek az állampot- 
gárok érdekelve voltak, a 232, cikk 
alkalmazásával visszatéríteít javak, 
jogok és érdekek tekintetóben Magyar- 
ország kötelezi magát, hogy

a) a Szövetséges és Trírsult Hatal
mak áila.rapolgáraának javait, jogait 
és érdekeit, a jelex\ Szerződésben 
kifejezetten megállapított kivételektől 
eltekintve, abba a jog: állapotba 
helyezi éa hagyja meg, amelyben a 
háború előtt érvényben volt törvé-
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guerre, les biens, droits et irit-érêts 
des ressortissants de l’ancien royaume 
de Hongrie;

h) à ne soumettre les biens, droits 
ou intérêts des ressortissants des 
Puissances alliées ou associées à 
aucunes mesures portant atteinte à 
la propriété, qui ne soient pas ap
pliquées également aux biens, droits 
ou intérêts de ressortissants hongrois 
et à payer des indemnités convena
bles dans le cas où ces mesures 
seraient prises.

nyek iazerint a volt Magyar Király
ság állampolgárainak javai, jogai és 
érdekéi voltak ;

h) a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampblgárainak javait, jogait 
vagy érdekeit, a túlai'donjogot sértő 
semmiféle oly intézkedésnek alá nem 
veti, amely nem nyerne alkalmazást 
ugyanúgy a magyar állampolgárok 
javaira, jogaira vagy érdekeire, ha 
pedig ilyen intézkedést tenne, meg
felelő kártalanításokat fog fizetni.

Annexe.

§ 1.

Aux termes de l ’article 232, pa
ragraphe cÇ), est confirmée la validité 
de toutes mesures attributives de 
pi’opriété, de toutes ordonnances pour 
la liquidation d’entreprises ou de. 
sociétés ou de toutes autres ordoi\- 
nauces, règlements, décisions ou ins
tructions rendues ou données par 
tout tribmial ou administi’atiun d’une 
des Hautes Parties Contractantes ou 
réputées avoir été rendues ou don
nées par application de la législation 
de guen-e concernant les biens, droits 
ou intérêts ennemis. Les intérêts de 
toutes personnes devront être con
sidérés comme ayant valablement 
fait l’objet de tous règlements, ordon
nances, décisions ou instnictions con
cernant les biens dans lesquels sont 
compris les intérêts dont il s’agit, 
que ces intérêts aient été ou non 
expressément visés dans lesdita or
donnances, règlements, décisions ou 
instnictions. I l ne sera soulevé aucune 
contestation relativement à la régu
larité d’un transfert debiens, droits ou 
intérêts oflFectué en vertu des régle
menta, ordonnances, décisions ou in
structions susvisés.Est également con
firmée la validité de toutes mesures pri
ses à l’égard d'une propriété d’mie en
treprise, ou société, qu’il s’agisse d’en-

FUggelék.

1. §.

A  232. cikk <l) pontja értelmében 
megerősítést nyer a tulajdont érintő 
minden olyan intézkedésnek, a válla
latok vagy társaságok felszámolása 
tárgyában hozott vag}»̂  kibocsátott 
minden olyan rendeletnek, szabály
zatnak, határozatnak A âgy utasítás
nak érvényessége, amelyet a Magas 
Szerződő Felek egyikének valamely 
bírósága vagj' közigazgatási ható
sága a háborús törvényhozás alkal
mazásával az ellenséges javak, jogok 
vagy érdekekre vonatkozóan hozott 
vagy kibocsátott, vagy amelyekről 
vélelmezhető, hogy ilyenek gyanánt 
hozattak vagy bocsáttattak ki. Bár
kinek érdekei úgy tekintendők, 
mintha érvényesen tárgyai lettek 
volna a javakat — ideértve a szó- 
banforgó érdekeket is — érintő min
dén rendeletaiek, szabályzatnak, hatá- 
i-ozatnak vagy utasításnak, tekintet 
nélkül arra, hogy az említett rende
letek, szabályzatok, határozatok vagy 
utasítások ezeket az érdekeket kifeje
zetten tekintetbe vették-e, vagy sem. 
A  fentemhtett szabályzatok, rende
letek, hatái-ozatok vagy utasítások 
alapján foganatosított jószág-, jo g 
vagy érdékátru házás szabályszerű - 
sége tekintetében semmiféle felszólalás 
nem emelhető. Hasonlóképen meg-
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|iiôte, de séquestre, d’administiration 
Idicée, d’utilisation, de réquisition, 

aurveillEmce ou de liquidation, de 
lu vente, ou de l’admimstKition des 
liii-na, di’oita et intérêts, du recou- 
VI ornent ou du payement des dettes, 
ilii payement des frais, charges, dé- 
jiniiHca ou de toutes auti-es mesures 
«luclronques efíectuées en exécution 
il oi donnances, de règlements, de dé- 
I,s ion,s ou d’instructions rendues,

• lonnées ou exécutées par tous tri- 
l)imaux ou administration d’une de?»
Il.'i.iites Parties Contractantes ou vé- 
IMitées avoir été rendues, données ou 
t(\é<-.utées par application de la lé- 
>/iHÍation exceptionnelle de guerre 
.M>i\cernant les biens, droits ou inté- 
riM.s ennemis, à condition que les 
<linpositious de ce paragraphe ne 
Itortont pas préjudice aux droits de 
piopriété précédemment acquis de 
l>niiiie foi et à un juste titre, confor- 
iiH'ment à la loi de la situation des 
lnous, par les ressortissants des Puis-
ii.uices alliées et associées.

Les stipulations du présent para- 
><raphe ne s’appliquent pas à celles 
ilti.'i mesures éiîumérées ci-desâis qui 
unt été prises par l’ancien gouver- 
iiotaent austro hongrois en territoires 
Mtwahis ou occupés, ni anx mesm’es 
•'uuimérées ci-dessus qui ont été prises 
|)iLi' la Hongrie ou les autorités hon- 
/̂ roises depuis le 3 novembre 1918; 
(oiites ces mesmes seront nulles.

erősítést nyer mindazoknak az intéz- 
kedéseknek az érvényessége, amelyek 
valamely tulajdom’a, valamely válla
latra vagy társaságra vonatkozóan 
történtek, akár vizsgálatról, zárlat- 
i’ól, kényszerigazgatásról, használat
ról, rekvirálásról, felügyeletről vagy 
felszámolásról, javak, jogok és érdekek 
eladásáról vsLgy igazgatásáról, tar
tozások behajtásáról vagy megfizeté
séről, költségek, terhek, kiadások 
megfizetéséről vagy bárminemű egyéb 
oly intézkedésekről van szó, amelyeket
i-endeletek, szabályzatok, határozatok 
vagy utasítások végrehajtásaként 
a Magas Szerződő Felek egyikének 
valamely bírósága vagy közigazga
tási hatósága hozott, kiadott vagy 
végrehajtott, avagy amelyekről vélel
mezhető, hogy azokat az említett 
bíróság vagy hatóság a háborús 
kivételes törvényhozás alkalmazási
val ellenséges javakra, jogokra vagy 
érdekekie vonatkozólag hozta, kiadta 
vagy végrehajtotta, mégis azzal a 
megszorítással, hogy ennek a szakasz
nak rendelkezései nem lehetnek 
hátrányosak a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak állampolgárai részéről 
szerzett oly tulajdonjogokra nézve, 
amelyeket ezek az állampolgárok 
már megelőzően jóhiszeműen, jogosan  
és a ja.vak helye szerint érvén3 'ea 
törvényeknek megfelelően szereztek.

A  jelen szakasz rendelkezései nem 
alkalmazhatók a fent felsorolt in
tézkedések közül azokra, amelyeket 
a volt Osztrák-Magyar Kormány a 
megszállott vagy elfoglalt területeken 
tett, sem pedig azokra a fent fel
sorolt intézkedésekre, amelyeket Ma
gyarország vagy a magyar hatósá
gok 1918. évi november hó 3.-a után 
tettek ; mindezek az intézkedések 
semmisek.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action 
Hoit de la Hongrie ou de ses res- 
doi-tissants, soit des ressortissants

2. §.

Nincs helye sem Magyarország,, 
sera állampolgárai részéről, sem pedig 
a volt Mag3 'ar Királyság állampol-
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de i’auüien royaume de Hougrio 
Ott 6 11 leur nom, en quelque lieu 
qu’ils aient leur résidence, n’est 
recevable contre une PuisEiance alliée 
et associée ou contre une peiBonne 
<]uelconque agisîsant au nom ou sous 
le» ordres de toute juiidiction. ou 
adutiniairation de ladite PuÎBsance 
alliée et associiée, relativement à tout 
acte ou toute omission couceruaut 
lea biens, droits ou intérêts des les- 
eortissants hongroiis et effectués pen
dant la gueri'e ou en vue de la prépa
ration de la guerre. Ën>t également 
irrecevable toute réclamation ou ac
tion contre toute personne à l’égaid 
de tout acte ou omission résulta.nt 
des mesures exceptiomiéllefl de guerre, 
lois et règlements do toute Puissanco 
alliée ou aasociée.

gài’ai résaérol vagy az ô nevükben 
más valaki részéral, bárhol legyen i« 
lakóhelyük, semraiféle felssólaláenak 
vagy keresetnek sem vaüamaly Sztt- 
vetöéges és Társult Hatalom elJén, 
sem az illető Szövetséges és Társult 
Hatalom bármely bíróságának vagy 
közigazgatási Iiatóságának nevében 
vagy utasítására eljáró bármely sze
mély ellen olyan ténykedés vagy 
mulasztás miatt, amelyet a háború 
ideje alatt vagy a háboní elokészí- 
téséve való tekintettel magyar állam
polgárok javaiia, jogaira vagy érde- 
keii'e vonatkozólag foganatosítottak 
vagy elkövettek. Hasonlókepen nincs 
helye semmiféle felszólalásnak vagy 
keresetnek bármely szemóly ellen oly 
ténykedés vagy raulasstás miatt, 
amely bármelyik Szövetséges és Tár- 
sixlt Hatalomnak háborús kivételes 
jogszabályaiból, továbbá törvényeiből 
és rendeleteibŐl ered.

§ 3.

Daus l’article 232 et la présente 
Annexe, l ’expresBÎon.» mesures excep- 
üoonelles de guerre^ comprond les 
mesuros de tonte natm'e, législatives, 
administi'ativea, judiciaires ou autres 
prises ou qui seiont prises ulténeure- 
ment à l’égard de biens ennemis et 
qui ont eu ou auront pour eflfet, sans 
affecter la propriété, d’enlever aux 
propiiétaires la disposition de leurs 
biens, notamment les mesures de 
surveillance, d’administration forcée, 
de séquestre, ou les mesures qui ont 
eu ou auront pour objet de saisir, 
d’utiliser ou de bloquer les avoirs 
ennemis, et cela pour quelque motif, 
sous quelque forme et en quelque lieu 
que ce soit. Les actes accomplis en 
exécution de ces mesures sont tous 
les arrêtés, instructions, ordres ou 
ordonnanoos des administrations ou 
tribunaux appliquant ces mesures aux 
biens ennemis^ comme tous les actes 
accomplis par tonte personne commise

3. §.

A  232. cikkben es a jolen Füg
gelékben ez a kifejezés; * háborús 
kivételes intézkodésok<í magában fog
lalja azokat a bármiféle termcsaetű 
törvényhozási, közigazgatási, bíi*ósági 
vagy egyéb intézkedéseket, amelye
ket ellenséges javakra vonatkozóan 
hoztak vagy hozni fognak és ame
lyeknek anélkül, hogy a tulajdon
jogot érintenék, az a hatásuk, hogy 
a tulajdonostól megvonják a javaik 
felett való reDdelkezósfc ; idetArtoanak 
nevezetesen a felügyeleti, kényszer- 
igazgatási, zárlati intézkedések, to
vábbá aaok az intézkedések, ame
lyeknek tárgya az elIenBéges köve
telések lefoglalása, hasznoaífcáaa vagy 
elzái'ása volt vagy lesz, történjék oz 
bármely okból, bármely alakban és 
bármely helyen. A z ilyen intézkedé
sek végrehajtásaként teljesített cse
lekményeknek tekintendők a közigaz
gatási hatóságoknak vagy bíróságok
nak mindazok a határozatai, utasí-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


à l’administratioa ou à la sor- 
voillânce des biene ennomÜB tels que 
paycmoats de dettes, oncaissonaeuis 
do oréancos, payements do fraie, 
charges ou dépenses, enoaiBsementR 
d’honoraires.

JLiea smeaures de dispoaition* sont 
:3lles qui ont aüecté ou ülibcteiont 
Ui propriété des biens eunerais eu 
en transférant tout ou partie à uue 
autiG personuo <jue le propriétaire 
ennemi et sa-ns aon consentement, 
notamment Ica .‘Jiosures ordonnant la 
vente, la liquidatioii, îa dévolution 
de propriété des bieuf BiuieiniB, 
raiinuia.ti' n des titres oü valeurs 
tnobiliôioî>.

fcàsai., rendoletei vagy rendelkezései, 
amelyek ezeket az intézkedéseket as 
ellenséges javakra alkalmazzák, vaia- 
mint a bátmoly ellenséges javak igaz
gatásával vagy ffilügyeletével meg 
bízott személy rés’/éi'öl teljesített 
összes cselükmóiiyek, íViint tartozá
sok kiűzetése, követelések behajtása, 
költségek, terhek vagy kiadások ki
fizetése, biszteletdijak beszedése.

Az ,,elidegenítést rendelő intéz- 
kodéaok" azok, amelyok az ellenséges 
javak tulaidoajogát érintették vagy 
érinteni fogják, anaak egészbon vagy 
részben más személyre, mint az 
ellenséges tulajdonosra és pedig áz 
utóbbi beleegyezése nélkül történő 
áti-uházásával, kiváltképen pedig 
azok aa intézkedések, amelyek az 
ellenséges javak eladását, felszánio- 
lását, átruházását, c.imlül.ek vagy 
értékpapírok megsemmisítését ren
delik el.

§ 4.

íin, droits et intérêts des
- do raueien rô '̂ aume do

.'jgriâ clans les territoires d'une 
alliée on associée ainsi q̂ ue 

. > produit net de leur vente, liquida- 
î-ion ou autres mesures de disposition, 
pouiTOûfc être grevés par cette Puis
sance alliée ou associée: en premier 
lieu, du payement des indemnités 
dues à l'occasion des réolaniatious 
des ressortissants de cette Puissance 
concei-nant leur» biens, ihoita et 
intérêts y compris les sociétés ou 
aBsooiations dans iBsqnwlIci ressor 
tissants étaient intéi .̂r: c;, dans le 
tenitoii’e de l’ancier'  ̂ •vaume de 
Hongiio ou des qn’üa ont
sm- les ressortÎF? 'jts hongrois ainsi 
i(ue du p=> 7 - c . at des réclamaiions 
introduites des actes commis
par l ’imcien Gouvernement austi’o- 
hongrois ou par toute autorité bou' 
groise postérieui-ement au 28 juillet 
1914 et avant que cette Puissance 
iilliée ou associée ne participât à la

i l  -S-

A  volt Magyar Királyság állam
polgárainak valamely Szövetiícges <:s 
Társult Hatalom területén levő javait, 
iogait és érdekeit, valamint az a/.ok 
eladásából, telazámolásából vagy 
ogyéb kisajátító intézkedésekből erfidő 
tiszta jövedelműt az illető Szövetaéges 
és Társult Hatalom megLerlxelheti és 
pedig eVsőfiorban : saját állampolgá-^ 
ralnak, ideértve azokat a társaságokat 
vagy társulatokat, amelyeknél fizek 
az állampolgárok a volt liíagycu 
Kiiályaág területén érdekelve voltak, 
felszólalásai fol^-tán azok javaii-a, 
jogaiia és érdekeire vonatkozólag 
mogállapitott kái talanítáaok vagy a 
javukra magyar állampolgárokkfil 
szemben tennálló követelések meg- 
lizetéeéve!, úgyszintén a volt Osztiák- 
Magyar Kormány vagy bármely 
magyar hatóság által 1914. évi júlins 
hó 23.-a után és az illető Szövetséges 
és Társult Hatalomnak a háborúban 
való részvétele előtt elkövetett tény
kedések miatt követelt kAitérítíisbk
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guerre. Le tnontaufc de oee sortêfl de 
l'éclamations pouiTa êtm fixé par au 
arbitre désigné par M. Gustave Ador, 
ai celui-ci y conseut, ou, à défeufc, 
par le Trîbnual arbitral mixte prévu 
à la Section VI. Ils pourront être 
grevés, eu second lieu, du payement 
des indemnités dues à l ’ocriasion des 
réclamations dca ressortissants de la 
Paissance alliée ou associée concer
nant leurs biens, droits et iutéi'ôts 
sur le territoire des autres Puissances 
ennemie?, en tant que ces indemnités 
n’ont pas été acquittés d’wne autre 
manière.

§ 5,

Nonobstant les dispositions de 
l'article 232 lorsque, immériiatement 
avant le début de la guerre, une 
société autorisée dans un État allié 
ou associé avait, en commun avec 
une société contrôlée par elle et 
autorisée en Hongrie, dea droits à 
l’utilisation dans d’aubres pays, de 
marques de fabrique ou commerciales, 
ou lorsqu’elle avait la jouisRanco avec 
cette société de procédés exclusifs de 
fabrication de marchandises ou d’ar
ticles pour la vente dans d’autres 
pays, la première société aura seule 
le droit d'utiliser ces marques de 
fabrique dans d'auti-cs pays, à Vex- 
clusion de la société hongroise ; et 
les procédés de fabrication communs 
Horont remis à la première société 
nonobstant toute mesure prise en 
application de la législation de guerre 
en vigueur dans la monarchie austro- 
hongroise à l'égai’d de la seconde 
société ou de ses intérêts, propriétés 
commerciales ou actions. Néanmoins, 
la première aociété, si demande loi 
on est faite, remettra à la seconde 
société des modèles permettant de

megfizetésével. A z  ilyen természetű 
igények összegét, amennyiben Adov 
Gusztáv ür ebbo beleegyezik, az 6 
részéről kijelölt döntőbíró állapíthatja 
meg, ellenkező esetben jiedig a VI. 
címben megjelölt Vegyes Döntö- 
blrösáig. Másodsorban a fentemlítctt 
javak, jogok és érdekek, valamint a 
fentemlített módon keletkező tiszta 
jövedelem a Szövetséges és TáJ-sult 
Hatalom állampolgárainak olyan fel
szólalásai folytán megáUapitott kár
talanítási összegek megfizetésé vol 
terhelhetők meg, amelyek az említett 
állampolgái-oknak a t̂ öbbi eUenséges 
Hatalmak teraletén levő javaira, 
jogaira és érdekeire vonatkoznak, 
amennyiben ezeket a kártalanítási 
Összegeket más módon ki nem egyen- 
litették.

B. §.

Ha közA'etleuül a háború kitörése 
előtt valamely Szövetséges és Társult 
Államban engedélyezett társaságinak 
a felügyelete alatt álló és Magyar- 
országon engedélyezett valamely 
társasággal gyári vagy kereskedelrnl 
védjegyeknek más orasiágokbaa való 
értékesítésére közös joga volt, vagy 
ha neki ezzel a társasággal más 
országokban való eladás céljából 
árúknak vagy iparcibkekjiok ktzáió- 
lagos gyávtásitra közös joga volt, 
ilyen esetben a 232. cikk rendelke
zéseinek figyelmen kívül hagyásával, 
a magyar táraaság kizárásával először 
csakis as! első helyen emUtett tár
saságnak lesz joga ezeket a gyári 
védjegyeket más oi^szágokban érté
kesíteni; ebben az esetben a közü» 
gyártási eszközöket az első helyen 
omlliett társaság részére kell átszol
gáltatni minden olyan intézkedésre 
való tekintet nélkül, amely az Oszti'ák- 
Magyar Monarchiában a háborús 
törvényhozás alkalmazásával a má* 
Hodik helyen említett tái-saságra, 
annak éi*dekeire, xizleti javaira vagy 
részvényeii'e vonatkozóan történt.
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eontÍDuer la fabrication de marchau- 
dises qui devront être couBommâes 
es Hongrie.

§ e.

Jusqa'au moiueut où la restitu
tion poiiiTa être effectuée conformé
ment à l'article 232, la Hongrie est 
responsable de la conBervation des 
biens, droite et intérêts des ressor
tissants des Paissances alliées ou 
associées y compiia les sociétés et 
associations dans lesquelles ces res- 
soitîssants ôtaient iubérr>s>:ês, qui ont 
été soumit» pai- elle à une mesure 
osceptiounoité de gneire.

Minda/i()li(lllM,l «r. nlwo ln>h»'ii « imIIIi I I  
tál'sauáf ,̂ liii iMin niuj;!
keresik, tv uhUimIiI» Imlyi'ii
említett làvHunrtK""** iiliiiliii uk'.nLui 
a mintákat, iiinnlyi«lt o niti^v"* 
országi fogynjv/,l,il,ni)i n'/.r<n(. lUnK (O'II 
tásának folytiUVH/iliui'. tt/.dK'ii f/oKi I»

tí- ^

Addig az idupun^K. •uni  ̂ .i 
vlsszatéritée a 232. cikk •'i'liv|iii«'ilinn 
tbganatosithatô Icsz, 
felelős a Szövetséges éa 'l'ilrmili. 
Hatalmak állampolgárai olyuu javai 
nak, jogainak és érdekeíuok mog 
őrzéiseért, amelyeket valamely báboi im 
kivételes intézkedésnek vetett ikIíí., 
ideértve azokat a Uirsaságokat és 
társulatokat, amelyekben az eniUtolt 
úllampolgárok érdekelve voltak.

íí 7.

I.ca I  -uÍBBancea alliées ou associées 
devi out faire connaître, daus lo. délai 

nr- UJJ, à la date de la mise eu 
'.leur du préseut Traite, les biens, 

i'PîtB et intérêts sur lesquels ils 
comptent exercer le droit prévu à 
1 article 232, pamgiupbe 0-

§ 8.

Les restitutions jii '̂éviios par l’ar- 
l iclc 232 sei-ont effectuées sm- l'ordre 
du GouTerDement hongrois ou des 
iiutorités qui lui auront été euhsti- 
luées. Des renseigueme»ts àétaillés 
Hiir la gestion des adir:;n?stiateurs 
Hiiront fournis aux iri'áiiíöeés par les 
.lutorîtéa boDgit>iso5, sur demande 
'|ui peut être adiessée dès la iiiiso 
«•n vigueur dv. présent Tj-aité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des 
pei-sonnes visées à rariicle 232,

7. §.

A  Szövetséges és Társult Hatal
maknak a jelen Szerződés életbe
lépésének időpontjától számított egy 
éven belül meg kelljelölniök azokat 
a javakat, jogokat és érdekeket, 
amelyekre nézve u 2S2. cikk /') pont- 
jábao megáliapliott joggal élni kíván
nak.

8. g.

A  232. cikkben nic^gjelölt vigaza- 
tóritések a Magyar Kormány vagy

azt helyettesítő hatóságok rende
letére fognak foganatosittatui. A  ma
gyar hatóságok a hozzájuk a jeleu 
Szerződés életbelépése után bármikor 
iatéahető megkeresésekre az éi-dekel- 
toknek a vagjoukezelők ügyvitelére 
ronalkozóan részletet; föl világositá- 
sokat kötelesek adni.

9. §.
A  282. cikk h) pontjában említett 

személyek javai, jogai ős érdekei az
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paragraphe b), continueront, jusqu’à 
raohèvemejit; de la liquidation prévue 
audit paragraphe, à être aouaaia aux 
mesures exceptionneUes de guerre 
prises ou à prendre à leur égard.

ebben a pontban körülírt felszámoláö 
befej eztéig változatlanul alÓTetve 
maradnak a reájuk nézve tett vagy 
teendő háborús kivételes intózkedé- 
seknek.

8 10.

La Hongrie remeLtra. dans un 
dálai de six mai» à dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, à 
chaque Puissance alliée ou associée, 
toTis les coütrats, certificats, actes et 
auti’es titres de propriété, ae trouvant 
entre les mains de scs lesaortissanta 
fit se rappoi-tant à des biens, droits 
et, intérêts situés sur le territoire de 
ladite Puissance alliée o h  associée, 
y cotnpiia les actions, obligations ou 
antres valeurs mobilières do toutes 
sociétés autoriséos par la législation 
de c.ette Puissance,

La Iloiigrie fournira à tous mo
ments, sur la demande de la Puis
sance alliée on associée intéressée, 
tous renseignements concernant le» 
biens, droits et intéi-êta des nationaux 
hongrois dans ladite Puissance alliée 
ou associée ainsi que snr les traus- 
actiiins qui ont pu être effectuées, 
depuis le 1" juillet 1914 en ce qui con
cerne lesdita biens, droits ou intérêts.

10. §,

Magyarország a jelen .Sztírződés 
élotbelépésénok időpontjától számított 
hathónapi határidóiii beliíl köteles 
minden egyes Szövetséges és Társult 
Hatalomoak azokat a szerződésteket, 
bizonyítványokat, ügyiratokat és a 
tulajdonjogra vonatkozó egyéb okira
tokat átadni, amelyek állam polgárai 
birtokában vannak és az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom terít- 
letén levő javakra, Jogokra és érde
kekre vonatkoznak, ideértve az illető 
Hatalom törvényeinek megfelelően 
alakult bármely társaság részvéaj^eit, 
kötelezvényeit vagy egyéb ingó 
értékeit.

Magyarország az érdekelt Szö
vetséges és Társult Hatalom kíván
ságára bármikor megadja mindazo
kat a felvilágosításokat, amelyok 
magyar állampolgároknak az illető 
Szövetséges és Társult Hatalom terü
letén levő javaira, jogaira és érde
keire, valamint azofci'a aK ügyletekre 
vonatkoznak, amelyek 19Í4. évi jú 
lius hó 1. napja után az emhtett 
javak, jogok vagy éi'dekek tekinte
tében esetleg létrejöttek.

§ 11.

Dana le terme »avoír en numé
raire*, il faut comprendre tous les 
dépôts ou provisions constitués avant 
ou aprôa l ’état de guerre, ainsi que 
tous les avoirs provenant d.e dépôts, 
de j-evenus ou de bénéfices encala sés 
par lea administrateurs, séquestres ou 
auti’es, de provisions constituées eu 
banque ou de toute autre source, à 
l’excliifiion de toute somme d’argent

11. §.

A  »kéazpénRkí)Vetelés* kifejezés 
alatt a hábords állapot előtt vagy 
után elhelyezeti összes letéteket vagy 
fedezeteket, valamint vagyonkezelők, 
zárgondnokok vagy mások részéről 
beszedett letétekből, jövedelmekből 
vagy nyereségekből, bankokban letett 
fedezetekből vagy bármelj' egyéb for
rásból eredő követeléseket kell éí’teni ; 
mégis azoknak a pénzösszegeknek
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appaxtenanfc auz Puissances alliées 
ou asdOûiéea, ou à. leurs Ëtate parti
culiers, provinces ou municipalités.

kivételével, amely ok a Szövetséges éa 
Tátsiil't Hatalmak vagy egyes Álla- 
maik, tartományaik vagy közaégoik 
tulajdonábai) vannak.

S ]g.

Seront annulés 1<?9 placomenta 
öflectués, où que ca soit, avec las 
avoirs en numéraii*e des ressortiBsauts 
des Hantes Parties Conti'aotantes; y 
compris les sociétés et associations 
<laos lesquelles ces ressortissants 
étaient intéressés, par les personnes 
responsables de l'administratiou des 
biens ennemis ou couti-ôlant cette 
administration, ou par l ’ordre de ces 
personnes ou d'nne autorité (jnel- 
conque, le règlement de ces avoirs 
se feiui sans» tenir compte de ces 
placements.

L2. S.

Aa ellenséges javale igazgatásáért 
felelős vagy az igazgatás ellenői-zó- 
sével megbízott személyek vészéről 
vagy ezeknek a Ezoméljelinek, avagy 
bármely hatóság par^^ncsára a Magas 
Szerződő Felek állampolgárai, vala
mint olyan társaságok és társulatok, 
amelyekben ezek az állampolgárok 
érdekelve voltak, készpénzköveteié' 
seinek felhasználásával bárhol es:--.- 
közölt befektetések semmiseknek fog- 
imk nyilváníttatni; ezeket a követté* 
léseket a szóban forgó befektetéseknek 
tekintetbevétele nélkül kell rendezni.

§ 13.

La Hongrie remettra respecüvti- 
ment aux Poissances alliées on asso
ciées, dans le délai d’an mois à dater 
de la mise en vigueur du présent 
Traité, ou sur demande, à n’importe 
(juol moment par la suite, tous les 
comptes ou pièces comptables, arclii- 
ves, docmnenta et reoseignemènts de 
Loutci nature qui peuvent se trouver 
nnr sou teiTÎtoire et qui concerneuti 
lea biens, droits et intérêts des res
sortissants de ces Puissances, y  com
pris les sociétés ou associations dans 
lesquelles ces rossortiasaut^ étaient 
intéreaës,s qui ont fait l'objet d'une 
mesure exoeptionnelle de gaerre ou 
d’une mesure de disposition, soit sur 
le territoire de l’ancien Royaume de 
Hongrie, soit dans les territoires qui 
ont été occupés par lui on ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gé- 
rant.s, administrafcenrs, séquestres, 
tiquidatenrB et curateurs seront, sous

13.

Mag3'arü!'3zàg kôteleâ a Jeloîi 
Szerződés életből épésétôl azáiuitott, 
egy hónapon belül, avagy kívánatra 
bármikor később is, az illftő 3kö>/iv,í. 
séges és Társult Hatalomnak átaji:i 
az összes számadásokat vagy bizou;, 
latokat, levéltárakat, okmányokat éa 
felvilágosításokat tartalmazó bármei\- 
fcermészetíi iratokat, amelyek az u 
területén találhatók és amelyek c. 
Hatalmak állampolgárainak, ideértve 
azokat a társaságokat vagy tái’sul.'i- 
tokat is, nmelyekben ezek az állam 
polgárok érdekelve voltak, olyanja 
vaira, jogaira és érdekeire vonatkoz
nak, amelyek akár a volt Magyar 
Királyság területén, akár a részéről 
vagy szÖTefcségesei részéiől meg
szállva tartott terű leteken ’valamely 
háborús kivételes intézkedés; vagy 
valamely elidegenítést rendelő iiité?,* 
kedés tárgyául szolgáltak.

Az ellenőrök, felügyelők, ügy
vivők, vagyonkezelők, zárgondnokok, 
felszámolók és gondnokok — a
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la garantie da Gouvernemôxit hongrois, 
personDellemenfc responsables de la 
remisé immédiate au complet et de 
l'exactitude de ces comptes et docu- 
meuts.

Magyar Kormány jótállása mellett 
azemélyeseâ felelősek ezeknek a 

számadásoknak és okmányoknak lia- 
ladóktalan és hiánytalan átadásáért 
és aaok pontosságáért.

§ 14.

Les dispositions de l’aitichí 232 
et de la présente Annexe, relatives 
aux biens, droits et intéiêts en pays 
ennemis et an produit de leur liqui
dation, s’appliqueront aux dettes, 
cîrédits et comptes, la Section TII ne 
réglant que les méthodes de paye
ment.

Pour le règlement des questions 
visées par l’articlc 232 entre la 
Hongrie et les Puissances alliées et 
associées, leura colonies ou protecto
rats ou l’un des Dominions britanni
ques ou rinde, par rapport auxquels 
la déclai'ation n’am-a pas été faite 
qu'elles adoptent la Section HT et 
entre leurs nationaux respectifs, les 
dispositions de la Section I I I  rela
tives à la monnaie dans laquelle le 
payement doit être fait et au taux du 
change et des intérêts seront appli
cables, à moins que le Gouvei'nement 
de la Puissance alliée ou associée 
intéressée ne notifie à la Hongrie, 
dans les six mois à dater de la mise 
en vigueur du présent Traité, qu’une 
ou plusieurs desdites clauses ne seront 
pas applicables.

14. §.

A  232. cikknek és a jelen Füg
geléknek az ellenséges oi’szágokban 
levő javakra, jogokra és érdekekre 
és azok felszámolásából eredő jöve
delemre vonatlíozó rendelkezései al
kalmazást nyernek a taito7.ásokra, 
követelésekre és leBzáxaulásokra is, 
mert a Dl. cím csak a fizetés mcjd- 
já t szabályozza.

Amennyiben a Szövetséges é.s 
Társult Hatalmak, ezek gyai-matai, 
protektorátusai, a Brit Dominiumok 
közül valamelyik vagy India nem 
tesznek olyan nyilatkozatot, hogy a 
n i. cím rendelkezéseit elfogadják, 
közöttük és Magyarország között, 
valamint állampolgáraik között a 
232. cikkben említett kérdésekiiok 
szabályozása tekintetében a ÎTI. cím
nek a fizetés pénzneniéro, az átszá
mítási árfolyamra és a kamatokra 
vonatkozó rendelkezései nyernek al- 
kalnMWiá.st, hacsak az érdekelt Szövet
séges és Társult Hatalom- Kormáuya 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított hat hónapon belül Magyar- 
országnak tudomására nem juttatja 
azt az elbatái'ozását, hogy az einli- 
tett rendelkezések közül egy vagy 
több nem fog alkalmazást nyerni.

§ 16-

Les dispositions de l’article 232 
et de la présente Annexe s'appliquent 
aux droits de propriété industrielle, 
Uttéraii-e ou artistique qui sont 
seront compris dans la liquidation 
de biens, droits, intéi-êts, sociétés ou 
entreprises, eiïectnée par application 
de la législation exceptionnelle de

15. %.

A  232. cikknek és a jelen Függe
léknek rendolkezései alkalmazást 
nyernek azokra az ipari, irodalmi és 
művészeti tulajdonjogokra., amelyek 
a javak, jogok, érdekek, társaságok 
vagy vállalatok tekintetében a Szö
vetséges és Tái-sult Hatalmak részé
ről akár liáborús kivételes jogszabá-
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guerre par lea Paissances alliées ou 
associées ou par application des stî- 
pulations de l’article 232, para
graphe b)

Ijpk alkalmazásával, akár a 2S2. 
dkk hj pontja rendelkezéseinek la- 
kalmazásávál foganatosított felsaá- 
utolás alá estek vagy esni fognak.

SECTION V.

Cüntrats, prescriptions,

Article 234.

a) Les. contrats coiiclns entre en- 
neiüis seront considéi-és comme ayant 
été annoléfl à partir dn moment où 
deux quelconques des parties sont 
devennea eunemies, sauf eii ce qui 
concerne les dettes et autres ob’iga- 
tioua pécuinairea résultaat de l'exé
cution d'uu acte ou payement prévu 
par ces contrats et sous réserve des 
exceptions ot des règles ppécialoa à 
cevtiiius contrais ou catégoviea de 
contrats prévues ci-api-cs ou dans 
l'Annexe ci-jointe.

hj Seront exceptés de l’annulation, 
aux termes du présent ai'ticle, les 
contrats dont, dans un iatérêt général, 
les Gouveroemonts des Puissances 
alliées ou associées, dout l’une des 
partie.  ̂ est un ressortissant, réclarae- 
lout rexécution, dans un délai de 
Í51X mois à dater de la mise eii vigueur 
ilu présent Traité.

Ijorsque rexécution des contrats 
ainsi ïnaiuteiius entraîne, pour um 
d,33 parties, par suite du changement 
dans ies conditions du commerce, 
Lju préjudice considérable ; le Tribunal 
arbitral mixte prévu par la Section 
VI pourra attribuer à la partie lésée 
n n e  idemnité équitable.

e) En raison des dispositions de 
la Constitution et du droit des ïïtats-
l.Tnis d'Amérique et du Japon  ̂ le 
présent article ainsi que l ’article 235 

l’Annexe ci-jointe ne s’appliquent 
pas aux contrats conclus par des 
fCissoi'tissants de ces États avec des

V. GÍM,

Sz«i'%rt(lésck, elévülések, (téletek.

234. cikk.

a) A z ellenségek között kötj&tt 
szerződéseket attól az időponttól 
kezdve, amelyben a főlek kössül bár
melyik kettő ellenséggé vált, a tar- 
tozíísok és az illető 3zerzóc]é.9ekbei! 
kikötött cselekmény cagy üzetés tel
jesítéséből előálló eg}^éb pénzbeli 
kötelezettségek kivételével hatály
talanná váltaknak kell tekinteni, az 
alábbiakban, vagy a csatolt Függe
lékben megbatározott bizonyos szer
ződésekre vagy szerződésnemekre 
vonatkozó kivételek és különleges 
szabályok fenutartásával.

b) A  hatálytalanná válás alól ki 
vannak véve a jelen (iikk Vondelkç- 
zSsei szerint azok a szerződések, 
amelyeknek teljesítését a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított hat
hónapi határidőn belül közérdekből, 
valamely olyan Szövetséges és Tái- 
ault Hatalom Kormánya követeli, 
amelynek az egyik szerződő fél állam
polgára.

Ha az ekké^eii hatályban maradt 
szerződések teljesítése valamelyik 
szerződő félre nézve a kereskedelmi 
viszonyok m.eg\'áltozása köv^ptkezté- 
ben jelentékeny hátránnyal járna, a 
VI. címben meghatározott Vegyes 
Döntőbíróság a károsult félnek mél
tányos kártérítést ítélhet meg.

c) Az Északamerikai Egj^esiilt- 
Államok és Japán alkotmányának 
és jogának rendelkezései értelmében 
ez a cikk, valamint a 235. cikk és 
a csatolt Függelék az említett Á lla
mok polgárainak a volt Magyar 
Királyság állampolgáraival kötött
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rôBsprtissants do l ’ancien royaume de 
Hongrie, et de même, raiiicla 240 
ue s’applique pa» aux ÉtaU-Uuia 
d’Atnériqae ou à leurs ressortiasanfe.

<i) Le  présout article ainsi que 
rAnnexe^ ci-iointe oe s’appliquent pa« 
anx contrats dont les parties sont 
devenncs Kniiemios du fait que Tune 
d’elle était nn habitant d'un territoire 
qt’i change de ftnuvoraineté, on tant 
qoe cette partie aura acquis, par 
application dii présent Traité, la 
nationalité d'une Puissance alliée on 
asBOciéo, niaû.x contrats conclus entre 
ressortissants dûs i^iissances alliées 
ou associées ontrc IcsquelloB lo coin- 
aicrco s’ost trouvé interdit du fait 
que l ’uric des pallies se trouvait dans 
un territoire d'uue Pnisaance alliée 
ou apaociée occnpé par reuncmi.

e} Autiuue disposition du présent 
article et de TAnnexe ci jointe ne 
peut être regai-dée comme invalidant 
une opération Qui a été effectuée léga
lement en vertu d’un contrat passé 
entre ennemis avec l ’autorisation d’uno 
<̂Gs Puissances belligérantes.

szerződéseii-e nem alkalmazíiatók ; 
hasonióképen nem alkalmazható a 
240, cikk kz Északamerikai Egyesitlt- 
Allamokra s azoknak állampolgáraira.

d) A  jelen cikk, valamint a csa- 
colt Függelék nem alkalmazhatók 
azokra a szeiződésekro, amelyeknél 
a szerződő felek annak következté
ben váltak ellenségekké, hogy egyikük 
valamely más. Állam azuvoréaitása 
alá kerülő területen lakott, feltéve^ 
hogy ez a fél a jelen Szerwdés alap
ján vala.mely Szövetséges éa Tárexüt 
Hatalom, állampolgárságát mégsze- 
rezt-o; nem aíkalmazhatók továbbá a 
.Szövetséges és Társult Hatalmak oly 
állampolgárai között kötött szorzó- 
désokre siem, amely állarúpolgávok 
között a kereskedés azért volt rneg- 
tiltva, mert az egyik fél valamelyik 
Szövetséges és Társult Hatalomnak 
az ellenség által megszállott terüle
tén türtózkodott.

e) A  jelen cikknek és a csatolt 
Függeléknek egyik rendelkezése alap
ján som tokinthetíik érvénytelenek
nek az ellenségek között a hadviselő 
Hatalmak bármelyikének ongedélyó- 
vel létrejött 8zerződé«ek alapján jog- 
szeraen teljesített ténykedések.

Article 285. 235. cikk.

a) Sur le territoire des Hantíis Par
ties Contractantes, dans les rapports 
entre ennemis, tous délais quelconques 
do prescription, péremption ou ior- 
clusion de procédure seront suspen
dus pendant la dm'ée de la gn̂ iûrre, 
qu'ils aient commencé à courir avant 
ledébutdelaguerre ou après; ils re
commenceront à courir au plus tôt 
trois mois après la mise en vigueur 
dù présent Traité. Cette disposition 
s’appliquera aux délais de préseii- 
tataon de coupons d’intérêts on de 
dividendes, et do présentation, c>u. 
V0 6  du remboui-sement de» valeurs 
sorties au tirage ou remboni'SEibles à 
tout autre titre.

a) A  ïiagas Szerződő Felek terü
letén, az ellenségek közötti viszony
latokban, a háború ti;irtamára minden 
elévülési, záros és püiindítási határ
idő félbeszakad, akár a háború kez
dete előtt, akár ez után volt ezek
nek a határidőknek kezdőpontjai ezek 
a határidők legkorábban hái’om hó
nappal a jelen Szerződés clotbclópéso 
után tovább folynak. Ez a rendel
kezés alkalmazandó a kamat- és 
osztalékszelvények, valamint olyan 
értékpajpirok bemutatásának hatái'- 
időire is, amelyek kisoreolás folytán 
vagy más okból visszaváltandók.
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b) Dans le caa ou, en faisou du 
non-accompliesoment d’im acte ou 
d’uue foi'xaalité pendant la guerre, 
des mesures d*exécaÜon ont été prises 
sai‘ le territoire do rancieo royaume 
do H onnie portant préjudice à vn 
l’G S so iiissaa fc  de Poissanc-es alliées 
ou associées, la réclamation formulée 
par le reséortissant d’une Puiseance 
alliée ou associée sera poitéc devant 
Ut Tribunal arbitral mixte prévu par 
i'4. Section VI, à moins que l'a-ilairL' 
ae soit de la compétence d'un Tri- 
bûiial d'une Puissance alliée ou asso
ciée.

c) Sur la demande du i tóHOi tissant 
intéressé d’uu© Puisaaùoii .tiiiée ou 
assooiée, le Tribunal arbilial mi>cto 
prononcera la restauration des di’oits 
légés par lys' mesures d'exécution 
riieiif ioAíí jí'itís au paiagraphe b), toutes 
Itia f qu .̂ n raison des cii-constances 
sri. (li: i’ailaire cela sera équi
té 1;: v;:;..iiible.

'ojis iti (;as où cotte reatauiation
- -vit injuste ou imposaible, le Tri- 
.v-ial ai'bitral mixte ponira accorder 
.U\ partie léséo une inclcmultc <jui

a la charge du Gouvuruemout 
hoDgîüis.

d) LiOsqu'un contrat entre enne
mis a été invalidé, soit en raison du 
îp.it qu'une des parties ü’gu »  pas 
exécuté une danse, soit en r.vifiou 
de rexetóce d'uu droit stipulé au 
contrat, la partie lésée pourra s’adres
ser au IMbunal arbitral m iitc pour 
obtenir réparation. Le tnbunal aura, 
<:ians ce cas les pouvoirs prévus au 
paragraphe c).

e) Les d-Î5T̂ -"i’-îonsdes paragraphoB 
précédents v'ù iirésent article s’appH- 
queront aux ressortissants des Puis
sances alliées ou associées qui ont 
subi un préjudice en raison de me
sures ci-dessus prévues, prises par 
1ê3 autontés de l ’ancien Gouverne
ment hongrois en territoire envahi

i )  Abban az esetben, ha valamely 
cselekménynek vagy alakiságnak a 
háború folyamán történt elmulasztása 
következtében a volt Magyar Király
ság területén a Szövelscgefl és Tár
sult Hatalmak valamely lülampolgá- 
rára hátránnyal járó végreliajtási 
cselekményt foganatosítottak, a Szö
vetséges és Társult Hatalom illető 
állampolgára részéről bejelentett fel
szólalás a VI. cúnbeji meghatároKott 
Vegyes Döntőbíróság oJé lesz terjesz
tendő, féltővé, hogy az ügy nem 
tai’tozik valamely Szövetséges és 
Társait Hatalom bíróságának illeté
kessége alá-

cj Valamely Szövetséges és Tár
sult Hatalom érdekelt állampolgárá
nak kívánságára a Vegyes Döntő
bíróság mindazokban az esetekben, 
amelyekben az ügy küIönlegGs körül
ményeinél fogva méltányos és lehet
séges lesz, a h) pontban említett 
végrehajtási cselekmények által séi- 
tett jogok helyreállítását fogja ki
mondani.

Ha a helyruáüitáe igsussti t̂aLau 
loliototlon v>olna, a Vegyes 

Döntőbívdaáfí a sértett fél javára a 
Magyar Kormányt'tetUölö kkibéiít4ÍBt 
állspitliat moc.

d) Ha ellenségek között kötött 
valamely szerződés hatályát^vesziette, 
akár ama tényköiiilmény folytan, 
ho?y az egyik fél annak valamely 
kikötését nem teljesítette, akár azért, 
mert a szerződésben kikötött joggal 
éltek, a károsult fél a Ve^'es Döntő
bírósághoz fordulhat jóvátételért. A  
Bíróság ebben az esetben a c) pont
ban meghatározott jogkönel já t el.

e) A  jelen cikk megelőző pont
jainak rendelkezései alkalmazandók 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
nak azokra az áUampolgáradra, akik 
a volt M agyar Kormány hatóságai
nak elfoglalt vagy megszállott terü
letén foganatosított fentemlített m- 
tésikedésci következtében szenvedtek
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ou occupé, s’ils n’ea ont été iudem- 
nisés autrement.

f‘)  La Hongrití' indemnisera U>ut 
tiers léaô par los reetitiitiong ou. re
stau rations de droit pjoiiouçées par I0  
Tribunal arbitral mixto confonaié- 
menti aux diepositioiis des paragraphes 
précédents du prcaout article.

f/) En ce qui cpnconie les eirets 
de comuierco, le délai do trois muis, 
prévu au paragraphe a), partira du 
jour où auront pria lin déiiuitivement 
les mesures exceptionnelles appliquées 
daua les tori-itoires de la Puiasauce 
intéreasce relativement aux effets de 
cominerce.

kárt, feltÓTB, hog j mág módon kár* 
balanltást nem kaptak.

P  MagyarortíKág a Vegjes Döntő- 
bíróságtól a jelen cikk megelőző pont
jainak értelmében eliendelt vissza
szolgáltatások vagy joghelyreállitá- 
«;ok (olytán sértett minden harmadik 
személyt kártalanítani köteles.

<j) Kereíjkedelmi papírokra rouat- 
kozélag az a) pontban meghatái'ozott 
háromhónapi határidőt attól a nap
tól kell számitaaii, amelytől fogva 
az érdekelt Hatalom területén a 
kereskedelmi papírokra fennálló ki
vételes jogszabályok véglegesen Ua- 
táiyou kívül helyeztettek.

Article 230.

Dans les rapporU entre ennemis, 
aucun effet de commerce passé avaut 
la guerre no Bcra considéré comme, 
invalidé par le seul fait de n'avoir 
pas été présenté poiu- acceptation ou 
pour payement dana les délais voulus, 
ni pour défaut d’avis aux tireurs ou 
aux endosseurs de non-acceptation 
ou de non-payemcut, ui on raison 
du défaut de protêt, ni pour défaut 
d’accomplissement d’une formalité 
quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laqïielle un 
effet de commerce aurait, du être pré
senté il l’acceptation ou au paye
ment ou pendant laquelle ra\ is de 
non-acccptatîon ou do non-payement 
aurait dû êti’e domié au tireur ou 
aux cndoBaeurs ou pendant laquelle 
l'efiFet aurait dù être protesté, est 
échue pendant la guerre, et si la 
partie qui aurait dû présenter ou 
protester Teffet ou donner avis de la 
non-acceptation ou du uon-payement 
ne l ’a pas fait pendant la guerre, il 
lui sera accordé au moins trois mois 
après la mise en vigueur du présent 
Traité pour présenter l ’efifet, donner 
avis de non-acceptation ou de nou- 
payement ou dresser protêt.

236. cikk.

Ellenaégek közötti viszonylatok
ban a háború előtt kiállított keres
kedelmi papírok pusztán ama körül
mény folytán, hogy azokat megsza
bott határidőkön belöl élfogadás vagy 
fizetés végett nem mutatták be, vagy, 
hogy a kibocsátót vagy forgatót az 
el nem fogadásról vagy nemfizetés
ről nem értesítették, érvényteleuuó 
váltaknak nem tekinthetők, éppúgy 
ae óvatolás elmulasztása vagy vala
mely alakiságnak a háború folyamán 
történt nemteliesitése miatt sem.

Ha valamely kereskedelmi papír 
elfogadás vagy fizetés végett történt 
bemutatására vagy az el nem foga
dásról vagy nemfizetésről a kibocsátó
hoz vagy a forgatóhoz intézendő 
értesítés megtételére, vagy végíü az 
óvat/olásra megszabott határidő á 
bfiború alatt lejárt éa ha az a fél, 
akinek az értékpapírt bemutatnia, 
óvatoltafcnia, illetve az el uem foga 
dásról vagy nemfizetésről értesítést 
adnia kellett volna, ezt a háború 
alatt nem tette meg, a jelen Szerző
dés életbelépésétől számítandó leg
kevesebb három hónapi határidő áll 
rendelkozéséi'c abból a célból, hogy 
az értékpapírt bemutassa, az el nem 
fogadásról vagy nemfizetésről értesí
tést adjon, vagy azt megóvatolja.
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Article 237. 237. cikk.

ïjfls jugeuiGilts'renduB {ia.v les tri* 
bunaux, d’tuiô Pvitssarice áííiéo ov» 
associéc, dans le cas où ces tribu- 
iiaiix Hout compétents d’aprés le pré
sent Traité, soront coupidéréa «iii 
ETougrie c'oiijuic iiyant rsintÆ>rxi.G tiss 
]a chose .jug<!̂ e ot y Bcrunt usécutés 
sauH qu’il soit bcHoiu rf’íatv/vía/»/-.

Si, en qutíiquti matière qu’ils 
eoiont iuterveuns, un jugemeut h  été 
rendu ou une mesm-e d’oxccution a 
été cjrdounéo, pondimt la gnwrô, par 
«oc autorité judiciairo de l’HUcion. 
royaume de Houi^ric, coutro uu ros- 
sortissaûb des Fnistiauces itlliées <ui 
associées ou -une aociéié oti .'vssucia- 
lion dans laquelle uu de cos ressor- 
trssanta était intéressé, daofl uue ias- 
(ancc où soit le resBuriissant soit la 
sociéic u'ont pas pa eo déieudre, lo 
reâ !' U allié ou associé qui aura 
9olu, ï-.G chef, un préjudice pourra 
ob: :̂ . uni- réparation qui sera dé- 
: í:í k î,î' le Ti’ibunal arbitral

prévu par la .Section VI.
.Sur la demande du ressortisü»aut 

rs Ja Puissance alliée ou associée, 
:i réparation ci «dessus poiu-ra être, 
ijur l’ordre du Tribunal arbitral mixte 
et lorsque cela sera possible, elTcctuéc 
en replaçant les parties dan» la situa
tion où elles se trouvaient avant k; 
jugement rendu par le tribunal 
hoiïgrois.

réparation ci-dessus pourra 
Atre également obtenue daus le Tri-
l-UtnaZ arbitral mixte, par Icw icssor- 
tissants des Puissances alliées ou
ii-HKOciÓGB qui ont subi uu pi'éjndice 
du fait des mesnics judicîairGS prises 
daiia les territoi r-̂ ? onvabia ou occut 
pés, s'ils rs’;:/Í. . -.s ét-é dédoiianii^és 
Autiemoîit.

Valatnely Szövötséges es q'àrsult 
Hatalom bii'óaága által hozott ítóie- 
Leket, abban az esetben, ha ezek a 
birósiigok a -jelen Szerződés érteliué- 
lion iliötókcsek voluak, Magyarorszá
gon jogorcwolineU kell tekinteni és 
azokat végre kell liajtani anélkül, 
hogy külün végreliajtási utasításra 
(cxequatur) szükség volna.

Tía a volt Magyar Kiiályság 
vahimely bírói batósiga a háború 
alatt u Szövetséges és Tái-sult Ha- 
tahnak állampolgára vagy valamely 
vtljan társaság v;igy tárfiulat ellen, 
amelyben ilyen állampolgár érdekel ve 
voll, oly eljáráí? alapján, amelynek 
során az illető állampolgár v âgy tár- 
snlat x édekezni nem tudott, bármioő 
i,árgyr>an Ítéletet hozott, vág}- végre
hajtási cselekményt foganatosított, 
az: a szövetséges vagy társult állam- 
polsât:", aki ea okból kárt szenvedett, 
kártérítésben részesíthető, amelyet a 
VI. címben meghatározott Vegyes 
Döntőbíróság állapit meg.

A Sxüví't.'iégea és Társult Hatalom 
állampolgárának kérelmére a lenti 
kártérítés a Vegyes Döntőbíróság 
reudolotéro ea a lehetőséghez képest 
a leieknek a magyar bíróság ítéletét 
megelőző állapotba való vissKahelye- 
zésében állhat.

A  fenti Jóvátételben i’ésíiesítheti 
a Vegyes Döntőbíróság a Szövetséges 
és 'l'iírsiüt Hatalmaknak azokat az 
állampolgárait is, akik elfoglalt vagy 
raegssiállolt területen foganatosított 
bírói intézkedések következtében 
syien\’cdt6k kárt, feltéve, hogy ruáa 
módon kái talanltást nem kaptak.

Article 238.

Au sens des Sections LEI, IV, V 
ot V n , l'expressiott »pendant la

238. cikk.

A m., IV., V. és VII. címek al
kalmazásánál a «háború alatt« kí-
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gueiTe«í comprend pour cbaquo Puis- 
aaace alliée ou associée, la- période 
s’étendant entie le niomeut où l’état 
de guerre a existé eatre l’ancienne 
raonai'cLie austro-hongroise et cette 
Puiasaocc et lu mise en vigueur du 
présent 'J’raité.

fejozés az egyes Szövetséges és Tár
sult Hatalmaira nézve â fc sy. idő- 
i^rtamot jelenti, arüely a volt Oeztrák- 
Magyar Monarchia és az illető Ha
talom között a hadiállapotnak be
következésétől a jelen ftKerződés 
életbelépéséig terjed,

Annexe.

I. Dhimsithms tféní’rttJes.

§ 1.

Au, sens des articlos 234, 235 et 
23C, les pevfionufts parties à un con
trat sont eoDsidéréos- comme orme- 
mies lorsque le coiunierce entre elles 
aura été interdit ou sera devenu 
illégal on vertu des lois, décrets uu 
règlements auxquels une de ces par
ties était soumise, «it ce ù dater, soit 
du jour où ce commerce a été inter
dit, soit du jour où il est devenu 
illégal de quelque manière que ce soit.

Függelék.

7. Általános rcmhlkescsck.

1. §•

A 23-1., 235, és 230. cikkek al- 
kalmazásíinál valamely szerződés ügy
feleit akkor kell ellenségeknek tekin
teni, ha a kereskedés közöttük az 
egyik félre nézve kötelező törvények, 
rendeletek vagy rendszabályok ér
telmében tilos volt vagy jogellenessé 
v:llt, még pedig vagy attól a naptól 
kezdve, amikor ez a kereskedés ti
lossá vált, vagy attól a napUil kezdve, 
amikor a kereskedés btlrmi mis mó
don vált jogellenessé.

§ y.

Sont exceptés de l’aníiulatiou 
prévue à l’article 234, et restent eu 
vigueur, sans préjudice des droits 
prévus à l'article 232, paragraphe h, 
et sous réserve do rapplication des 
lois, décrets et réglemenLs internes 
jiris jjendaut la guerre par les Piiis- 
sauces alliées ou associées, :«nsi (|ne 
les clavises des contrats :

a) les coutrats ayaot ]io(U' but le 
transfert de juoprietés, de biens et 
eÔets mobiliers on iumiobiliera, lors
que la propriété aura été trausféréH 
ou l'objet livré aviint que les parties 
ne soient devenues enuemitja;

li) les baux, locations et promes
ses de lofiatiou ;

ÍÍ. §.

A 284. cikkben nicgIiat.ivozott 
hatálytalamiá válás alól ki vannak 
véve és a 232. cikk I. h) pontjában 
meghatározott jogok sérelme nélkül, 
valamiül a Szövetséges és Tái'Salt 
Hatalmaknak a háboiii alatt hozott 
belső törvéuyoi, rendeletei és rend
szabályai és az illfeLö szíii’ződéses 
rentlelUozések alkalmazhatásának 
fenntartásával hatályban maradnak:

a) azok a szerződések, amelyek
nek célja a tulaj don jogoknak, iü^ó 
és ingatlan javaknak és értékeknek 
:itriiházása, feltéve,, hogy a tulajdon
jog átruházás;!, vagy az ügylet t:lr- 
gyának átadása nuir megtörtént, mi
előtt még a íelok ollenségekUé vál- 
tak volna ;

h) bérletek,haszonbérletek és bér
letre vonatkozó ígéretek ;
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ç) les contrats d’hypothèque, de 
gage et de nantissement;

(Í) les concessions concevnanfc les 
mines, minières, carrières -ou gise
ments ;

e) les contrats passés entre des 
particuliers et des États, provinces, 
municipalités ou autres personnes 
juridiques admihistratives analogues 
«t  les concession données par lesdits 
Îtats, provinces, municipalités ou 
a'̂ -itres personnes juridiques adminis
tratives analogues.

c) jelzálog-, zálog- és alzálogszer- 
zôdéaek ;

d) bányákraj bányamű vekre, kő
bányákra vagy bányatelepekre vo
natkozó engedélyek ;

e) az egyfelől magánosok, másfelől 
Államok, tartományok, községek vág}- 
más hasonló közigazgatási jogi sze
mélyek között kötött szerződősek és az 
említett Államok, fcartomáuyok, köz
ségek vagy más hasonló közigazga
tási jogi személyek löszéről adott 
engedélyek.

§ 3-

Si les dispositions d'un contrat 
~oüt en partie annulées, conforraé- 
uieut à l’artichî 234 et si la dis
jonction peut être eÔectuée, les 
autres dispositions de ce contrat 
subsisteront, sous réserve de l’appli- 
l'.ation des lois, décrets et règlements 
internes prévus au paragi'apbe 2 ci- 
dossua. Si la disionction ne pont 
être effectuée, le contrat sera consi
déré comme annulé dans sa totalitt'^

3. §.

Ha valamely szerződé.  ̂ kikötései 
a 2S4. cikk értelmében i-ószben ha
tályukat vesztik, a szerződés többi 
kikötései, amennyiben a különválása' 
tás keresztülvihető, a fenti 2. §-ban 
említett belső törvények, rendeletck 
és rendszabályok alkalmazhatóságá
nak fenntartásával hatályban marad
nak. Ha a kíilönválasztás uem vihető 
kni-esztül, ii szerződést teljes egészé
ben hatiHytalanná váltiiuk koll te
kinteni.

/J. Dhiinsitm^s imiicifli^ns à cerfohus 
mte'fioyies de a»ilraift.

P o s i t i o n s  dans les Bourses  
lie v a l e u i ' s  et de c o m m e rc e .

S 4.

fj.) Les règlements fnits pandant 
la gueire par les bonr.*4e3 de ■̂aleur̂  
ou do commerce reconnues, stipulant 
la liquidation des positions de bouiiae 
prises avant la guerre par un pàvti- 
ciilier ennemi, sont confirmés par les 
Hautes Parties Contractantes, ainsi 
que les mesmes prises en applica- 
l ion de ces règlements, b o u ,«? réserve :

i'' qu’il ait été prévu expressémeiit 
i|Lié l’opération serait soumise au 
règlement desditea bourses;

I I .  .".sergüî fîseJcre. miurikozô JivlUvôs
rpwleUcfísésrl:.

É r t é l i -  e.H á r u t ő z s d e i  
ü g y l e t e k .

4. §.

II.) A?, elismert érték- és árútőz: -̂ 
dí'ík által a háború alatt hozott azo
kat a szabályokat, amelyek valamely 
elleu3 ége.s magántél részéről-a háború 
előtt kötött tőzsdeügyietek lebonyo
lítását rendezik, nemkülönben az 
illető szabályok alkalmazása során 
tett intézkedéseket a Magas Szerződő 
Felek jóváhagyják az alábbi fenn
tartásokkal :

1, ha ki volt kötve, hogj  ̂ az 
ügyletre az illető tőzsde szabálj'ait 
kell alkalmazni ;
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que ces règlements aient été 
obligatoire» pour tous;

3“ que lea conditions de la Equi- 
da>tion aient été justoa et raison- 
na.blea.

b) Le paragraphe précédent ne 
s'applique pas aux mesures prises, 
pendant l ’occupation, dans lea bour
ses des végions qai ont été occupées 
par l ’ennetni.

cj La  liquidation des opérations 
à terme relatives aux cotoua, ef
fectuées à la date du 31 juillet 1914, 
à la suite de la décision de l’Asso* 
ciation des cotons de Liverpool, osb 
confirmée.

Gage .

§ 5.

Sera cODsidéré comme valable, en 
cas de non-payement, la vente d’ux\ 
gage constitué pour garantie d’une 
dette due pai- un ennemi, alors même 
qu’avis n’a pu être donné au pro* 
piiétaire, si le créancier a agi de 
bonne foi et en prenant les soins et 
précautions raisonnables et, dans ce 
cas, le propriétaire ne poun-a for- 
moler aucune réclamation en raison 
de la vente du gage.

Cette disposition ne s’applique 
pas aux ventes de- gage faites par 
l’ennemi pendant l ’occupation dans 
les régions envahies cm occupées par 
l ’ennemi.

2. ha ezek a szabályok általánosan 
kötelezők voltak ;

3. ha a lebonyolítás módja igaz
ságos és észszerű volt;

h) Az előbbi bekezdés nem alkal
mazható az ellenségtől rtiftgszáHott 
területen fekvő tőzsdéken a meg
szállás tartajna alatt foganatosított 
intézkedésekre.

c) A  liverpooli Gyapot-Egyesülés 
határozatával egybehangzóan jóvá- 
bagyatik az 1914. évi július hó 31-i 
kelettel teljesített gyapotbatáridő- 
ügyletek lebonyolítása.

Z álog .

B. §.

Ellenség tartozásának biztosítá
sául adott kézizálognak nemfizetés 
esetében való eladását akkor is ér
vényesnek kell tekinteni, La a tulaj
donos értesítKctő nem volt, feltéve, 
hogy a hitelező jóhiszeműen és a 
rendes gondossággal járt el; ebben 
az esetben a tulajdonos a zálogtárgy 
eladása okából semmiféle igénnyel 
sem léphet fel.

Ez a rendelkezés nem alkalmaz
ható ellenség vészéről az elfoglalt 
vagy megszállott vidékeken a meg
szállás tartama alatt foganatosított 
zálogeladásókra.

E f f e t s  de comm erce .

§ 6-

En ce qui concerne les Puissances 
qui ont adhéré à la Section ITI et 
à rAnnexe jointe, les obligations 
pécùniaires existant entre ennemis 
et résultant de l’émission d’effets de 
commerce, seront réglées conformé
ment à ladite Annexe par l'inter
médiaire des Of&cea de vérification

K e r e s k e d e l m i  pap ir ok .

6. §.

A  ÏII, címhez és annak Függelé
kéhez hozzájáruló Hatalmak tekin
tetében az ellenségek között fennálló 
és kereskedelmi papírok kibocsátásá
ból eredő pénztartozásokat az emlí
tett Függelék értelmében a Felül
vizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok 
fogják rendezni, amelyek a iiapír
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et de compensation qui sont sub
rogés âana les droits du porteur en 
CÖ qui conoeme les différents recours 
que possède ce dernier.

birtokosát megillető kűlöaböző vissz
kereseti jogokat gyakorolhatják.

§ 7.

Sí' une personne s*eat obligée, 
soit avant, soit pendant la guerre, 
au payement d’un effet do commerce, 
à la suite d’un engagement pris en
vers elle par une autre personne 
devenue ennemie, celle-ci veste tenue, 
maJgi'ô Touverture des hostilités, de 
garantir la première des conscquencea 
de son obligation.

7. §.

Ha valaki, akái- a bâbord előtt, 
akár a bábúrű alatt kereskedelmi 
papíron alapuló pénKbeli kötelezett
séget vállalt egy később ellenséggé 
vált másik személynek vele szembeu 
vállalt kötelezettsége alapján, ez 
utóbbi az ellenségeskedések megkesí- 
dése ellenére is köteles a másikat 
vállalt ■ kötelezettségének következ
ményei tekintetében biztosítani.

Í I L  ümtrals d'assuraiices.

§ 8.

Les contrats d’assurances conclus 
entre une personne et une autre de
venue par la suite ennemie seront 
réglés conformément aux articles 
suivants.

I I I .  BiztosiUisi sierÆéieî;:.

8. §.

Az. ellenséggé vált személyek 
között kötött biztosítási szerződése' 
két az alábbi szakaszok szabályozzák.

A s s u r a n c e s  o ó u t r e  l ' incendi  u.

§ 9-

Les contrats ü assurances contre 
r incendie, concernant dea propriétés, 
pasaáa entre une personne ayant dea 
intérêts dans cette propriété et une 
luirsonne devenue par la saite en
nemie, né seront pas considérés 
comme annulés par l ’ouverture des 
liostilités ou par le fait que la per- 
Hunne est devenue ennemie ou parce 
tju’une des parties n’a pas accompli 
une clause du contrat pendant la 
Kiierre ou pendant une période [de 
Li ojs mois après la guerre, mais ae- 
K>nt annulés à ‘partir de la présente 
('if'.héanoe-' de la prime annuelle sut-

T ű z k á r b i z t o s i t á s o k .

9. §.

Tûükàr eDeni bialosifcàst tàrgyazrt 
szerződések, amelyek a biztosított 
tárgy tulajdonában érdekelt személy 
és utóbb ellenséggé vált személy 
között jöttek létre, nem tekinten
dők hatályukat vesztetteknek, sem 
az ellenségeskedések megkezdésének 
yagy az illető személy ellenséggé 
válásának tényénél fogva, sem pedig 
abból az okból, begy valamelyik fél 
a szerződés valamely kikötését a 
háború alatt, vagy a háborút követő 
bárom hónapon belül nem teljesí» 
tette ; eUenben hatályukat vesztik az 
évi díjnak a jelen Szerződés életbe-
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venant trois inoia après la mise í n 
vigueui da présent Traité.

Uu Tèglement aéra effcotué ponr 
le$ primes «on payéos, écliiiGa pen
dant la guerre, ou pour les récla
mations pour des pertes enconrups 
pendaoat la guerro.

lépését követő három liónapi idő a 
tál bekövetkező első lejártától kez
dődő hatállyal.

A  háború alatt lejárt és ki nem. 
fizetett díjak, valamint a háború 
alatt szenvedett veszteségekből ox'edő 
igények kérdése külön rendezés 
tárgya lesz.

g 10.

Si, par suite d’nn acte adminis
tratif ou législatif, une assurance contre 
l’iacendie, conclue antérieurement à la 
guerre, a été pendant la giieire trans
férée do l’assurem- primitif à nr. autie 
assureur, le transfert sera reconnu et 
la responsabilité de l ’assureur primitif 
sera considérée comme ayant cesaé 
à partir du j.oür du transfert. Cepen
dant, l ’assureur primitif aura le droit 
d’être, sur sa demande, pleicea^eut, 
iufonné des conditions du transfert, 
et s’il apparaît que ces conditions 
n’étaient pas équitables, elles seront 
modifiées pour autant que cela sera 
nécessaire pour lesiendre équitables.

Èn outre, l’assuré aura droit, 
d’accord avec l’asaureur primitif, de 
retransférer le contrat à l'assm-oiu’ 
primitif à dater du joui-de la demande.

10. §.

Ha a háború előtt kötött vala
mely tuzkárbiztositási sze]*ződést köz
igazgatási vagy törvényhozási intéz
kedés alapján a háború alatt az 
eredeti biztosítóról más biztosítóra 
ruháztak át, az átruházást el kell 
ismerni éa az eredeti biztosító fele
lősségét az áti'uházáa napjától kez
dőd őlcg megszűntnek keÚ tekinteni. 
Az eredeti biztositónak miiidazon* 
által jogában áll, hogy kérelmére az 
átruházás feltételeiről kimerítő érte
sítést nyerjen és ha kiderül, hogy 
ezek a feltételek méltánytalanok 
voltak, azokat módosítani kell oly 
mértékben, amennyi méltányossá vá
lásukhoz szükségea.

Egyébként a biztosítottnak Jogá
ban áll, hogy a szerződést az eredeti 
biztosító beleegyezésével, a vonat
kozó kéj'elem keltétől számítandó 
hatállyal az eredeti biztosítóra vissza- 
ruházza.

A asuráncos  ö n r la  v ie.

§ 11-

Les contrats d’assurances sur la 
vie passés entre un aaanieur et une 
personne devenue par la suite enne
mie ne seront pas considérés comme 
annulés par la déclaration de guerre 
ou par 1g fait que la personne est 
devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible 
pendant la guerre, aux termes d’un 
contrat qui, en vertu du paragraphe

É l e t b i z t o s í t á s o k .

11. §.

A  biztosító és valamely utóbb 
ellenséggé vált Hzemély között kötött 
életbiztosítási szerződéseket pusztán 
a hadüzenetnek, vagy az illető sze
mély ellenséggé válásának tényénél 
fogva nem kell hatálytalanná vál
taknak tekinteni.

A z  előbbi bekezdés éi-telmében 
hatálytalanná váltnak nem tekintendő 
szerződések alapján a háború alatt
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précédent, n’est pas considéré comme 
àtinulé, sera recouvrable après la 
guerre. Cette somme sera augmentée 
des intérêts à '6'̂ /o l ’an depuis la date 
de son exigibilitô jusqu’ati jour du 
payement.

Si le contrat eât deveuu caduc 
peudauL la guerre par suite du non- 
payement des primes, ou s’il est 
devenu sans effet par suite du non- 
aoooTTiplissement dos clauses da cou- 
crat, l’assuré on ses représentants 
ou aimanta droit a.uront droit à tout 
moment, pendant douze mois à dater 
(ÍG jour de la mise en vigueur du 
[irésent Traité, de réclamer à l’assureur 
ia valem- de la police au jour de sa 
caducité ovi de son anniüaiifMi.

Ijorsque le contrat est devenu 
<-aduc pendant Îa guerre, par suite 
du uou-payement des primes par 
ipplicatiou des mesures de guerre, 
r;is&u?'é ou ses représentants, ou ayants 
'lroi'ù> l 'iio lâ dioit, dans les trois mois 
ĵ'ai ■•l'.L - 7;'-. la mise en vigueur du 

iT-isiL'u , de remettre lo . con-
.• en ’iagneurmoyeniiant le payement 
Í primes éventuellement échues, 

.;ii:;;.nentóes des intérêts de 5®/o Tan.

lejárt összegek a háború után igé
nyelhetők. Ezek után az Összegek 
ntán a lejárat napjától a fizetés 
napjáig hiíámítaudó'5 7 0 * 0 0  kamat jár.

Ha a szerződés a háború alatt a 
díjak nem Gzetése folytán hatály
talanná vált, vagy ha a szerződés 
kikötéseinek nem teljesítése miatt 
hatályát vesztette, a biztosítottnak, 
képviselőinek vagy jogutődaiaak jo 
gukban á.Il, hogy a biztosítótól a 
biztosítási kötvénynek a hatályta
lanná válás napján fennálló értékét 
a jelen Szerződés életbelépésétől 
számítandó tizenkét hónapon belül 
követeljék.

Ha a szerződés a háború alatt a 
díjak fizetésének valamely háborús 
jogszabály alkalmazása folytán be
következett elmulasztása folytán vált 
hatálytalanná, a biztosítottnak, kép
viselőinek és jogutódainak a jelen 
Szerződés életbelépését követő három 
hónapon belül joguk vEin a szerződést 
a netalán lejárt d íja tés  ezek 6®/o-09 
kamatainak megfizetésével hatályába 
visszaállítani.

§ Í2.

Sí des contrats d’assurance sur la 
' Ili ont été conclus par une succur- 
mle d’une Compagnie d’assurances 
-'(ablie dans un paya devenu, par la 
riMÎr,e, enncrai, le contrat devraj en 
r;il)sencG de toute stipulation contraire
■ nritenue dans le contî--'.t. lui-même,
I 1 i b régi pav la loi localc, ü̂ ais l’assu- 
I I ui- aiu-a le droit do demavjder à 
I n nsuré ou à ' ses représentants le 
l'Miibourseme.nt des sommes payées 

ir ilea demandes faites on imposées, 
I ir application de mesures prisés 
I « iidant la guerre, contrairement aux 
'■ unes du contrat lui-même, et aux
l 'i;; et traités existant à l’époque où 
il a été conclu.

12. §.

Azokra az életbiztosítási szerző
désekre, amelyeket oly Biztosító- 
Táraaság fiókja kötött, amelynek fő- 
intézote valamely utóbb ellenséggé 
vált országban volt, magában a szer
ződésben foglalt ellenkező kikötések 
hiiinyában a szerződéskötés helyének 
joga alkalmazandó; a biztositó azon
ban jogosítva van arra, hogy a biz
tosítottól vagy ennek képviselőitől 
visszakövetelje azokat az összegeket, 
amelyeket a háborús jogszabályok 
alkalmazásával emelt vagy rákény- 
szeritett igények alapján a szerző
dési kikötések vagy a szei-ződéskötés 
idejében fennálló törvények és állam- 
szerződések ellenére fizetett ki.
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Dans toiifl les cas où, en vertu 
de. la loi applicable au contrat, 
l ’assm-euv reefce lié par le contrat 
nonobstant le non-payement des pii- 
me3, Jusqu’à ce que Ton ait fait part 
à l’assm'é de la déchéance du contrat, 
il aura le. droit là où, par suite de 
la guerre, il n’aurait pu donner cet 
avertissement, de recouvrer aur l'as- 
auré les primes non payées, augmen
tées des intérêts à 57o l’an. -

Azokban az esetekben, amelyek
ben a szerződésre alkalmazandó jog 
értelmében a biatosítót a szerződés 
a díjfizetés elraulasztá.sa esetében is 
köti mindaddig, míg a biztosítottat 
a szerződés hatálytalanná válásáról 
nem értesítette, a biztosítónak, fel
téve, hogy ezt az értesítést a háború 
következtében nem állott módjában 
megadni, joga van a biztosítottól a 
meg nem fizetett dijakat ezek B7»-os 
kamataival együtt követelni,

§ 14.

Pour rapplicatiou des paragraphes
11 à 13, seront considérés comme 
contrats d’assurances sm* la vie les 
contrats d’assurances qui se basent 
aui- les probalilitéa de la vie humaine, 
combinés avec le taux d’intérêt, pour 
lecaîcul des engagements réciproques 
des deux parties.

14. §.

A  11— 13. cikkek alkalmazásánál 
életbiztosítási szerződéseknek . kell 
tekinteni mindazokat a biztosítási 
szerződéseket, amelyeknél a két fél 
kölcsönös kötelezettségének kiszá' 
mítása az emberi élettartam eset
legességének ás a kamatlábnak egy
bevetésén alapozik.

A sB u ran cea  m a r i t i m e s .

§ 15.

Les contrat3,d’assurance maritime, 
y compris les poHoes à temps et les 
polices de voyatge passées entre un 
assureur et une personne devenue 
par la suite ennemie, s*eront consi
dérés comme annulés au moment où 
cetté personne est devenue ennemie, 
sauf dana le cas où, antérieurement 
à ce moment, le risque prévu dans 
le contrat avait commencé à être 
couru.

Dans le cas où le risque n’a pas 
commencé à courir, les sommes payées 
au moyen de primes ou autrement 
seront recourrables sur l’assureur.

Dans le ca? où le risque a com
mencé courir, le contrat sera consi
déré comme valable., bien que la

T e n g e r i  b i z t o s i t á s o k .

15. §.

Biztosító és utóbb ellenséggé vált 
személy között kötött tengeri bizto
sítási szerződéseket, ideértve az idő
re és a valamely útra szóló bizto
sítási kötvényeket, attól az időpont
tól kezdve, amelyben az utóbb em
lített személy ellenséggé vált, ha
tálytalanná váltaknak keU tekinteni, 
kivéve, ha a szerződésben meghatá
rozott kockázat viselése a fenti idő
pont előtt kezdetét vette.

Abban az esetben, ha a kockázat 
viselése nem kezdődött .meg, a díj 
fejében vagy más címen, fizetétt 
összegek a biztoaítótói viaszaköve- 
telhetők.

Abban az esetben, ha a kockázat 
viselése megkezdődött, a szerződést 
fennállónak kell tekinteni, még ha
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partie soit devenue enneïnie, efc les 
payements des sommes dues aux 
termes du oontiat, soit comme pri- 
mee, soit comme sinistres, seront 
exigibles après Ja mise en vigueur 
du présent Traité.

Dans le cas où une convention 
aéra conclue pour le payement d’in
térêts pour des sommes dues aotér 
rieurement à la gueri*e, ou par des 
ressortissants des États, belligéranfcs, 

recouvrées après la gueri'e, cet 
intérêt devra, dans le cas de pertes 
recouvrables en vertu de contrat 
d’assurance maritime, comiv à partir 
de l’expiration d’tme période d’un an 
à compter du jour de ces pertes.

a iél ellenséggé vált is és a Bzurzô- 
dés kikötései értelmében Járó díják 
és tártéritési összegek mcgtéritése 
a jeli3H Szerződés óletVíelépéae után 
köveijelhető lesz.

Abban az esetben, ha a ^háború 
előtt, vagy a hadviselő Államok 
polgárai között létrejött és a háború 
után behajtott tartozások kamatai 
tái'gyában megállapodás jön létre, a 
tengeri biztosítási szerződés alapján 
követelhető kájtérítósi Összegek után 
kamat csak a kár bekövetkezésétől 
számítandó egy évi határidő eltel
tével jár.

§ 16.

Aucun conti'at d’assurance mai-i- 
tim-s a.̂ 'síc un assuré devenu pai- la 
suite c-T enii ne devi-a être considéré 
coBjDl: :M-ra,nt les siuistres causés 
pa:f d i  Actűs de guerre de la Puis- 
j,ancö dont Vassureur est ressortis- 
ííant., ou des alliés ou associés de 
■;:ôtte Puissance.

16. §.

Ellenséggé váltbiztosít,ottal kötött 
tengeri biztosítási szerződés alapján 
nem . követelhető olyan kárnak a 
raegtérítéee, amelyet annak a Hata
lomnak — illetőleg vele Szövetséges 
és Társult Hatalomnak — . háborús 
cselekménye okozott, amelynek a 
biztosított állampolgára.

§ 17.

S’il est démontré qu’une personne 
(jqí, avant la guerre, avait passé un 
contrat d'assm-ance maritime avec 
im assureur devenu par la suite 
ennemi, a passé après ’i'ouverture 
des hostilités un n''!u-̂ '■;íau contrat 
couvrant le même avec un
Mssureur non ennouii, le nouveau 
(Contrat sera considéré comme sob- 
stitué au contrat priraitif à compter 
du jour où il aura été passé, et les 
l>rimes échues seront réglées sur le 
principe que l 'assureur primitif n'aura 
été responsable du fait du contrat 
que jusqu’au moment où le nouveau 
i^ontrat aiira été passé.

17. §.

îia  bobizonynl, hogy valamely 
személy, aki a háború előtt valamely 
utóbb ellenséggé vált biztosítóval 
tengeri biztosítási szerződést kötött, 
az ellenségeskedések megkezdése 
után ugyanazt a kockázatot fedező 
új siierződést kötött más, nem ellen
séges biztosítóval, az lij szerződést 
úgy kell tekinteni, mint amely meg
kötésének napján az eredeti szerződés 
helyébe lépett, s a lejárt díjakat 
annSik az elvnek alapján kell ren
dezni, hogy az eredeti biztosító a 
szer/.ődés alapján csak addig az 
időpontig felelős, amelyben az új 
szerződés megköttetett.
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§ 18.

Des conti’ats d’assurances passés 
avant la guerre entre un assureur 
et une personne devenue par la suite 
ennemie, autres que les contrats 
dont il est question dans les para
graphes 9 à 17, seront traités, à tous 
égards, d e . la même manière que 
seraient traités, d’après lesdits arti
cles, les contrats d’assurances contre 
l’inceudie entre les mêmes parties.

18. §.

Valamely biztosító és utóbb ellen
séggé vált valamely személy között 
a háború előtt kötött mindazokat a 
biztosítási szerződéseket, amelyekrőJ 
a 9— 1̂7. szakaszok nem tesznek 
emKtést, minden tekintetben éppúgy 
kell elbírálni, mint ahogy az ugyan
azok között a felek között kötött 
tűzkárbiztosítási szerződések az emlí
tett szakaszok értelmében elbíi’á- 
landók.

R é a s s u r a n c e s .

§ 19.

Tous les traités de réasam’ance 
passés avéc une personne devenue 
ennemie seront considérés comme 
abrogés par le fait que cette per
sonne est devenue ennemie, mais 
sans préjudice, dans le cas de risque 
sur la vie ou maritime, qui avait 
commencé à être couru antérieure
ment à la guerre, du droit de re
couvrer après la guerre le payement 
des sommes dues en raison de ces 
risques.

Toutefois, si la partie réassurée 
a été mise, par suite de l’invasion, 
dans l ’impossibilité de trouver un 
antre réassureur, le traité subsiste 
jusqu’à''̂  l ’expiration d’une période de 
trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité.

Si un traité de réassurance est 
annulé en vertu de ce paragraphe, 
un compte sera établi entre les 
parties en ce qui concerne à la fois 
les primés payées et payables et les 
responsabilités pom* pertes subies, au 
sujet des risques sur la vie ou mari
time qui auraient commencé à être 
courus avant la gueri-e. Dans le cas 
de risques autres que ceux men-

V i s z o n t b i z t o s í t á s o k .

19. §.

Ellenséggé vált személlyel kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket az 
illető személy ellenséggé válásának 
tényével hatálytalanná váltaknak kell 
tekinteni anélkül, hogy ez a hatály
talanná válás az élet- és tengeri 
biztosításoknak azokban az eseteiben, 
amelyekben a kockázat viselése a 
háború előtt kezdetét vette, érintené 
a fenti kockázatok alapján járó 
összegeknek a háború utáni behajtá
sához való jogot.

Mindazonáltal, ha a viszontbizto
sított fél ellenséges megszállás kö
vetkeztében nem volt képes más 
viszontbiztosítót találni, a viszont
biztosítási szerződés a jelen Szerző
dés életbelépésétől kezdődő három
hónapi határidő lejártáig hatályban 
marad.

Ha valamely viszontbiztosítási 
szerződés a jelen szakasz értelmében 
hatályát veszti, a felek a űzetett és 
fizetendő dijakkal^ valamint oly élet- 
éa tengeri biztosítások eseteiben, 
amelyekben a kockázat viselése a 
háború előtt kezdetét vette, a be
következett károk viselése tekinteté
ben is, egymásközt elszámolnak. A
11— 17. szakaszokban nem említett
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tiormés aux paragraphes 11 à 17, 
le règlement des compî tes sera établi 
à la date à laquelle les parties Ront 
devenues ennemies, sans tenir compte 
des- réclamations pour pertes subies 
depuis cette date.

kockázatok esetében az elszámolás
nak arra az időpontra vonatkoztatva 
kell megtörténni, amelyben a felek 
ellenségekké váltak, tekintet nélkül 
az ezután az időpont után bekövet
kezett károk címén emelt igényekre.

§ 20.

Les dispositions du paragraphe 
précédent s’étendent également aux 
réassui ances existant au jom- où les 
parties sont devenues ennemies, des 
risques particuliers acceptés par 
l’assiureur dans un contrat d’assu
rance, autres que les risques sur la 
vie ou inaritithes.

20. §.

Az előbbi szakasz rendelkezései, 
az élet- és tengeri biztosítások kivé
telével, kiterjednek a biztosítótól el
vállalt különös kockázatok tekinte
tében a felek ellenséggé válásának 
időpontjában fennállott viszontbizto
sításokra is.

§ 21.

La réa.s3uranee d̂ un contrat d’aa- 
surance sur la vie, faite par contrat 
particulier et non comprise dans un 
traité général de réassurance, restera 
en vigueur.

21. §.

Valamely életbiztosítási szerződés 
viszontbiztosítása, amennyiben külön 
szerződés útján történt és nem fog
laltatik benne valaroely általános 
viszontbiztosítási szerződésben, ha- 
táljí'ban marad.

§ 22.

Dans le , cas d’xme réassurance 
effectuée avant la guerre, d’un con
trat d’assurance maritime, la cession 
du risqué cédé au réassureur restera 
valable si ce risque a commencé à 
être couru avant l ’ouverture des hos- 
tili/:4s, et le contrat restera valable 
malgré Touverturé des hostilités. Les 
sommes dues en vertu du conti'at de 
réassurance, en ce qui concerne soit 
des primes, soit des peintes subies, 
seront recouvrables après la guerre.

22. §.

Teuf̂ iu-i l)Í7-tosítási szeríződésnek 
a hàbon'i történt viflzontbizto- 
tosítáHii. ennek a kockázat
nak a viiv/.nuMti/.toBÍtóra való átru- 
házáHii i'mniivlwQ marad, feltéve, 
hogy II lincliil/.dt viselése az ellen- 
ségoHln'ili'"’"!' I'I<'ffkezdése - előtt keiî  ̂

v.'lin i'wt az alapszerződés az, ■ 
megkezdése elle- 

uójo in liiiliUvI'iin marad, A  viezont-
................ . alapján akár díj,
iikiii InkiiiUKiWi oiiuén járó összegek
ji .............. Ml.In lio lia jthatók.

§ 23.

Les dispositions des paragraphes 
16 et 17 et le dernier alinéa du pa-

yn §.

A III If nziakaszok rendeJ- 
hnif.Aatiii, itNMibnl'Milien a 15. szakasz
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utolsô bekezdését a tengeri kocká
zatok viazontbiístosítáöAra irányuló 
szerződésekre is alkal masni kell.

SECTION VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte aora 
coiistitiié entw chacune des Puissan
ces alliées ou a^ROciées d'ane part et 
la Hongrie d’autre part, dana un 
délai de ti'ois mois ü dater de la 
mise en. vigueur du présent Ti'aité. 
Chacun de ces Tribunaux aera com
posé de troia membres. Cliaouu des 
Gouvernements intéressés désiguera 
un de ces membres. Le Président 
sera choisi à li, suite d’un accord 
eni -̂e lea deux Gouvernements inté
ressés.

Au cas où cet accord ne pourrait 
intervenir, le Président da Tribrinal 
et deux autres pei-sonnes susceptibles 
l’une et l’aiitre, en cas de besoin, de 
le remplacisr, seront choisies par le 
Conseil de la Société des Nations et, 
jusqu’au moment ou il sera constitué, 
par M. Gustave Ador, ft'il y consent. 
Ces personnes appartiendront à des 
Paissances t̂ ui sont restées neuU’ea au 
com-3 de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouver
nement ne pourvoit pas, dans un délai 
d’an mois, à, la désignation ci-dessas 
prévnfi d’un membre du Ti-ibunal, ce 
membre sera choisi par le Gonvei* 
nement adver.'ie parmi ies deux per* 
sonnes mentionnées oi-dessus, autre.  ̂
que le Président.

La décision de la niajorité des 
membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mix
tes î̂i-éés par application du para
graphe ingeront les dififérenda qui 
sont, de leur compétence, aus termes 
doB Sections ITE, V et VII.

Mn outre, tous les différends,

VI. CÍM.

Vegyes Döntőbíróság .̂

Ö39. cikk.

a) Egyfelől az egyes Szövetséges 
és Társult Hatalmak mindegyike, 
másfelől pedig Magyarország között 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető bárom hónapi határidőn belül 
Vegyes Döntőbíróságokat kell fel
állítani. Ezek a bíróságok három 
tagból állanak, Egy^egy t^igj^ikat az 
ogyes éi'dekelt Kormányok jelölik 
ki. Áz elnököt a két érdekelt Kor
mány közös megegyezésével kell 
választani.

Ha ez a megegyezés nem jönne 
létre, a' Bíróság elnökét s két másik 
személyt, akik köztil az egyik vagy 
másik őt .szükség esetében helyettesít
heti, a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa, illetőleg ennek megalaku
lásáig — amennyiben erre hajlandó — 
Ador Guszt4v úr választja ki. A  ki
választott személyeknek á háború 
folyamán semlegesen maradt Hatal
mak áUámpolgárainak keil ieuniök;

Ha valamely Kormány, üresedés 
esetében, a Bíróság egyik tagjának 
a fentiok 'értelmében kijelöléséről 
egy hónapi határidőn belíll nem gon
doskodik, ezt a tagot az elnökön 
kívül fontemlltottkét személy közül, 
a máaik Koriaiány választja.

A  Bíróság határozattal t ^zótöbb* 
séggel hozza.

l )  Az a) pont értelmében felállí
tott. Vegyes Döntőbíróságok a III., 
IV., V.' ^  V II. címek rendelkezései 
szerint hatásköi'Ükbe utalt vitás kér
désekben ítélnek.

Ezenfelül Vegyes Döntőbíróság
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quels qn’ila soianb, relatifs aax con- 
crata condos» avant La mise eu ligueur 
du présent TÎ^ité, entre les n^aortis- 
sants des Puiasancea-alliées et asso
ciées et les ressoiüasants hongrois, 
seront réglés par un Tribiiiial arbitral 
mixte, à l’exceptioii toutefois des 
différends qui, par application des lois 
des, Puissaoces alliées, associées on 
neutres, sont de 1» compéteuoe des 
tribunaux nationaux de ces deruièref; 
Paissances. Dans ce cas, ces diffé-
l euds seront réglés par ces tiîbunaux 
nationaux, à l’exclusion du Tribunal 
nrbib'al mixte. Le ï*easortissant inté- 
i-eseé d’uno Puissance alliée ou asso
ciée pourra toutefoia poitei- rafTs îre 
deyant le Tribunal arbitral mîxt<i !Ï 
ijûoins que sa loi- nationale Jie s’y 
oppose.

c) Si le nombre des affaires le 
justifie, d'autres mei»bres d e ront 
étre daignés pour que chaque Tri
bunal arbitral uiixle puisse se diviser 
en plusieui-s» sections Chacune «e  
ces aectiolis devra être conipopée 
ainsi qu’il est dit ci-dessus.

i7) Chaque Tribunal arbitral mixte 
établiiu îui-même sa. procédure eu 
tant qu’elle ne sei-a pas réglée par 
ieadiflpoaitionsderAhuexo au présent 
aiticle. I l  aura pouvoir pour fixer 
les dépens à payer par la partie 
j>erdante poui- frais et déboura de 
pvooédui-e.

b) Chaque Gôuvenaenient payera 
Uis hoDorairea du membre du Tribunal 
arbitial mixte qu’il nomme et de 
tout agent qu’il désignera pour le 
représenter devant lo Tribuiml. Les 
lionoraires du Président seront fixés 
par accord spécial entre les Gouver- 
uemenbs intértíssés et ces honoraü’es 
ainsi que les dépenses conmiunos de 
rbaque Tribunal seront payés pár 
moitié par les deux Ôouveniemeuts,

f ) Les Hautes Parties Contrac- 
inntes s’engagent à ce que leurs 
l'ribunaux et autorité.^ prêtent direc
tement aux Tribunaux mi::itâ3 toute

jár el a jelen Szerződés életbelépése 
előtt a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai és a mágyai 
áUampolgárpk között kötött szerző* 
désekre ronatkozölag felmerült min
den nemű vitás kérdésben, azoknak 
a kérdéseknek kivételével, amelyek 
valamely szövétaéges, társult vag5' 
semleges Hatalom törvényei értel
mében e Hatalmak nembeli bírósá
gának hatáskörébe tartoznak. Tlj'en 
esetben a vitás kérdést a Vegyes 
Döntőbíróság kizárásával aa iUéto 
nemzeti bíróság döuti el. Â  Szövet
séges és Társult Hatalom érdekelt 
állampolgárának miudathollett joga 
’/an az ügyet a Vegyes Döntőbíróság 
elé vinni, feltéve, hogj  ̂ saját hazai 
törvénye ezt nem tiltja.

c) Ha az ügyek száma megkívánja, 
több tÁgot kell kijelölni, bogy min
den egyes Vegyes Döntőbíróság több 
osztályra legj^en osztható. Minden 
ilyen osztályt a fentiek értelmében 
kell ■ Összeállítani.

d) Minden Vegyes Döntőbíróság 
maga határozza meg eljárásának 
.szabályait, amennyiben azokat a jeicn 
cikk Függelékének rendelkezései nem 
szabályozzák. Minden Vegyes Döntő- 
biróságuak joga van megállapítani 
azokat asi összegeket, amelyeket a 
vesztes fél eljárási költségek és ki
adások fejében fizetni köteles.

e) Minden Koiinány maga fizeti 
a Ví^gyes Döntőbírósághoz az ö íté
széről kinevezett tagnak, valamint 
a Bíróság előtt való képviseletére 
kijelölt megbízottainak tiszteletdíjait. 
A z elnök tiazteletdíját az érdekelt 
Kormányok külön megegyezéssel 
állapítják meg és ezt a tiezteletdíjat, 
valamint az egyes Bíróságok közös 
kiadásait a két Kormáay egyenlő 
arányban viseli.

i )  A  Magas Szerződő Felek kö
telezettséget vállalnak arra nézve, 
bog;i' bíróságaik és hatóságaik a 
Veg3 'es Döntőbíróság i'észére 1íü:í-
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utolsô bekezdését a tengeri kocká
zatok viazontbiístosítáöAra irányuló 
szerződésekre is alkal masni kell.

SECTION VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte aora 
coiistitiié entw chacune des Puissan
ces alliées ou a^ROciées d'ane part et 
la Hongrie d’autre part, dana un 
délai de ti'ois mois ü dater de la 
mise en. vigueur du présent Ti'aité. 
Chacun de ces Tribunaux aera com
posé de troia membres. Cliaouu des 
Gouvernements intéressés désiguera 
un de ces membres. Le Président 
sera choisi à li, suite d’un accord 
eni -̂e lea deux Gouvernements inté
ressés.

Au cas où cet accord ne pourrait 
intervenir, le Président da Tribrinal 
et deux autres pei-sonnes susceptibles 
l’une et l’aiitre, en cas de besoin, de 
le remplacisr, seront choisies par le 
Conseil de la Société des Nations et, 
jusqu’au moment ou il sera constitué, 
par M. Gustave Ador, ft'il y consent. 
Ces personnes appartiendront à des 
Paissances t̂ ui sont restées neuU’ea au 
com-3 de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouver
nement ne pourvoit pas, dans un délai 
d’an mois, à, la désignation ci-dessas 
prévnfi d’un membre du Ti-ibunal, ce 
membre sera choisi par le Gonvei* 
nement adver.'ie parmi ies deux per* 
sonnes mentionnées oi-dessus, autre.  ̂
que le Président.

La décision de la niajorité des 
membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mix
tes î̂i-éés par application du para
graphe ingeront les dififérenda qui 
sont, de leur compétence, aus termes 
doB Sections ITE, V et VII.

Mn outre, tous les différends,

VI. CÍM.

Vegyes Döntőbíróság .̂

Ö39. cikk.

a) Egyfelől az egyes Szövetséges 
és Társult Hatalmak mindegyike, 
másfelől pedig Magyarország között 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető bárom hónapi határidőn belül 
Vegyes Döntőbíróságokat kell fel
állítani. Ezek a bíróságok három 
tagból állanak, Egy^egy t^igj^ikat az 
ogyes éi'dekelt Kormányok jelölik 
ki. Áz elnököt a két érdekelt Kor
mány közös megegyezésével kell 
választani.

Ha ez a megegyezés nem jönne 
létre, a' Bíróság elnökét s két másik 
személyt, akik köztil az egyik vagy 
másik őt .szükség esetében helyettesít
heti, a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa, illetőleg ennek megalaku
lásáig — amennyiben erre hajlandó — 
Ador Guszt4v úr választja ki. A  ki
választott személyeknek á háború 
folyamán semlegesen maradt Hatal
mak áUámpolgárainak keil ieuniök;

Ha valamely Kormány, üresedés 
esetében, a Bíróság egyik tagjának 
a fentiok 'értelmében kijelöléséről 
egy hónapi határidőn belíll nem gon
doskodik, ezt a tagot az elnökön 
kívül fontemlltottkét személy közül, 
a máaik Koriaiány választja.

A  Bíróság határozattal t ^zótöbb* 
séggel hozza.

l )  Az a) pont értelmében felállí
tott. Vegyes Döntőbíróságok a III.,
IV., V.' ^  V II. címek rendelkezései 
szerint hatásköi'Ükbe utalt vitás kér
désekben ítélnek.

Ezenfelül Vegyes Döntőbíróság
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quels qn’ila soianb, relatifs aax con- 
crata condos» avant La mise eu ligueur 
du présent TÎ^ité, entre les n^aortis- 
sants des Puiasancea-alliées et asso
ciées et les ressoiüasants hongrois, 
seront réglés par un Tribiiiial arbitral 
mixte, à l’exceptioii toutefois des 
différends qui, par application des lois 
des, Puissaoces alliées, associées on 
neutres, sont de 1» compéteuoe des 
tribunaux nationaux de ces deruièref; 
Paissances. Dans ce cas, ces diffé-
l euds seront réglés par ces tiîbunaux 
nationaux, à l’exclusion du Tribunal 
nrbib'al mixte. Le ï*easortissant inté- 
i-eseé d’uno Puissance alliée ou asso
ciée pourra toutefoia poitei- rafTs îre 
deyant le Tribunal arbitral mîxt<i !Ï 
ijûoins que sa loi- nationale Jie s’y 
oppose.

c) Si le nombre des affaires le 
justifie, d'autres mei»bres d e ront 
étre daignés pour que chaque Tri
bunal arbitral uiixle puisse se diviser 
en plusieui-s» sections Chacune «e  
ces aectiolis devra être conipopée 
ainsi qu’il est dit ci-dessus.

i7) Chaque Tribunal arbitral mixte 
établiiu îui-même sa. procédure eu 
tant qu’elle ne sei-a pas réglée par 
ieadiflpoaitionsderAhuexo au présent 
aiticle. I l  aura pouvoir pour fixer 
les dépens à payer par la partie 
j>erdante poui- frais et déboura de 
pvooédui-e.

b) Chaque Gôuvenaenient payera 
Uis hoDorairea du membre du Tribunal 
arbitial mixte qu’il nomme et de 
tout agent qu’il désignera pour le 
représenter devant lo Tribuiml. Les 
lionoraires du Président seront fixés 
par accord spécial entre les Gouver- 
uemenbs intértíssés et ces honoraü’es 
ainsi que les dépenses conmiunos de 
rbaque Tribunal seront payés pár 
moitié par les deux Ôouveniemeuts,

f ) Les Hautes Parties Contrac- 
inntes s’engagent à ce que leurs 
l'ribunaux et autorité.^ prêtent direc
tement aux Tribunaux mi::itâ3 toute

jár el a jelen Szerződés életbelépése 
előtt a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai és a mágyai 
áUampolgárpk között kötött szerző* 
désekre ronatkozölag felmerült min
den nemű vitás kérdésben, azoknak 
a kérdéseknek kivételével, amelyek 
valamely szövétaéges, társult vag5' 
semleges Hatalom törvényei értel
mében e Hatalmak nembeli bírósá
gának hatáskörébe tartoznak. Tlj'en 
esetben a vitás kérdést a Vegyes 
Döntőbíróság kizárásával aa iUéto 
nemzeti bíróság döuti el. Â  Szövet
séges és Társult Hatalom érdekelt 
állampolgárának miudathollett joga 
’/an az ügyet a Vegyes Döntőbíróság 
elé vinni, feltéve, hogj  ̂ saját hazai 
törvénye ezt nem tiltja.

c) Ha az ügyek száma megkívánja, 
több tÁgot kell kijelölni, bogy min
den egyes Vegyes Döntőbíróság több 
osztályra legj^en osztható. Minden 
ilyen osztályt a fentiek értelmében 
kell ■ Összeállítani.

d) Minden Vegyes Döntőbíróság 
maga határozza meg eljárásának 
.szabályait, amennyiben azokat a jeicn 
cikk Függelékének rendelkezései nem 
szabályozzák. Minden Vegyes Döntő- 
biróságuak joga van megállapítani 
azokat asi összegeket, amelyeket a 
vesztes fél eljárási költségek és ki
adások fejében fizetni köteles.

e) Minden Koiinány maga fizeti 
a Ví^gyes Döntőbírósághoz az ö íté
széről kinevezett tagnak, valamint 
a Bíróság előtt való képviseletére 
kijelölt megbízottainak tiszteletdíjait. 
A z elnök tiazteletdíját az érdekelt 
Kormányok külön megegyezéssel 
állapítják meg és ezt a tiezteletdíjat, 
valamint az egyes Bíróságok közös 
kiadásait a két Kormáay egyenlő 
arányban viseli.

i )  A  Magas Szerződő Felek kö
telezettséget vállalnak arra nézve, 
bog;i' bíróságaik és hatóságaik a 
Veg3 'es Döntőbíróság i'észére 1íü:í-
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l ’aide qtii sera en loue pouvoir, 
spécialemeab en ce qui concenie la 
branomÎBBion des notifications ot Ih. 
réunion dea pi‘euves.

g) Les Hantes Parties Contrac- 
tantes conviennent de oonsidéror les 
déciaicns du Tribunal arbitial mixte 
comme définitives, et de les rendre 
obligatoires pour leui's reasortigaants.

veüenüi fogïiak ncánden hatásköiükbö 
tartozó s különösen a kézbesítésekre 
és a bizonyítáefelvét«lr© vonatkozó 
ügyben mindennemű jogsegélyt njruj- 
tani.

g) A  Magas Szerződő Felek meg
állapodnak abban, hogy a Vegyes 
Döűtőbiróeág határozatait végérvé- 
jiyeseknek tekintik és állampolgá
raikra köteleaőkké teszik.

Annexe.

ö 1.

En cas de décès o\i de démission 
d’un membre du Tribunal, ou si un 
membre du Ti'ibimal se tj ouve, pom- 
ime raison quelconque, dans l’impos- 
sibilité de remplir ses fouctioas, la 
procédure, qui a été suivie pour .aâ 
nomination sera employée pour pour- 
Toii' à son remplacement.

Függelék,

1- §-

A  Bíróság valîUïifily tagjának 
elhunyta vagy lemondása esetében, 
vagy ha a Bíróságnak raiamely 
tagja akái'milyen okból nem tudia 
tisztét ollátni, pótlása végett az illető 
kinevezésénél követett eljárást keil 
alkalmazni.

§ 2-

Le Tribunal adoptera pour -• sa 
procédure des règles conformes, à la 
justice et à l’équité. I l  décider^ de 
l ’ordie et des délais dans lesquels 
chaque partie devra présenter ses 
coiiclusiouB et i-églera les foi-malités 
requises pour l ’administi'ation des 
preuves.

§ 3-

Les avocats et conseils des deux 
parties seront autorisés à présenter 
oralement et par écrit au Tribunal 
leur argumentation pour soutenii: ou 
défendre ïem' cause.

§.

A  Bíróság eljárásának szabályait 
az igazságosságnak és méltányosság
nak megfelelően állapítja meg. A  
Bíróság dönt a felek indítványai 
olőteijesztésének soiTendJére és hatái'- 
időire nézvia és meghatározza a. bi- 
zonyításfelvétehiél megkívánt alftki- 
ságokat.

3. §.

A  felek ügyvédei és saaktanács- 
adói jogosítva vannak aira, hogy az 
ügyöket támogató vagy védő ok' 
fejtéseiket élőszóval és írásban a' 
Bíróság efé terjesszék.

§ 4.

Le Tiibunal conservera les archi
ves des procès et causes qui lui sè-

4. §.

A  Bíróság az el^e kerülő perekre 
és ügyekre, valamint az azokat tár'
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vont, souDiis et de la procédure y 
telaÜTe avec mentioD des dates.

§ 5.

Chacune des Puissances iutôtes- 
Béee poun-a nommer un secrétaire. 
Cea gecrétairOB constitueront le Secré
tariat mixte du Tribunal et seront 
sous ses ordrGô. Le Tribunal peut nom
mer et employer un ou plueieurs 
füüctionnairefl qui sei*ont nécessaireB 
pour l’assister dans l ’accomplissement 
de aa tâche.

S

Le Tribunal dôoido:a do toutes 
(|uestions et oapecca qui lui seront 
Boumises, d'apréa ies preuves, témoi
gnages et informations qui pouiront 
être produits par Icjs parties inté
ressées.

gyald eljárásokra vonatkozó iratokat 
az időpontok feltüntetésével meg
őrizni köteles.

5- §.

Mindegyik érdekelt Hatalom ki
nevezhet egy titkárt. Eaek a titkárok 
a Bü'óság vegyes Titkárságát alkot
ják és annak alá vannak rendelve. 
A  Bíróság a feladata teljesítéséhez 
szükséges segédmunkálatokra egy 
vagy több hivataluokot nevezhet ki 
és alkalmazhat.

6. §.

A  Bü'óság aa eléje kerülő minden 
kérdésben és ügyben az érdekelt felek 
részéről szolgáltatott bizonyítékok, 
taDuvallomások és felvilágosítások 
alapján határoz.

§. 7.

Ijáp Parties Contractantes
‘ ' ^  donner au Tribunal 
. .:.!:eö laiiilifcés et informations né- 

f̂jaaires pour saivre ses enquêtes.

7. §.

A  Magas Szerződő Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a Bíróságnak 
vizsgálatai foganatosításához aziiksé- 
ges minden könnyítést és felvilágosí
tást megadnak.

§ 8.

La langue, dans laquelle la pro- 
cédm‘6 sera poursuivie, sera, à défaut 
d€ oon.vention contvhire, l’anglais, le 
français, Fitalien ou le japonais, selon 
ce qui sera décidé par la Puissance 
alliée ou associée Intéressée.

8. §.

A z eljárás nyelve ellenkező meg
állapodás hiányában az angol, a fran
cia, az olasz vagy a japán, aszerint, 
hogy mit határoz az érdekelt Ssíö- 
vetséges és Társult Hatalom.

§ »■

Les lieu et date des audiences de 
cuaque Tribunal seront déterminés 
j)ar le Président du Tribunal.

9. §.

A z egyes Bíróságok tárgyalásai
nak helyét és idejét a Bíróság elnöke 
határozza meg.

Article 240.

Si un tribnnal compétent a rendu 
ou rend ou jugement dans une affaire

240. cikk.

Ha valamely illetékes Bíróság a 
HL, IV;, V, vagy VH. címek alá
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viaée pai' Jes Sections III; ÏV, V  ou 
VU  efc si oa jugement n’est pas cou- 
forme aux disposiiioas desditœ Sec- 
tious, la partie qui aura subi, de co 
chef, un préjudice ama droit & une 
réparation qui sera déterminée par 
le Tribunal arbitral mixte. Sur la 
demande du ressortisBant d’une Puia- 
aance . alliée ou associée» la répai-a- 
tion ci-des3UB visée pourra être efitbc- 
tuée, lorsque cela sera possible, par 
le Tribunal arbitrai mixte en rem
plaçant les parties dans la situation 
où elles se trouvaient avant le juge
ment l ondu par le tribunal de l'ancien 
royaume de Ôongrie.

tartozó kérdésben az említett címek 
rondnlkezéseinek meg nem felélő íté
letet hozott vagy fog hozni, annak 
a félnek, aki ennek folytán kárt szen- 
vedfitt, jóváfcételi'ó'van igénye, amelyet 
a Vegyes Döntőbíróság állapít meg. 
Valamely Szövetséges és Társult Ha
talom állampolgárának kérelmére a 
fentemlitett jóvátótelt a Vegyes 
Döntőbíróság a lehetőséghez képest 
akként nyújthatja, hogy a feleket a 
volt Magyar Királyság bíróságának 
Ítéletét megelőző állapotba helyezi 
vissza.

SECTION VII.

Propriété industt'ielle.

Articlie 241.

Sous réserves des stipulations du 
présentTraitó, les droits de propriétéin- 
dnstrîelle, littéraire bu artistique, telle 
que cette propriété est définie par les 
Conventions intemationales de Paiis 
et de Berne visées aux articles 220 
et 222, seront rétablis ou restaurés, 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité dans les territoires 
des Hautes Parties Contractantes, 
en favem des personnes qui en 
étaient bénéficiaires au moment où 
Tétat de guerre a commencé d’exister, 
ou de leurs ayants droit. De même 
les droite qui, si la guerre n avait 
pas eu lieu, auraient pu être acquis 
pendant, la durée de la guerre, à la 
suite d’ime demande formée pour ]a 
protection de la propriété industrielle 
ou de la publication d’uae oeuvre 
littéraire Ou artistique, seront i-econ- 
nus et établis en faveur des person
nes qui aiuraient des titres, à partir 
de la mise en yiguexir du présent 
Traité.

Toutefois, les actes faits eu vertu 
des ^mesures spéciales qui auront

VII. CtM.

Ipari tulajdon.

241. cikk.

A  Magas Szerződő Felek a jelen 
Szerződés életbelépésétől kezdve- és 
rendelkezéseinek fenntaitáeával ismét 
megadják vagy visszaálJitják saját 
termeteiken a 220. és 222. cikkekben 
említett párisi gb berni nemzetközi 
egyezményekben megállapított ipaii, 
irodalmi vagy művészeti tulajdon
jogokat azoknak javára, akik a hadi- 
állapot kezdetének időpontjában az 
említett jogok élvezetiében voltak, 
valamint ezek jogutódainak javára. 
Hasonlóképen az igényjogosultak ja 
vára eJiemerik és érvényeseknek 
i/okintik a jelen Szerződés életbelé
pésétől kezdve mindazokat a jogokat 
is, amelyeket ipari tulajdoni jogvé
delem iránt előierjesztett kérvény, 
avagy valamely irodalmi vagy mű- 
A'észeti mű közzététele alapján a há
ború tartama alatt megszerezhettek 
volna, ha a háború ki nem tör.

Mindazonáltal azok a külöuö- 
rendelkezések, amelyeket a Szövets
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étB prises pondant la guerre par 
une autorité législative, exôoutîve 
nu administrative d'une PuÎBaaiïGe 
alliée oti aseocîée à. l’égard des diôibB 
des lesBoitiiaeanta de l'ancien loyaam© 
de Hongrie, en matière de propriété 
industrielle, littéi'aire ou artistique 
demeureront valables et continueront 
à avoir leurs pleine effets.

II n’y  aura lieu à. aucune reven
dication ou action aoit de la part de 
!cv Hongrie, ou de ses reesortissants, 
soit des resBoitissanta de l’ancien 
foyaiune de Hongrie ou en leur nom, 
(.‘ontre Tntiligation qui aiu'a été ftiite 
pendant la dm-éode la guoire, par le 
Gouvernoment d’nné Puissance alliée 
ou associée ou par toute personne, 
pour le compte de oe Gouvc.i*nement 
ou avec son assentiment, de droits 
de propriété iadufltriello,- littéraire 
ou artistique, ni conti-e la vente, ia 
mise f;n vente ou l’emploi de pro* 
(iijifcs. appareils, articles ou objets 
'>[.;eiconques auxquels s’appliquaient

Si l.iifrislation d'une des Puis-
1 1 ( C3 üiiites ou ^sociées, en vigueur 
 ̂ momtjut de la signature du pvé- 

r- -Mit Traité, n’en a pas disposé auti'e- 
rütíut, les sommes (Jues ou payéoa 
relativement à la propriété de per
sonnes visées à l’article 232 par 
application de tout acte et de toute 
opération effectués en exécution dos 
meaures spéciales visées à l ’alinéa 2 
du présent article, recevront la même 
afiSsctatlon que les aulres créances 
desdites pei-sonnes, conformément aux 
dispositions du présent Traité, et 
les sommes produites par des me- 
Hiues spéciales prises par le Gouver- 
nemeiét de l’ancien royaume dé Hon
grie en ce qui concerno les tlroits 
fie propriété industrielle, littéraire ou 
artistique deisa-esBoitiBsants des Puis
sances alliées ou associées, seront 
considérées et traitées comme toutes 
lea autres dettes des r^sortiasants 
Iwngi'ois.

séges és Társult Hatalmak bármelyi
kének törvényhozó, végrehajtó vagy 
közigazgatási hatalommal felrnha- 
’/ott -alamely hatósága a volt Ma
gyar Királyság állampolgárainak 
ipari, irodalmi vagy mii veszeti tulaj
donjogaira néavG kibocsátott, to
vábbra is érvényben és teljes hatály
ban maradnak.

Valamely ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjognak a háború 
tai1«ma alatt a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak Kormányainak egyiko 
résaéröl, avagy ilyen Kormány szám
lájára vagy jóváhagyásával bái'ki 
résziről történt használatba vétele, 
valamint aa említett jogok alá cső 
terméknek, készüléknek, cikknek 
vagy bármely egyéb tárgynak el
adása vagy áruba bocsátása nem 
szolgálhat sem Magyarországnak, 
som állampolgárainak, sem a volt 
Magyar Királyság állam£iolgáraiuak, 
sem ezok nevében fellépő személy
nek jogalapul visszakövetelési vagy 
más kereset támass&tására.

Ázokat az összegeket, amelyek 
a 2B2. cikk h) pontjában említett 
személyek tulajdonára vonatkozó és 
a jelen cikk második bekezdésében 
körülírt különlegeB intézkedések 
végrehajtásaként jelentkező bántiely 
rendelkezés vagy intézkedés követ
keztében váltak esedékessé, vagy 
fizettettek le, amennyiben valamely 
Szövetséges és Társult Hatalomnak 
a jelen Szeí-ződég aláírásakor érvény
ben levő törvényei másként nem 
rendelkeznek, ugyanolyan módon ' 
fogják felhasználni, mint azt a j<}leti 
Szerződés a nevezett személyek 
egyéb követeléseire nézve előírja; 
viszont azok az összegek, amelyek 
a volt Magyar Királyság Kormánya 
részéről a Szövetséges és Tár.5ult 
Hatalmak állampolgárainak ípaii, 
irodalmi vagy inüv&zeti tulájdon- 
jogaixa nézve különleges intézkedé
sek kö vetkeztében k érül tek behaj tásra, 
olyan tekintet és elbánás alá esnek, 
mint a magyar állampolgárok min
den egyéb tartozása.
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Chacune des Puissances aUiées 
ou associées se r^önre la faculté 
d’apporter aux droits de propriété 
industrielle, littéraire ou artistique 
(à l ’exception des marques â& fa
brique ou de comnaeroe) acquis avant 
la guerre, ou pondant sa duréSj ou 
qui seraient acquis ultériéureraent, î ni- 
vaub aa législation par des vessoitis- 
sants hongrois^ soit en les exploitant, 
soit en accordant des licences pour 
leur exploitation, soit en conaervant 
le contrôle de cette exploitation, soit 
autrement, telles liraitations, condi
tions ou restrictions qui pourraient 
être considérées comme nécessaires 
pour les besoins do là défense na
tionale, ou dans l’intérêt public, ou 
pour assurer un traitement équitable 
par la Hongrie des droits de pro
priété industrielle, littéraire ou ai-- 
tistique. possédés sur le territoire 
bongi'ois par ses ressortissants, ou 
pour garantir 1’eni.ier accomplissement 
de toutes les obligations Contractées 
par la Hongrie en vertu du présent 
Tiaité. Pour les droits de propriété 
industrielle, littéraire ou artistique, 
qui seraient acquis après la mise en 
vigueur du présent Traité, la faculté 
ci-dëssuft réservée aux Puissances 
alliées et associéesj ne pourra être 
exei-cée qiié dans le cas où les limita
tions, conditions ou restrictions pom'r 
raient être considéi:ées comme néces
saire» pour les besoins de la, défense 
nationale ou de l’intéi’êt public.

Dans le cas où il serait fait ap
plication par les Puissances alliées 
et associées des dispositions qui pré
cèdent, il sera accordé des indem
nités ou des redevances raisonnables, 
qui recevront la même affectation 
que toutes les autres . sommes dues 
à. des ressoitissauts lion^ois, confor
mément aux dispositions du présent 
Traité,

Chac^e. des Puissances alliées 
ou associées se réserve la faculté de 
considérer comme nulle et de nul

A  Szövetséges éf» Társult Hatal
mak mindegyilüe fenntartja magának 
aat a jogot, hogy mindazokat ae 
ipari, irodalmi vagy művészeti tulaj' 
donjogokat (az ipari és kereBkedelmi 
védjegyek kivételével), amelyeket 
törvényeik értelmében magyar állam- 
polgáiok a háboní előtt vagy amink 
lartama alatt raegözei'cztek, vagy 
ezután ruegszerezui fognak, alíár 
közvetlen gyakorlatba vétel, akár 
használati engedélyek adása, akár 
a gyakorlatba vétel ellenőrzésének 
fenntartása útján, akár más úton, 
oly mértékben korlátozhassa, félté- 
tériekhez köthesse vagy megszo
ríthassa, amint az a nemzeti védelem 
szempontjából vagy a közjó érdeké
ben̂  vagy abból a célból szükséges
nek mutatkozik, hogy saját állam
polgárainak ipari, irodaimi vagy 
művészeti tulajdoiyogainak magyar 
területen Magyarország részéről mél
tányos elbánást biztosítson ; végül 
pedSg abból a célból is, hogy Ma
gyarországgal szemben a jelen Szer
ződésen alapuló minden kötelezettség 
teljesitiésére nézve biztosítékokat sze- 
i’ezzen. A  jelen Szerződés életbelé
pése után azeizíítt ipari, irodalmi 
vagy- művészeti tulajdonjogokkal 
szemben a Szövetséges és Társult 
Hatalmak részéről a fentebb megálla- 
pitott jog csak abban az esetben gya
korolható, h»aeemlített korlátozások, 
feltételek vagy megszorítások a nem
zeti védelem vagy a közjó érdekében 
szükségeseknek mutatkoznak.

Minden olyan esetben, amikor a 
Szövetséges és Társult Hataknak a 
fenti rendelkezéseket érvényesítik, 
méltányos kártalanításnak vagy az 
ellenérték megtérítésének lesz helye ; 
ezek az összegek a jelen Szerződés
nek a magyar állampolgárok javára 
fennálló egyéb tartozásokra vonat
kozó rendelkezései szerint használan
dók fel.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak mindegyike fenntartja magának 
azt a jogot, hogy semmisuek és
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eűet toute cession totale ou partielle, 
et toute concession de droits de pro
priété industirellef littéraire ou ar
tistique, qui auraient été eûeciniéeft 
depuis le 28 juillet 1914 ou qui le 
seraient à l ’aTenir et qui auraient 
pour résultat de faire obatarl^ à 
rapplicàtiou des dispositions du pré
sent article.

I jcb dispositions du pi'éseut article 
ne sont pas applicables aux droits 
de propriété industrielle, littéraire ou 
artistique compris dans les sociétés 
ou entreprises, dont la liquidation a 
été efiectuée par les Puissances al
liées ou associées,. cornformément à 
ta législation exceptionnelle de guerre, 
on sera eÔectuée en vertu de l’articlà
232, paragraphe ôj.

érvénytelennek tekintbessea minden 
olyan teljes vagy réselegaa jogátru
házást és minden olyan engedélye
zést, amely ipari, irodalmi vagy mû 
részeti tulajdonjogra nézve 1914. ^vi 
július hó 28. óta történt vagy ezután 
fog törtéimi, amennyiben az a jelen 
cikk rendelkezéseinek én’̂ ényesítését 
akadályozná-

A  jelen cikk rendelkezései nem 
alkalmazhatók az olyan társaságok 
vagy vállalatok ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjogaira, amelyek* 
nek felszámolását a Szövetséges és 
Társult Hatalmak háborús kivételes 
törvényhozási Intézkedések értelmé
ben foganatosították, avagy a 232. 
cikk ff) pontja alapján fogaDatosítani 
fogíák.

Article 242,

Un délai minimum d’une année, 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, sans surtaxe ni péna
lité d’aucuue sorte, sera accordé aux 
resápttiasants de chaxîune des Hauts» 
Parties Contractantes pour accomplir 
tout acte, remplir toute formalité, 
payer toute taxe et généralement 
satisfaire à toute obligatioti prescrite 
par les lois et règlements de chaque 
État pour consen*er ou obtenir lés 
droits de propriété industrielle ' déjà 
acquia àu 28 juillet 1914 ou qui, si 
la gueire n’avait ps^ eu lieu, auraient 
pu êtie acquis depuis cette date, à 
la suite d’une demaoride faite, avant 
la guerre ou pendant sa durée, ainsi 
qne pour y formée Apposition. Toute
fois, cet article ne jjourra conférer 
aucun droit pour obtenir aux États- 
LTiiis d’Amérique la reprise d'une 
procédure d’interférence dans laquelle 
aurait été tenue l’audience finale.

242, cikk.

A  Magas Szerződő Felek mind
egyikének állampolgárai jogot nyer
nek arra, hogy a jelen Szerződés 
életbelépésétől számított legkevesebb 
egyévi időtartam alatt miuden dij- 
pótlék vagy bármilyen büntetési pót- 
dfj nélkül elvégezhessék mindazokat 
a cselekményeket, megfelelhessenek 
mindazoknak a megszabott alaksze
rűségeknek, megGzethessék mindazo
kat a dijakat, s általában mindazo
kat a kötelezettségeket teljeaíthessék, 
amelyek az egyes j'iJlamok törvényei 
és rendeleti értelmében szükségesek 
azoknak az ipari tulajdonjogoknak 
megtartására vagy eluyerésói-e, ameíy 
jogokat 1914. évi jvUiua bó 28.-án 
már megszereztek volt. vagy amely 
jogokat, ha a háború ki nem tör, a 
háboni előtt vagy alatt benyújtott 
kérvény alapján azóta már megsze
reztek volna ; ugyanez vonatkozik az 
ipari tulajdonjogok ellen ij-ányuló 
feUaólaíások érvényesítésére. Mind
azonáltal ez a cikk ucm ad jógot 
arm, ,hogy az Északámerikai Egye
sült-Államokban olyan ügyben, amely
ben a yégtárgjralást már megtartot
ták, az «interférence « eljárás újból 
megindittassék.
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Les droits de propriété industrielle 
qui auraient été frappés de d^héance 
par suite du dé&at d’accomplissement 
d’un acte, d'exécution d’unè formalité 
ou de payement d’une taxe seront 
renais en vigueur, sous la réserve 
toutefois en ce qui concerne les brevets 
et dessins, que chaque Puissance alliée 
ou associée pourra prendre les me- 
sui'es qu’elle jugerait équitablement 
nécessaires pour la sauvegarde des 
droits des tiers qui auraient exploité 
ou employé des brevets ou des dessins 
pendant le temps où ils étaient frappés 
de déchéance. De plus les brevets 
d’invention ou dessins appai-teuant à 
des ressortissants hongrois et qui 
seront ainsi remis en vigueur, demeu
reront soumis, en ce qui concerne 
l’octroi des licences, aux prescriptions 
qui leur auraient été applicables 
pendant la guerre, ainsi qu’à toutes 
les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 
juillet 1914 et la date de la mise en 
vigueur du présent Traité n’entrera 
pas en ligne de compte dans le délai 
prévu pour la mise en exploitation 
d'un brevet ou pour l’usage de marques 
de fabrique ou de commerce ou de 
dessins, et il est convenu en outre 
qu’ancnn brevet, marque de fabrique 
ou de commerce ou dessin qui était 
encore en vigueur au 28 juillet 1914 
ne pourra être frappé de déchéance 
ou d’annulation du seul chef de non- 
exploitation ou de non-usage avant 
l'expiration d'un délai de deux a>ns 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité.

Ipari tulajdonjogok, amelyek vala
mely cselekvés elmulasztása, vala
mely alakszerűség nem teljesítése 
vagy valamely illeték kifizetésének 
elmaradása következtében elévültek, 
újból felélednek ; ha azonban harma
dik személyek szabadalmakat és 
mintákat az alatt az idő ala.tt, amíg 
a reájuk vonatkozó jog szünetelt, 
értékesítettek vagy felhasználtak, a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindegyikének joga van e liarmadik 
személyek jogainak megóvása érde
kében szükséges méltányos intézke
déseket megtenni. Továbbá magyar 
állampolgároknak olyan szabadal
maira vagy mintáira, amelyek üy 
módon újból felélednek, továbbra is 
érvényesek azok a rendelkezések, 
amelyek a háború alatt kényszer- 
engedélyek megadását szabályozták, 
úgyszintén a jelen Szerződés összes 
rendelkezései.

A z Í914. évi július hó 28. nap
jától a jelen Szerződés életbelépéséig 
elmúlt idő nem számit be a szaba
dalom. gyakorlatbavételére, valamely 
ipari vagy kereskedelmi védjegy vagy 
minta h^ználatbavételére előírt idő» 
tartamba és megegyezés áll fenn arra 
nézve, hogy csupán a gyakorlás 
szünetelése, vagy nem használás oká
ból nem évűinek el vagy nem szűn
nek meg a jelen Szerződés életbelé
pésétől számított két éven belül azok 
a szabadalmi, ipari vagy kereske
delmi védjegy- vagy mintajogok, 
amelyek 1914, évi július hó 28-án 
még fennállottak.

Article 243. 243. cikk

Les délais de priorité, prévus par 
l ’article 4 de la Convention inter
nationale de Paris du 20 mars 1883 
revisée à Washington en 1911 ou 
par toute autre Convention ou loi 
en vigueur, pour le dépôt ou l’enregis* 
ü'ement des demandes de brevets

A  Pàiisban 1883. évi március hó 
20-án megkötött és Washingtonban 
1911-ben módosított egyezménynek
4. cikkében, valamint bái-mely más 
hatályos egyezményben vagy törvény
ben megszabott elsőbbségi határidő 
két, amelyek a szabadalmak vagy
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d'invention ou modèles d’utîlité, des 
marques de fabrique ou de commerce, 
des dessins et modèles, qui n'étaient 
pas encore expirés le 28juillet 1914, 
et ceux qui auraient pris naissance 
pendant la guerre ou auraient jju 
prendie naissance si la guene n’avait 
pas eu lieu, seront prolongés par 
chacune des Hautes Puissances 
Contractantes en faveur de tous les 
ressortissants des autres Hautes 
Puissances Contractantes jusqu’à 
l’expiration d’un délai de six mois à 
partir de la mise en vigneur du 
présent Traité.

Toutefois cette prolongation de 
délai ne portei'a pas atteinte aux 
di'oits de toute Haute Puissance 
Contiactante ou de toute personne 
ĉ ui seraient, de bonne foi, en posses- 
sion, au moment de la mise en vigueur 
du présent Traité, de droits de pro- 
|-)riété industiielle en oppositioQ avec 
ceux demandés en revendiquant le 
délai de priorité et qui conserveront 
la jouissance de lem-s droits, soit 
personnellement, soit par tous agents 
ou titulaires de licence auxquels ils 
les auraient concédés avant la mise 
0 11 vigueur du présent Traité, sans 
pouvoir en aucune manière être inquié- 
t(Sg poursuivis comme contrefacteurs.

használati minták, ipari vagy keres
kedelmi védjegyek, minták és must
rák védelmére ir^jn iló kérvények 
benyújtására vagy beiktatására vonat
koznak, ha ezek a határidők 1914. 
évi július hó 28. napjáig még le nem 
járták, vagy ha ilyen határidő a 
háboi-ú alatt kezdődött vagy meg
kezdődhetett volna, ha a háború ki 
nem tör, mindegyik Magas Szerződő 
Fél a többi Magas Szerződő Fél min
den állampolgára javára a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hat hónappal meghosszabbítja.

Ez a határidőmeghosszabbltás nem 
érintheti azonban az egyes Magas 
Szerződő Feleknek vagy bármely 
személynek olyan ipari tulajdonjogait, 
amelyeknek ezek a jelen Szerződés 
életbelépése időpontjában jóhiszemü- 
leg élvezetében vannak és amelyek 
az elsőbbségi határidő igénybevétele 
alapján kért jogokkal ellentétben álla
nak ; ezek a jogok érvényben marad
nak, akár a jóhiszemű jogosult, akár 
képviselői vagy jogutódai javára, ha 
a jogátruházás a jelen Szerződés 
életbelépése előtt történt; az ilyen 
jogosultak semmi vonatkozásban sem 
zavarhatók vagy büntethetők, mint 
jogbitorlók.

Article 244,

Aucune action ne pourra être in- 
l ontée ni aucune revendication exer- 
>'ée, d’une part, par des ressortissnnts 
•le l ’ancien royaume de Hongrie ou 
par des personnes résidant ou exer
çant leur industrie dans les temtoi- 
nîs de l’ancien royaume de Hongrie, 
<it d’autre part, par des ressortissants 
<l(‘.s Puissances alliées ou associées 
ou des personnes résidant on exer- 
V-aot leur industrie sur le territoire 
tlo ces Puissances ni par les tiers 
jiuxquels ces personnes auraient cédé 
lours droits pendant la guerre, à rai
son de faits qui se seraient produits

244. cikk.

Egyrészről a volt Magyar K irály
ság állampolgárai, vagy olyan sze
mélyek, akik a volt Magyar Király
ság területén laknak vagy ipart űznek, 
másrészről a Szövetséges és Társult 
Hatalmak állampolgárai vagy olyan 
személyek, akik e Hatalmak terüle
tén laknak vagy ipart űznek, vagy 
olyan harmadik személyek, akikre 
ezek a személyek ruházták át a 
háború alatt jogaikat, nem indíthat
nak keresetet és nem emelhetnek 
igényt olyan tények alapján, amelyek 
a másik Szerződő Fél teiületén a 
hadiállapot kezdete és a jelen Szer-
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sur 1© temfcoiro de l ’autre Partie, 
entre la date de l ’état de guerre et celle 
de la taise en vigneur dn présent 
Traité efc qui auiaiont pu être con
sidérés comme portant atteinte à des 
droits de propriété industrielle ou 
de propriété littéraire ou artistique 
ayant existé à un moment quel
conque pendant la guerre on qui seront 
rétablis conformément aux aiticles 
242 et 243.

Aucune action ug aora également 
recevable de la part des mêmes per
sonnes, pour infraction aux droits 
d© propriété industi-ielle, littéraire 
ou artistique, à aucun moment, 
à roccasion de la vente ou de la 
mise en vente, pendant on an à dater 
de la signature du présent Traite sur 
les teiTÎtoires dus Puissances alliées ou 
associées, d’une part, ou de la Hon
grie, d’autre part, de produits ou 
d ’articles fabriqués, ou d’oeuvres 
littéraires ou artistiques publiées 
durant la période comprise entre la 
date de l’état de gueire et celle, do 
la signature du présent Traité, ni 
à l ’occasion de leur acquisition et 
de leur emploi ou usage, étant on teiidn 
toutefois que cette disposition ne 
s’appliquera pas lorsque les posses
seurs des droits avaient leur domicile 
OU' des établÎBsements industriels ou 
commerciaux situés dans les régions 
occupées par les armées auatro-hon- 
groises au cours de la gnen;e.

Cet article ne sera pas applicable 
aux rapports entre les États-lJuis 
d’Amérique, d’une part, et la Hongrie 
d’autre part.

ződéö életbelépése között lefolyt idő
ben keletkeztek és amely tényeket a 
háboiii tartaminak bármely időpont
jában fennállott, vagy az; előző 242. 
éa 243, cikkek értelmében helyreálll- 
iott ipari, irodalmi vagy művészeti 
tulajdonjogoknak megsértéseként le
hetett volna tekinteni.

Ugyanezek a személyek semmikor 
sem indíthatnak keresetet ipari, iro
dalmi vagy. művészeti tulajdonjogok 
megsértése elmén, azon s.z alapon, 
hogy valaki a hadiállapot kezdető és 
a jelen Szerződés aláírása között 
lefolyt időben előáliltott termékeket 
és ipari készítményeket, vagy ugyan
ezen időben közzétett irodalmi vagy 
művészeti műveket eladott vagy 
árúba bocsátott, ha az eladás vagy 
árúba bocsátás a jíűen Szerződés alá
írásától - azámított egy éven belül 
egyrészről a Szövetséges és Társult 
Hatalmak területein, másrészről 
Magyarország területén történik, sem 
azon áz alapon, hogy valaki ilyen- 
termékeket és ipari készítményeket, 
vagy irodalmi ^s mávészeti műveket 
megszerzett vagjr felhasznáit ; de ez 
a rendelkezés nem alkalmazható, ha 
a jogosult félnek ol f̂aD területen 
volt lakóhelye, ipari vagy kereske
delmi telepój amelyet az osztrák
magyar hadsereg a háború tartama 
alatt megszállva tartott.

Ez a cikk nem alka.lmazható egy
részről az Északamerikaj Egyesült»- 
Államok és másrészről Magyarország 
egymásközötti viszonyában.

Article 246.

Les contrats dos licences d’exploi- 
tation de droits de propriété indu
strielle où dô reproduction d’oeuvres 
littéraires ou aitistiques, conclus 
avant l’état de guen'e, entre des 
ressortissants de Puissances alliées?

245. cikk.

Ipari tulaj donj ogok gyakorlatba- 
vételének vagy irodalmi és művé
szeti művek sokszorosításának enge
délyezésére vonatkozó szerződéseket, 
amelyeket a Szövetséges és Társult 
Hatalmak áUampolgársű, vagy terű-
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ou asBooiées ou des personnes rési
dant Bur leor territoire ou y exerçant 
leur industrie d'une part et.de ressor • 
tisaanta de Tancion roÿanme de Hon
grie d'’autre part, seront considérés 
comme résiliés, à dater do l ’état de 
gaerre, entre ranoienné monarchie 
anstro-hongroise et la Puiesanca 
alliée ou associée. Mais, dans tous 
les cas, le bénéficiaire primitif d’nn 
contrat de - ce genre aura le droit, 

un délai de six mois à dater 
de la miae en vigueur du présent 
Traité, d’exiger du titulaire des droits 
la conooseion d'une nouvelle licence, 
dont leu conditiona, à défaut d’entente 
entre les parties, seront fixées par le 
tribunal dûment qualiüô à cet effet 
dans le paya sous ïa '^gislation 
duquel les droits on été acquis, sauf 
dans îe cae de licences obtenues en 
vercu de droits acquis sous la législa- 
tioîà '^ancien royaume de Hongrie; 
daàr- ! cait- les conditions seraient 
fixi :: • r Tribunal arbitral mixte 
1 :  ̂ la Section V I de la pré- 

 ̂ ; V -.. ' -I. Le Tribunal poun^a, s’il 
•i iiau, üxer alors le montant des 
tcvanoes qui lui paraîtraLent justi- 

Âisî. on raison de l ’utilisation des 
Li cits pendant la guerre.

Les iicôn*5es Mlatives à des droits 
de propriété industrielle, littéraire ou 
HTtistiquô qui auront- été concédiii 
suivant la législation spéciale de guerre 
d’uùe Puissance alliée ou associée ne 
pourront ae trouver atteintes pai* la 
continuation d’una • licence existant 
îivant la guerre, mais elles demeure
ront valables et continueront à avoir 
leurs pleins effets, et dans le cas où 
ime de ces licences am’ait été accordée 
uu bénéficiaire primitif d’un contrat 
<Io licence passé avant la guerre, elle 
nera oonsidé-b i iomms a’y substituant.

Lorsque des sommes am'ont été 
payées pendant la guerre relatii^e- 
ment à la propriété des personnes 
visées à Tartiole 232 en vertu de

létükön iakő vagy ott ipart űző 
személyek egyrészről, másrésarol pe
dig a volt Magyar Királyság állam
polgárai a ha.di^apot kezdete előtt 
kötöttek, att^I aa időponttól kezdve, 
amikor az Osztrák-Magyar Monarchia 
és azi illető Szövetséges és Társult 
Hatalom közt a badiállapot meg- 
kezd^>dött, megszűntéknek kell tekin
teni. Mindezekben az esetekben azon
ban az ily faj ta szerződések alapján 
eredetileg jogosult személy a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hat hónapon belül a jog  tulajdono
sától új engedély megadását köve
telheti; ennek feltételeit, ha a felek 
közt megegyezés nem jön létre, annak 
az országnak illetékes bírósága álla
pítja meg, amelynek joga az eredeti 
jogszerzésre irányadó volt, kivéve 
oly engedélyek eseteit, amelyekre 
vonatkozó jo g  szerzésére a volt 
Magyar Királyság joga volt az irány
adó; ebben az esetben a feltételeket 
a jelen rész Y I. címében meghatá
rozott Vegyes Döntőbíróság állapítja 
meg. A  Bíióság egyes esetekl;>en 
megállapíthatja a háború alatti hasz
nálás nxélbányoanak vélt ellenérté
két iii.

Azokat a használati engedélye
ket, amelj'^ok ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjogokra nézve 
valamely Szövetséges és Társult 
Hatalom háborús kivételes törvényei 
értelmében adattak, nem éiintheti 
már a háború előtti időből származó 
ilyen engedélynek meghosszabbítása ; 
azok érvényesek éa teljesen joghatá
lyosak maradnak és ha valamely 
ilyen engedély ugyanazon személy 
javára adatott, aki a háború előtt 
kötött .-ízerződés értelmében eredeti
leg is jogosult volt, az i\j engedélyt 
úgy kell tekinteni, mint amely a 
régi helyébe lépett.

Ha azoknak a személyeknek 
tulajdonjoga alapján, akiket a 232. 
cikk h) pontja felsorol, ipari tulaj' 
donjog gyakorl&tbavétolére, vagy
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contrat ou licence quelconques inter
venus ayant la guerre pour exploita^ 
tion. des droits de pixipriété industri
elle ou pour la reproduction ou la 
représentation d’oeuvres littéraires, 
dramatiques ou artistiques, ces som- 
mes recevront la mémo affectation 
que ' les autres dettes ou créances 
degdites personnes, conformément au 
présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable 
aux rapports entre les États-Üuis 
d’Amérique, d’une part, et la Hongrie 
d’autie part.

irodalmi, szinmûv^zeti vagy mûvé 
sTseti mű sokszorosítására vagy elő 
adására youatkozdlag a háboiii élőt 
kötött szerződés vagy nyert enge 
dély élteimében a háború alatt fize 
téseket teljesítettek, ezeket az össze 
geket ugyanarra a céli-a kell fordí 
tani, mint a jelen Szercödéa értei 
raében ezeknek a személyeknek egyéb 
tartozását vagy követelését.

Ez a cikk nem alkalmazbató 
ejg5TészrQl az Éazakamerikai Egyésült- 
Államob és másiészről Magyarország 
Ggymásközötti viszonyában.

SECTION VIIL

Dispositions spéciales aux territoires 
traosiérés.

Article 24Ö.

Parmi les personnes physiques et 
morales, précédemment ressortissan
tes de l ’ancien royaume de Hongrie, 
y compris les réssoTtissants de la 
Bosnie-Herzégovine, celles qui acquiè
rent de plein droit, par application 
du présent Traité, la nationalité d’une 
Puissance alliée ou associée, sont 
désignées dans les stipulations qui 
vont suivre par l’expi'ession •ressor
tissants de l'ancien royaume do Hon
grie* ; les autres sont désignées par 
l’expression » ressortissants hongrois*.

Article 247.

Les habitants des territoiies trans
férés en vèrtu du présent Traité, con
serveront, nonobstant ce ü-ansfert et 
le changement de nationalité qui en 
résultera, la pleine et entière jouis
sance en Hongrie, de tous les dr oits 
de propriété indu^iielle et de pro
priété littéraire et aitistique, dont 
ib  étaient titulaires suivant la légis'

VIII. OlM.

Az âtcsatolt tei'Aietekre vonatkozó kü
lönleges i-endelkezések.

246. cikk.

Azok közül a természetes és jogi 
személyek közül, akik, illetőleg ame
lyek azelőtt hozzátartozói voltak a 
■\f0lt Magyar Királyságnak, beleértve 
Bosznia-Hercegoviuát is, mindazok, 
akik, illetőleg amelyek a jelen Szei- 
ződés alapján jogérvényesen vala
melyik Szövetséges és Társult Hata
lom állampolgárságát nyerik el, az 
alább következő rendelkezésekben 
mint ,,a volt Magyar Királyság ál- 
iBjnpolgárai” , a többiek pedig mint 
„magyar állampolgárok” jelölt/etnok 
meg.

247. cikk.

A  jelen Szerződés alapján Ma- 
gyai-országtól elszakított területek 
lakói, tekintet nélkül ezeknek a te
rületeknek elszakltására és állam- 
polgárságuknak ebből előálló meg
változására, Magyarországon teljes 
és egész élvezetében maradnak mind- 
azoknak az ipari, irodalmi és művé* 
szeti tulajdonjogoknak, amelyeknek 
az elszakítás időpontjában fennálló
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lation, en vîgueui' au moment dndit 
transfert.

törv’őuyek értelmében birtokosai 
voUiak,

Article 248.

Les qnestioTiB concernant les res- 
soitissants de l ’ancien, royaume do 
Hongi'ie ainsi que leg ressortissants 
hongrois, leurs droits, privilèges et 
biens, qui ne seraient pas visés, ni 
dans le présent Traité, ni dans le 
Traité qui doit régler certains rap
ports immédiats enti'e les États aux- 
ijuel» UD territoire de rancienue mo- 
tvarcbie austro-hongroiae a été trans
féré ou qui sont nés du démembre- 
jjiant de cette monarchie, feront 
l'objet de conventions spéciales entre 
les États intéressés, y compris la 
Hongrie, étant entendu que ces con
ventions ne pomTont en aucune ma
nière être en oonti-adiction du présent 
Traité.

:k tip: '-'ffet, il est uonvonu que
■ ‘ -iii i. le- orois mois à compter de la 

i.?o en vigueur du présent Traité^ 
nue Conférence aura lieu entre les 
i ^éléffiiés des Puissances intéressées.

Article 249.

Le Gouvernement hongrois remet- 
( la sans délai les ressortissants de 
I ancien . royaume de Hongrie en 
|.'«session de leura biens, droits et 
I iitérêts situés anrle territoire hongrois.

Le montant des taxes et impôts 
>11 le capital qui oo'; été levés ou 

augmentés sur les bieut, droits et 
iiiiérêts des reBsort.iayants de l ’ancien 
l '-yaume de Hongrie depuis le 3 no- 

l'inbre 1918, ou qui poun’aient êtie 
ou augmentée jusqu’à la restitu- 

I lou conformément aux dispositions du 
pi'^aent Traité oo, s'il .s’agit de biens,
■ ln.fits et intérêts qui n’ont pas été 
Mtniiis à des mesures exceptionnelles 

guerre, jusqu'à l ’expiration de

248. cikk.

Azok a kérdések, amelyek a volt 
Magyar Királyság állampolgáraira, 
valamint a magyar állampolgárokra, 
jogaikra, előjogaikra és javaikra vo 
natkoznak és amelyekről nem. szól 
sem., a jelen Szerződés, sem az a 
szerződés, amely bizonyos közvetlen 
vonatkozásokat fog szabályozni, azok 
között az Államok köüött, apiely 
AUamoUhoz a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiának valamelyik területe 
átcsatoltatott, vagy amelyek a Mon^ 
archia feldarabolásából keletkeztek, 
az érdekelt Államok kftzött —  bele
értve Magyar-országot —  külön egyez
mények tárgyai lesznek, önmagától 
értetődvén, hogy ezek az egyezmé
nyek a jelen Szerződés rendelkezé 
seivel semmiképen sem állhatnak 
ellentétben.

Ebből a célból megegyezés tör
tént ari-a nézve, hogy a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított három 
hónapon belül az érdekelt Hatalmak 
kiküldöttjei értekezletet fognak tar
tani.

249. cikk.

A  Magyai’ Kormány a volt Ma
gyar Királyság állampolgárait ma
gyar területen fekvő javaik, jogaik 
ós érdekeik birtokába haladéktalanuJ 
visszahelyezi.

A  tőkevagyonra kivetett adóknak 
és illetékeknek azt az önszegét, 
amelyet a volt Magyar Királyság 
állampolgárainak javai, joga i és 
érdekei után 1918. évi november hó
3.-a óta szedtek be vagy emeltek fel, 
vagy amelyet a jelen Szerződés ren
delkezései értelmében leendő vissza
adásukig, vagy amennyiben olyan 
javakról, jogokról és érdekekiöl volna 
szó, amelyek hábonís kivételes intéz
kedéseknek alávetve nem voltak, a
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trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité, sera reversé aux 
ayants droit.

Les biens, droits et intérêts res- 
tituéB ne seront soumis à aucune taxe 
imposée à l ’égard de tout autre bien 
ou de tout autJ’B entrepiiae appar
tenant à la même personne, dès 
l'instant que ces biens am'ont été 
retirés de Hongrie, ou que ces entre- 
jirisea auront cesBé d’y être exploi
tées.

Si des taxes de toute natuie ont 
été payées par'anticipation pour les 
biens, droits et intérêts retirés de 
Hongrie, la proportion de ces taxes 
payée pour -toute période postérieure 
au retrait de ces biens, droits et 
intérêts, sera reversée aux ayants- 
droit.

Les dispositions des artiolea 231
d) et 264 du présent Traité i-elatives 
à la moimaie dans laquelle le paye- 
ment doit être fait et au taux du 
change, seront applicables dans les 
cas qu’elles visent respectivement au 
remboursement dea avoirs dont il 
est question aii paragraphe 1" du 
présent article.

Les legs, donations, bourses, fon
dations de toutes sortes fondés ou 
créés dans. Tanoien royaume de 
Hongrie et destinés aux ressortissants < 
de celui-ci seront mis par la Hongrie, 
en tant que ces fondations se trou
vent sar son territoire, à la dis
position de la Puissance allié© ou 
associée^ dont lesdites personnes sont 
actuellement ressortissants ou devi
endront ressortissants par suite des 
dispositions du présent Traité ou des 
Traités conclus en vue de régler les 
affaires actuelles, dans l'état où ces 
fondations se trouvaient à la date du 
28 juillet 1914, compte tenu des 
payements régulièrement effectués 
pour l’objet de la fbndatioü.

Dans le caâ où les statuts des

jelen Szerződés életbelépésétől szà> 
mítotb bárom bónapi határidő lejár
táig esetleg még beszednének vagy 
felemelnének, az igényjogosultaknak 
vissza kell fizetni.

A  visszaadott javakat, jogokat 
és érdekeket ugyanannak a személy* 
nek valamely egészen más vag3’̂ oná- 
val vagy vállalatával kapcsolatban 
nem szabad semmiféle illetékekkel 
sújtani attól az időponttól kezdve, 
amelyben az illető vagyont Magyai- 
orezágból ki vitték, vagy a vállalat 
üzemét ott beszüntették.

Abban az esetben, ha a Magyar- 
országból kivitt javak, jogok és érde
kek után illetékeket bizonyos időre 
előre fizettek volna, az előre fizetett 
illetékeknek a javak, jogok és érde
kek elvitele utáni időre eső részét 
fiz igényjogosultaknak vissza kell 
téríteni.

A  jelen Szerződés 231/d és 254. 
cikkének rendelkezései, amelyek a 
fizetések teljesítésénél figyelembe jövő 
pénznemekre és átszámítási árfo
lyamra v^onatkoznak, alkalmazást 
nyernek a jelen cikk 1. bekezdésé
ben említett vagyon-visszatérítések- 
nek vonatkozó eaéteiben is.

A  volt Magyar Királyságban en
nek a Királyságnak áUampolgáiai ré
szére alapított vagy létesített min
dennemű hagyományt; adományt, ösz
töndíjat és alapítványt, amennyiben 
azok Magyarország területén vannak 
Magyarország annak a Szövetséges 
és Társult Hatalomnak, amelynek az 
illető személyek jelenleg állampol
gárai^ vagy amelynek állampolgáraivá 
lesznek a jelen Szerződés vagy a 
a jelenlegi ügyek rendezésére irá
nyuló szerződések alapján, abban az 
állapotban fogja rendelkezésére bo
csátani, amelyben ezek az aJapxtvá- 
nyok 1914. évi július hó 28.-án vol
tak, tekiaitetbe véve az alapítvány 
céljaira teljesített szabályszerű fize
téseket.

Abban az esetben, ha olyan csa-
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fondations familiales, qui oputiuueront 
à être admiQÎgtréeà par l'Étàt hoa- 
gi-oÍ3, foüt dépendre de la nationalité 
hongroise la jouissance do leta*s béné* 
iices, les bénéfîciaii'es présomptifs 
Gonsiei'veront leur droit anx pensions, 
iodemnités d’éducation, dots et autres 
avantages, même s’ils önt acquis ou 
acquièrent plus tard, en -vertu du 
présent Traité ou des Traités conclus 
en vue de régler lés affaires actuelles, 
!», nationalità de l ’un des États, aux
quels des territoires de l’anoieT) 
royaume de Hongrie ont été ou seront 
traiiaférés par lesdits Traités.

üaua le cas où, par suite de 
i’exLinctiou d’ùne famille en faveur 
de laquelle une telle fondation avait 
été faite, les fonds devaient l’evenii' 
à rïlta t hongiois ou à une institution 
de l’État hongrois, le droit de succes
sion passera à l ’État auquel appar
tenait le dernier bénéficiaiie.

làdi alapítványok szabályzatai; ame
lyek ezentúl is a Magyar Állam ke
zelésébe maradnak, a java.dalma.k 
élvezetét a magyar állampolgárság
tól teszik függővé, a javadalom vá
rományosai a nyugdíji-a, neveltetés! 
járulékra, hozományra és más elő
nyökre vonatkozó jogokat megtart
ják akkor is, ha a jelen Szerződés 
vagy a jelenlegi ügyek rendezésére 
irányuló szerződések alapján meg
szerezték vagy megszereznék azon 
Államok egyikének állampolgársá
gát, amelyekhez a volt Magyar K i
rályság területének valamely részét 
az említett szerződések átesatolták 
vagy át fogják csatolni.

Abban az esetben, ha oly család 
kihalásával, amelynek érdekébenilyen 
alapítványt létesítettek, az alapok a 
Magyar Államra vagy a Magyar 
ÁUam valamely intézményére szál- 
lanának, az ürökösödési jog aiTa az 
Államra fog száUani, amelyhez az 
utolsó javadalma^.ott tartozott.

Article 250.

NonobstÆkUt les dispositions de 
l’article 232 et de l ’Aimexe de la 
Section IV , les biens, droits et in- 
tàrêts des ressortissants hongi-̂ oia ou 
des .sociétés contrôlées par eux, 
HÎtaéi? sur les teiTÜoires de l'ancienne 
monarchie austro-hongroise ne seront 
pas sujets à saisie ou liquidation en 
l onformité de ces dispositions.

Ces bieïis, droits et intérêts seront 
Miatitués aux ayants-droit, L'bérés de 
i.oiite mesure de ce genre ou de toute 
;i litre niesui-e de disposition, d’adminis- 
i.i ation forcée ou de séquestra prises
■ lupuia le 3 novembre 1918 jusqu’à 
hi. mise en vigueur du présent Ti’aité. 
1 1h seront i-estitués dans l’état où ils 
'i: trouvaient avant Tapphcation des 
nujsures en question.

250. cikk.

A  23a, cikk és a IV. címhez tartozó 
Függelék rendelkezéseinek figyelmen 
k lvá  hagyásával a magyar állam- 
polgáriknak vagy a magyar áUaxn- 
polgárok által eUenörzötfc társasá
goknak a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területein fekvő javai, jogai 
és érdekei nem esnék az említett ren
delkezésekben megszabott lefoglalás 
vagy felszámolás alá.

Ezek a javak, jogok és érdekek 
a jogosultaknak —  minden ílynemű 
rendszabálytól vagy a kisajátításra, 
kényszerkezelésre vagy zár alá vételre 
vonatkozólag 1918. évi november hó
3.-ától a jelön Szerződés életbelépé
séig alkotott bármily más rendel 
kezéstől mentesen —  fognak vissza- 
adatni. A z  említett íavak, jogók ég 
érdekek abban az állapotban ragnak 
visszaadatni, amelyben azok a azó- 
banievő rendszabályok alkalmazása 
előtt voltak.
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Les réclamations, qui pouixaient 
être introduites par les ressortissants 
hongrois en vertu du présent article, 
seront soumises au Tiibunal arbitral 
mixte prévu à l’article 239.

Les biens, droits et intérêts visés 
par le présent article ne comprennent 
pas les biens soumis à l ’article 191. 
Partie IX  (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne 
poitera alleiute aux diapositâona de 
î ’Annexe IH  à la . Section I  de la 
Paitie y i l l  (Répai’aiions) relative
ment à la propriété des ressortissants 
liongrois sur les navires et bateaux.

Azoka+- a felszólalásokat, amelye
ket magyar állampolgárok a jelen 
cikk alapján esetleg elő. fognak tei-- 
jeszteni, a 239 cikkben említett 
Vegyes Döntőbíróság fogja elbírálni;

A  jelen cikkben érintett javak, 
jogok és érdekek közé nem tartoznak 
azok a javak, amelyek a IX . rész 
(Pénzügyi rendelkezések) 191. cikke 
alá esnek.

A  V III. rész (Jóvátétel) I. címé
hez tartozó III. Függelékben a magyar 
állampolgároknak hajókra vonatkozó 
tulajdonjogaira nézve foglalt rendel
kezéseket a jelen cikk semmiképen 
sem érinti.

Article 251.

Tous contrats pour la vente de 
marchandises à li\rer par mer conclus 
avant-ie 1"janvier 1917 entre ressor
tissants de l ’ancien royaume de Hon
grie, d’une part, et les adminisl rations 
de l’ancienne monarchie austro-hon
groise, de la Hongrie, de la Bosnie- 
Herzégovine ou des ressortissants 
hougi-ois, d’autre part, sei'ont annulés, 
sauf en ce qui concerne les. dettes 
et autres obligations pécuniiûres, résul
tant de tçute opération ou payeüaents 
prévus à ce contrat. Tous les autres 
contrats enl^e les mêmes parties con
clus avant le l'*’ novembre 1918 et 
en vigueur à cette date seront main
tenus.

251. cikk.

A  tengeii úton szállítandó árúk 
eladására vonatkozólag 1917. évi 
jnnnár hó 1-e előtt egyrészről a volt 
Magyar Királyság állampolgárai és 
másrészről a volt Osztrák-Magyai* 
Monarchiának, Magyarországnak, 
Bosznia-Hercegovinának Icözigazga- 
tási hatóságai vagy magyar állam
polgárok között kötött minden szer
ződés hatályát veszti, kivéve azokat, 
amelyek oly tartozásokra és más 
pénzbeli kötelezettségekre vonatkoz
nak, amelyek azokban a szerződé
sekben megjelölt valamely művelet
ből vagy fizetésből származnak. Min
den egyéb szerződés, amelyet tigyan- 
ezek a szerződő felek 1918. évi 
november hó 1-e előtt kötöttek, a 
amelyek eddig az időpontig érvény
ben voltak, hatályban maradnak.

Article 252.

Seront applicables dans les terri' 
toires triinsféréa, en matiéi*e de près 
cription, forclusion^et déchéance les 
dispositions prévues aux articles 235 
et 236, étant entendu que l’expres
sion » début, de la guerre* doit êti’e 
remplacée par l’expression »date, qui

252. cikk.

Az átcsatolt területeken az el
évülési, kizáró és perindítási határ
idők tekintetében a 235. és 236- 
-'-ikkeknek idevágó rendelkezései 
nyernek alkalmazást, oly módosítás
sal, hogy »a háború kezdetet kifeje. 
zés helj’í'.be a következő kifejezés
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sera fixée administrativement par 
ohaqxie Puissance alliée et associée, 
à laquelle les rapports entie les Par
ties sont devenus impossibles en fáit 
on en di*oit«, et que- l ’expression 
»daréô de la guerre « doit être rem
placée par celle ^période eütie la 
la date ci-dessus risée et celle de la 
mise eu vigueur du pi'ésent Traité*.

lép: »a Szövetséges és Társult H a
talmak mindegyike által Icözigazga- 
tásilag meghatározandó az az idő
pont, amelyben a szerződő felek 
között az érintkezés tényleg vagy 
jogilag lehetetlenné vált « ; továbbá, 
hogy ezt a Uifejezést; » háború tar
tama a következő kifejezéssel kel] 
helyettesíteni : »iEt fentebb körülírt idő
pont és a jelen Szerződés életbelépése 
között levő időtartamí»

Ai-ticle 253. 253. cikk.

La Hongrie s’engage à n’empêcher 
en aucune façon que les biens, droits 
et intérêts appartenant à une société 
constituée en conformité avec les 
lois de l’ancienne monarchie austro- 
hongroise et dans laquelle des res
sortissants alliés ou associés sont 
intéressés, soient transférés à une com
pagnie constituée en conformité avec 
les lois d « toute autre Puissance, à 
faciliter toutes mesures nécessaires à 
l ’exécution de ce transfeit et à prêter 
tout concours qui pouirait lui être 
demandé pour effectuer la. restitution, 
aux ressoi-tissants alliés ou associés 
ou aux compagnies dans lesquelles 
ceux ci sont intéressés, de leurs biens, 
droits et intérêts situés soit en Hon
grie, sóit dans les territoires trans
férés.

Magyarország kötelezi magát arra, 
hogy semmiképen sem akadályozza 
meg, hogy a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia törvényei szerint alapított 
valamely oly társaságnak, amelyben a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
állampolgárai érdekelve vannak, ja 
vai, jogai és érdekei bármely más 
Hatalom törvényei szerint alapíto‘</í:. 
valamely társaságra átruháztassa 
nak; továbbá, hogy megkönnyíti 
mindazokat az intézkedéseket, ain<v 
lyek az átruházás keresztülviteléhe: 
szükségesek és a tőle esetleg kivár 
támogatást megadja avégből, hot v 
a Szövetséges és Társult Hatalma.-, 
állampolgárai vagy oly társaságok 
amelyekben azok érdekelve vannai 
Magyarországon vagy az átcsatolr 
területeken levő javaikat, jogaikat 
és" érdekeiket visszaszerezhessék.

Article 254.

La Section III, sauf l ’articÎe 231 â)̂  
Me s'appliquera pas aux dettes con
tractées entre des ressortissants hon  ̂
g vois et des ressortissants de l ’ancien 
royaume dé Hongrie.

Sous réserve des dispositions spé* 
t 'aies prévues à l’article 231 d) pour 
les Puissances nouvellement créées, 
Iks dettes dont il est question à  
l'alinéa l"'" du présent article seront

Q&4-. cikki

A  231. cikk d) pontjának kivé 
telével, a IH. cím nem nyer alkal' 
mazást olyan tartozásokraj amelyek 
magyar állampolgárok és a volt 
Magyar Királyság állaunpolgárai ke 
zött jöttek létre*

A z  1^'onnan alakult Államok sztí. 
mára a 231. cikk d) pontjában fog
lalt különleges rendelkezések fenn
tartásával, a jelen cikk 1. bekezdé
sében említett tartozásokat olyan
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payées dana îa monnaie ayant cours 
légal, lore dn payement dans TÉtat 
dont le res3ortiaaanfc de l’ancien 
i*oyaume de Hongrie est devenu res
sortissant. Le taux du change appli
cable audit règlement sera» le taux 
moyen coté à la Bourse de Genève 
durant les deux mois qui ont précédé 
le 1" novembre 1918.

pénznemben kell fizetni, amely a 
fizetés időpontjában törTénycs fize
tési eszköz abban az Állatában, 
amelynek a volt Magyar Királyság 
állampolgára polgárává lett. Ilyen 
tartozáaluegyenlítésaél a genfi tőzs
dének az 1918. évi novembor hó 
1-jét megelőző két - nőnapban jogjf- 
zett átlagos árfolyamát kell, mint 
átszámitási árfolyamot alkp.tmazni.

A liidé 265.

Les Compagnies d’assurance qui 
avaient leui- siège commercial prin
cipal dans les territoires faisaut pré> 
cédemment paHie de l ’ancienne mo
narchie austro-hongroise, auront le 
droit d’exercer leiu* industrie dans le 
territoire hongrois pendant une pé* 
riode do dix ans après la mise en 
vigueur du présent Traité, saus que 
leur ch'ingement de nationalité puisse 
affecter en rien la situation jui'idique 
dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus in
diquée, les opérations desdites Com
pagnies ne pom-ront être soumises 
par la Hongrie à aucune taxe ou 
charge supérieures à celles dont seront 
grevées les opérations des Compa
gnies nationales. Aucune mesure ne 
pourra porter atteinte à leur pro
priété qui ne soit pas appliquée éga
lement aux biens, droits ou intérêts 
des Compagnies d’asem-ances natio
nales ; des indemnités convenables 
seront payées dans le cas ou de sem
blables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront 
applicables qu’autîiut que les Com
pagnies hongroises d’assuranco, qui 
exerçaient précédemment leurs affai
res dans les territoires transférés, 
seront réciproquement admises à jouir 
du même droit d’exercer leur indus
trie dans lesdits temtoires, même 
si leur siège principal était ho^a de 
ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué

265. cikk.

Azokuak a biztosító-táraaságok- 
nak, amelyeknek székhûlye olyan 
területen volt, amely azelőtt a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiának részét 
alkotta, jogukban áll a jelen Szer
ződés életbelépése után tíz éven át 
működésüket magyar területen to
vább folytatni anélkül, hogy hova
tartozásuknak megváltozása azt a 
jog i helyzetet^ amelyben azelőtt vol
tak, bármiképen is befolyásolni.

Á  jelzett idő alatt, az említett 
társaságok ügyleteit Magvarország 
nem vetheti magasabb illeték vagy 
teher alá, mint aminőket a hazai 
társaságok Ü2 :leteir6  kiró. Tulajdonu
kat nem lehet korlátozni olyan ren
delkezésekkel, amelyeket hasonló 
módon a belföldi bizhoBító-társaságok 
javaira, jogaira és érdekeire is nem 
alkalma2snak ; ilyen rendelkezések 
alkalmazása esetében megfelelő kár
térítést kell fizetni.

A  jelen rendelkezések csak annyi
ban alkalmazhatók, amennyiben 
viszont azoknak a magyar biztosító- 
tórsaságoknak, amelyek iázleti tevé
kenységüket azelőtt az átcsatolt te
rületeken gyakorolták, ugyanaz a 
jog biztoflíttatik, hogy tevékenységü
ket az említett területeken akkor is 
gyakorolhatják, ha székhelyük eze
ken a területekein kÍAnil esett.

A z említett tízévi határidő lejárta
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ci-doí3sus, les Compagnies d'assuraDxse 
susvieées, reasoitissant aux PuisBan- 
ces alliées et associées, jouiroub du 
traitemeut prévu à l'articlo 211. du 
présent Traité.

Les dispositions du présent article 
s’appliqueront également aux Sociétés 
cîOopératiTQs, pourvu que ,1e régime 
légal de ces Sociétés implique une 
i(-!spon6abilité offecü' e de leurs ad
hérents poui- tontes opérations et 
contríitö qui constituent l ’objet des- 
ditos Sociétés.

után a jelzett biztosító-társaságok, 
amelyek a Szüvetságes Táa'sult 
Hatalmak valamelyikéhez tartoisnak, 
a jelen Szeraodés 211. cikkében meg
állapított elbánást élvezik,

A  jelen cikk rendelkezései a saO- 
vetlíeaetekie is alkalmazást nyerafiíí, 
feltéve, hogy az e társaságokra vo 
natko^íó törvényes szabályok tagjaik
nak tényleges felelosaégét megáUa- 
pitják, az említett társaságok műkö
dési körébe tartozó minden művelet 
és Bzerződés tekintetében.

Article. 26G.

Des couventions particulières ré
gleront la répartition des biens qui 
appaitiüïiiieût à des collectivités ou 
il de:’, personnes morales publiques 

1 leiir activité sur des terri- 
t.oi; - .v ii îs par suite du pi’ésent 

-

256. cikk.

Azoknak a javaknak elosztását, 
amelyek olyan összességeknek Â agy 
olyau erkölcsi testületeknek birtokai, 
amelyek tevékenységüket a jeleu 
Szerződéssel feldarabolt temletekei.' 
gyakorolták, külön egyezmények fog 
ják szabályozni.

Article 267.

ĵtís États auxquels un territoire 
I' Víincienne monarchie austro-hon- 
r. re a été traoisféré ou qui sont nés 

tlii démembrement de cette monarchic, 
reconnaîtront les droits de propriété 
' tidustrielle, littéraire et artistique en 
l igueur sur ce territoire au moment 
nu celui-ci aura passé sous leur sou- 
'-'oraineté, ou qui seront rétabHs ou 
I (‘staurés par application de l'article 
.'-'îl du présent Traité. Ces droits 
1 1'.steront en vigueur pendant la durée 
t|iii leur sera accordée suivant la 
i< gislation de l’ancienne monarchie 
.uistvo-hoüg’

Unn coTi\fi:tioa spéciale réglera 
Ion Los questions concernant les archi
ves, registres et plans relatifs au 
oi vice de la propriété industrielle, 

Iw.f.éraire et artistique ainsi que leur 
( I .'(.iisirnssion ou communication éveu- 
iiK'lies par les Offices de l ’ancienne 
iixMiarchie austro-hongroise aux OfiS-

257. cikk.

Acok az Államok, amelyekhez a 
'o)t Osztrák-Magyar Monarchiából 

Lerülatek csatoltattak, vagy amelyek 
H Monarchia feldarabolásából kelet
keztek, elismerik mindazokat az ipari, 
irodalmi és művészeti tulajdonjogo
kat, amelyek ezeken a területeken 
fennhatóságuk alá jutásuk időpont
jában érvényben voltok, vagy a jelen 
Szerződés 241. cikkének alkalmazá- 
sávíil hatályba helyeztettek vagy 
visszaálllitattak. Ezek a iogok annyi 
ideig maradnak érvényben, amennyi 
azokat a volt Osztrák-Magyar Mon
archia törvényei szerint megillette.

Külön egyezmény fogja szabá
lyozni az ipari, irodalmi és művé
szeti tulajdon hatósági intézésével 
üsszefüggő levéltáraki'a^ lajstromokra 
és tervekre vonatkozó minden kér
dést, úgyszintén ezeknek netáni át
adását vagy közlését a volt Osztrák* 
Mag-yai- Monarokia Mvuta-lai ripî .é
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ces des États cessionnaires des terri- 
toires de ladite jnonaxchie ou atix 
Officea des Étâta nouvellemeut formé».

rôl az lijonnan alakult AUamok hiva
talai vagy azolmak az Államoknak 
hivatalai számára, amolyok a uovezett 
Monarchiából tcrületekot kaptak.

Article 258.

Sans préjudice des autres stipu
lations du présent Traité, ]e Gouver
nement hongrois s’engage, en ce qui 
le concerne, à remettre à. la Puissance, 
à laquelle des territoires de l’ancienne 
monarchie austro - hongroise sont 
transférés ou qui őst née du dé
membrement de cette monarchie, 
telle fraction des réserves, accumu
lées par les Gpiivomemonts ou les 
adminislrations de l ’ancieDue mon
archie anstro-hpngroise- ou par des 
organismes publics ou pHvés opérant 
sous leur contrôle, djeatinéa à faire 
face au fonctionneipeut, dans ces 
tenitoires, de toutes assm-ances so
ciales et assurances d'État,

Les Puissanoea auxquellos ces 
fonds seront remis devront nécessai
rement les affecter à l ’exécution des 
obligations résultant de ces assu
rances.

Los conditions de cette remise 
seront réglées par des conventions 
spéciales, conclues entre le Gouver
nement hongrois et les Gouverne
ments intéressés.

Dans Iç, cas où ces conventions 
spéciales no seraient pas conclues 
conformément à l ’alinéa précédent 
dans les trois mois de la mise en 
vigueur dn présent Trauté, les con
ditions du transfert seront, dans 
clia<iue cas, sonmiees à une Commis
sion de cinq membres, dont im sera 
nommé par ]e Gouvernement hongrois 
«t un par Taoti-e Gouvernement in
téressé et trois seront nommés par 
le Conseil d’Administi ation du Bureau 
international du Travail parmi les 
ressortissants des autres États. Cette 
Commission, votant à la majorité 
des voix, devra dans lés trois mois

268. cikk.

A jelen Szerződés egyéb reudel- 
Ivczéseinek sérelme nélkül a Magyar 
Kormány kötelezi magát, hogy min
den Hatalomnak, amelyhez a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiából terü
letek csatoltattak, vagy amely a 
Monarchia feldarabolásából keletke
zett, a maga részéről átadja a voItOsa- 
trák-Magyar Monarchia Kormányai 
vagy hatóságai, vagy az ellenőizé- 
sük alatt működő nyilvános vagy ma
gánszervezetek által felhalmozott tar
talékoknak azt a hányadát, amely az 
illető területeken tái-sadalmi és állami 
biztosításolí működésének céljaira 
szánva volt.

Azok a Hatalmak, amelyeknek 
ezek az alapok átadatnak, kötelesek 
azokat ezekből a biztosításokból eredő 
kötelezettségek teljesítésére fordítani.

A z  átadás feltételeit ;i Magyar 
Kormány és az érdekelt Kormányok 
között kötendő külöa egyezmények 
fogják szabályozni.

Ha ezek a külön egyezmények az 
előbbi bekezdésnek megfelelően a 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított három hónapon belül nem köt
tetnének meg, az átadás feltételei 
minden egyes esetben öttagú bizott
ság elé terjesztendők, amelynek egy 
tagját a Magyar Kormány, egyikét 
a másik érdekelt Kormány, három 
tagi át pedig a Nemzetközi Munka
hivatal Igazgatótanácsa más Á lla 
mok polgárai közül nevezi ki. Hz a 
bizottság megalakulásától számított 
három hónapon belül szavazattöbb
séggel elfogadott javaslatokat fog a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa elé
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da sa TOUstitution adopter des re
commandations à aoumettre au Oon. 
aeil de la Société des Nations ; los 
déoisiousf du Conseil deyront êtio 
itnmédiatemenfe considérées par la 
Hongrie cfc par l'autre État intéressé 
comme définitives.

terjeszteni; a Tanács hatîirozatait 
Mag;7aror3zàg és a másik érdekelt 
Állam nyomban végérvényeseknek 
kö.tcleg tekintenL

Article 259.

Los 'lispositioDs de la présente 
Süütion visant les rapporta entre la 
Hongrie ou Ica resaortissantg hongrois 
et loa ressortissants de l ’aiicion 
lioyanrae de Hongrie, s’appEquent 
.LUS rapportç de même entre
la Hongrie ou les ressortissaats hon- 
j^rois et les ressortissants do l'ancien
■ iinpire d’Authche, visés à l’ariicle 
iPa du Traité de Paix avec l’Autriolae.

Hx , : î (jufimQnt, les dispositions 
>1 Vin de la Partie X

,iLé, visant les rapports 
.'ikuti'jijhe on los ressortissants 

ciiions et les ressortissants de 
i.ieii empire d'Autriche, s’appli- 

I (i:. aux rapports de même nature 
H/c l ’Autriche ou les ressortissants 
'Ilriohiens, et les reaàorlissjiits dr- 
lucien royaume de Hongrie vvaés 

L rarticle 246 du présent Traité.

259. cikk.

A  jelen címnek azok a rendelke- 
aései, amelyek Magyarország vagy 
a magyar állampolgárok és a volt 
Magyar Királyság állampolgárai közti 
viszonyra vonatkoznak, alkalmazást 
nyernek ugyanilyen természetű viözo- 
uyokra Magyarország vagy a magyar 
állampolgárok; és a volt Osztrák 
Birodalom állampolgárai között is, 
ez utóbbiakat az Ausistriával kötött 
békeszerződés 2G3. cikke" érteimé' 
ben véve.

Viszont a most említett szerződéfi
X . része V n í. címének rendelkezései, 
atae'yek az AlisKtria’ vagy az osztrák 
állampolgárok és a volt Osztrák Biro- 
dalom állampolgárai közti viszonyra 
vonaoRo^cak, alkalmazást oyernek a*:; 
ugyaiíiiyeii természetű viszonyokra 
D3 Ausztria vagy az osztiúk állam- 
püígárck és a volt Magyar Kiválj^- 
ság állampolgáa'ai között is, ez utób
biakat a jeUn Szerződés 24G. cikke 
értelmében véve.

P A R T IE  X [.

NaTigatioii aérienne.

A ltie le  260.

I .OS aéronotfl ressortissant aux 
I' iii'!(anc,eíi alliées ou aasocióos auront 
i'l'mo libeité de survol et d’atterris- 

I)-,' MMr le territoire de la Hongrie
I I'-'.liront des mêmes avanteiges que 

:i'''ioti6fs hongrois notamment en 
"" 'It̂  détresse.

X I. RÉSZ.

Lé^ közlekedés.

260. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak kötelékébe tartozó légi járómüvek 
Magyarország területén teljesen sza
badon repülhetnek és leazállhatnak 
és általában véve ugyanazokat :i 
kedvezményeket élvezik, mint ii mii- 
gyar légi járómövek, kíiiAiiö.'iMn vn 
azélj?̂  esetében.
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Article 261. 261. cikk.

Les aéroneâi ressprblssant aux 
Puissances alliées oa associées, en 
transit pour un pays étranger quel
conque, jouü’ont du droit de survoler, 
sans atterrir, le temtoire de la 
Hoiigi-ie,-toujours sous réserve des 
règlements que la Hongrie pourra 
établir et qui seront également appli
cables aux aéronefs de la Hongrie 
et à ceux des pays alliés et as
sociés.

A  Szövetséges és Társult Hatal- 
inak kötelékébe tartozó és bármelj’̂ 
idegen országba haladó légi járó- 
művek: jogosultak Magyarország te
rületén leszállás nélkül átrepülni, 
feltéve, hogy betartják azokat a 
szabályokat, amelyeket Magyarország 
esetleg megállapít és amelj-ek e'gy- 
aránt alkalmazást nyernek mind Ma- 
gyai'orazág, mind a Szövetséges és 
Társult Országok légi járóműveire.

A ltiele 262.

Les aérodromes établis en Hongrie 
et ouverts au traBc public national 
seront ouveits aux aéronefs ressoi-tis- 
sant aux Puissàncea alliées et asso
ciées, qui y  seront traités sur un 
pied d'égalité avec les aéronefs hon
grois, en ce qui concerne les taxes 
d,e toutes natures y  compris les taxes 
d’attenîssage et d’aménagément.

262. cikk.

Azok a nyilvánost repülőterek, 
amelyek Magyarországon a hazai 
bel forgalom céljaira szolgálnak, a 
Szövetséges és Társult Halaknak légi 
járóműveinek is rendelkezésre álla
nak; ezek a járómuvek miudenüemű 
illeték tekintetében, ideértve a lö* 
szállási és kofcelési illetékeket, a 
magyar légi járóművekkel egyenlő 
elbánásban fognak részesülni,

Article 263.

SouH réserve des présentes dispo
sitions-, le droit de passage, de transit 
et d’atterissage, prévu aux articles
260, 261 et 262, est subordonné à 
l’obseryation des règlements que la 
(Hongrie pourra juger nécessaire 
d’édicter, étant entendu que ces 
règlements seront appliqués sans 
distdncüon aux aôfonefs hongrois et 
à ceux des Pays alliés et associés

263. cikk

A  jelen rendelkezések sérelme 
nélkül a 260., 261. és 262. cikkek
ben meghatározott repülési, átrepülési 
és leszállási jog  korlátozva lehet olyan 
szabályokkal, amelyeket Magyaror
szág szükségesnek tart életbeléptetni ; 
természetesen ezek a szabályok mfn" 
den különbség nélkül alkalmazást 
fognak nyerni mind a magyar légi 
járóművekre, mind a Szövetséges és 
Társult Országok légi járóművéFre.

Article 264i

Les cettificats de nationalité, de 
havigabilitó, les brevets de capacité 
et licences, délivrés ou recoimus 
valables par l*une quelconque des 
Puissances alliées ou associées, seront

264. cîkk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak bál-melyike részéről az állim- 
polgárságra és a légi közlekedésre 
nézve kiállított vagy érvényeseknek 
elismert bizonyítványoka.t, képesítési
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admis en Hongrie comme valables 
et équivalents aux certificats, brevets 
et licences délivrés par la Hongrie.

okleveleket és engedélyekét Magyar- 
országon érvényeseknek és ugyan
olyan értékűeknek fogják elismerni, 
mint a Magyarországon kiállított 
bizonyítványokat, okleveleket és' en
gedélyeket.

Article 265.

Au point de vue du trafic com
mercial aérien interne, les aéronefs 
ressortiaïant aux Puissances alliées 
et associées jouiront, en Hongiie du 
ti-aitement de la nation la plus favo
risée.

265. cikk.

A  belföldi kereskedelmi légi for
galomban a Szövetséges, és Társult 
Hatalmak kötelékébe tartozó légi 
járóművek Magyarországop a leg
nagyobb kedvezményt élvező nem
zettel egyenlő elbánásban részesülnek,

Article 266.

La  Hongrie s’engage à mettre en 
vigueur des mesures propres à assu
rer que tout aéronef- hongrois sur-
■ volant son territoire se conformera 
aux règles sur les feux et signaux, 
règles de l ’air et règles sm* le trafic 
aérien sur ou dans le voisinage des 
aérodromes, telles que ces règles sont 
fixées dans la Convention passée 
entre les ifuissances alliées et asso
ciées relativement à la navigation 
aérienne.

266 cikk.

Magyarország kötelezi magát arra. 
hogy olyan rendelkezéseket léptet 
életbe, amelyek alkalmasak annak 
biztosítására, hogy a területe föloi, 
repülő minden magyar légi járómí: 
alkalmazkodni fog azokhoz a sza^ i 
lyokhoz, amelyeket a világítójelek 
jelzések, á. légtérre vonatkozó szab: 
lyok, továbbá a repülőterek fol; ■ 
vagy azok közelében való forgaio . 
tárg)'^ában a Szövetsóges és Tár£,*\, 
Hatalmak között, a légi közlekedés?- 
vonatkozólag kötött egyezmény meg 
állapított.-

Article 267.

Les obligations imposées par les 
dispositions qui précèdent resteront 
en vigueur jusqu’au 1" janvier 1923,, 
à moins qu’auparavant la Hongrie 
ait été admise dans la Société des 
Nations ou ait été autorisée, du con
sentement des Paissances alliées et 
associées, à adhérer à la Convention 
passée entre lesdites Puissances, rela
tivement à la navigation aérienne.

267. cikk.

Aa előző rendelkezésekben me -̂ 
szabott kötelezettségek az 1923. é-- 
januárius hó 1. napjáig maradca- 
érvényben, hacsak Magyai'országob a 
Nemzetek Szövetségébe előbb fel nem. 
veszik, vagy a Szövetséges és Tá’> 
sült Hatalmak Magyarországot előbo 
fel nem hatalmazzák arra, b o ^  a. 
említett Hatalmak között a légi köJ"- 
lekedésre vonatkozólag kötött egyez
ményhez csatlakozhasson.
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Ports, voies d’eau et voies ferrées,

SECTION L 

Di^pusitions générales.

Article 268.

La Hongrie s’engage à accoi'der 
la liberté da transit à travers sou 
territoire sur les voies les plus appro
priées au transit international par 
chemin der fer, par cours d’eau na
vigable ou par canal, aux personnes, 
marchandises, navires, bateaux, wa
gons et services postaux en prove
nance ou à destination des territoi
res de l ’une quelconque des Puissan
ces alliées et associées, limitrophe 
ou non.

Les pei'sonnes, marchandises, na
vires, bateaux, wagons et services 
postaux ne seronjb soumis à aucun 
droit de transit, ni à aucun délai 
ou restriction inutiles, et ils auront 
droit, en Hongi-ie, au traitement na
tional, en tout ce qui concerne les 
taxes et facilités, ainsi qu’à tons 
autres égards.

Les marchandises en transit se
ront ëxemptes de tous droits de 
douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant 
le ti’ansport en transit, devront être 
raisonnables, en égard aux conditions, 
du trafic; Nulle redevance, facilité 
ou restriction ne devra dépendre, 
directement on indirectement, de la 
qualité du propriétaire ou de la na
tionalité du navire ou autre moyen 
de transport qui aurait été ou qui 
devrait êti-e employé sur une partie 
quelconque du parcours total.

Article 269.

La Hongrie s’engage à n’imposer 
ni maintenir un contrôle quelconque

Kikötőlí, vízi utak és vasutak.

I. CÍM.

Általános rendelkezések.

268. cLkk.

Magyarország kötelezi magát 
hogy a nemzetközi átmenő forga 
lomra legalkalmasabb útakon, neve 
zetesen vasúton, hajózható vízi úta 
kon vagy csatornákon szabad átme 
netet engedélyez területén kere-sztül 
bármelyik szomszédos vagy nem 
szomszédos Szövetséges és Társult 
Hatalom területéről származó vag^ 
oda irányított személyek, árúk, hajók, 
vasúti kocáik és a posta számára.

A  személyek, árúk, hajók, vasúti 
kocsik és a posta sem^miféle átmeneti 
illetéknek, sem pedig szükségtelen 
késedelemnek vagy korlátozásnak 
nem vethetők alá éa Magyarországon 
a belföldiekkel azonos elbánásra lesz 
joguk, különösen az ületékek és köny- 
nyítések tekintetében, valamint min
den más tekintetben is.

A z  átmeneti árúk mentesek min
dennemű vámtól vagy más hasonló 
illetékektől.

Az átmenő forgalmat terhelő min
den illetéknek vagy díjnak a forgalom 
feltételeihez mérten méltányosnak kell 
lennie. Semmiféle illeték, könnyítés 
vagy korlátozás sem közvetlenül, sem' 
közvetve nem függhet attól, hogy a 
teljes útvonal valamely részén igénybe
V ett vagy igénybe veen dő haj ónak vagy 
más szállítóeszköznek ki a tulajdonosa 
vagy milyen a nemzetisége.

269. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy nem létesít éa nem tart fenn
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sur le3 entreprises de transport, en 
transit aller et retour, des émigi-ants 
à travers son territoire, 6n dehors 
des mesures nécessaires pour consta
ter que les voyageurs sont réelle
ment en transit ; elle ne permettra 
à aucmie compagnie de navigation 
ni à aucune autre oi'ganisation, ao- 
ciété ou personne pri''^^6 intéressée 
au trafic, de participer d’une façon 
quelconque à un service administratif" 
organisé dans ce but, ni d’exercer 
une influence directe ou indirecte à 
cet égard.

ellenőrzést a területén átutazó ki
vándorlókra vonatkozólag az oda- 
és visszafelé irányuló átmenetben a 
szállító közlekedési vállalatokkal 
szemben, kivéve az annak megálla
pítása végett szükséges rendszabályo
kat, hogy az utásólc valóban átataz- 
nak-e; a szállításnál éx'dekelt semmi
féle hajózási társaságnak, sem bár
mely más szervezetnek, társulatnak 
vagy magánszemélynek nem enged
heti meg, hogy ebből a célból szer
vezett igazgatási szolgálatban részt 
vegyenek, sem azt, hogy arra köz
vetlenül vagy közvetve befolyást 
gyakoroljanak.

Article 270.

La Hongrie s’interdit d établir 
une distinctiorL ou une préférence 
dii-ecte ou indirecte, en ce qui con
cerne les droits, taxes et prohibitions 
relatifs aux importations dans son 
territoire ou aux exportations de son 
territoire et, sous réserve des stipu
lations particulières contenues dans 
le présent traité, en ce qui concerne 
les conditions et le p rix  du transport 
des marchandises ou des personnes 
à destination ou en provenance de 
son territoire, en raison sóit de la 
fentiére d’enti-ée ou de sortie, soit de 
la nature, de la propî’iété ou du 
pavillon des moyens de transport 
employés (y compris les transports 
aériens), soit du point de départ 
primitif ou immédiat du navire ou 
du bateau, du wagon, de l’aéronef ou 
autre moyen de transport, de sa 
destination finale ou intermédiaire, 
de l ’itinéi’aire suivi ou des points de 
tiansbordement, soit du fait que les 
marchandises son importées ou expor
tées directement pai’ un port hongrois 
ou indirecteménfc par un port étranger, 
soit du fait que les marchandises sont 
importées ou exportées par terre ou 
par voie aériemie.

La  Songrie s’interdit notamment

270. cikk.

Magyarország lemond an-ól, hogy 
megkülönböztetést tegyen, vagy akár 
közvetlen, akár közvetett előnyöket 
nyújtson a területére való bevitelben 
vagy a területéről való kivitelben 
vámok, illetékek és tilalmak, vala
mint — a jelen Szerződésben foglalt
különös rendelkezések fenútartás?5 
val — a területére utazó személyek
nél és odarendelt árúknál, továbbá 
a területéről utazó személyeknéJ 
onnan származó árúknál a rnenet- 
és szállítási díjak és szállítási 
tételek tekintetében akár a be- vs.v' 
kilépés határpontja, akár a hasanrír 
szállítóeszközök (ideértve a légi jár6 
műveket) mineműaége, tulajilontv 
vagy lobogója, akár a hajó, vasút' 
kocsi, légi járomú vagy más ssiáliit/* 
eszköz eredeti vagy közbeeső kiindíi- 
lási pontja, végső vagy közbeíiaó 
rendeltetési helye, a megtett út vaú-y 
az átrakodás helye alapján, vagy 
azon az alapon, hogy az árúkat 
közvetlenül valamely joiagyar kikötőn 
vagy közvetve valamely külföldi ki
kötőn át hozták be vagy vitték ki 
akár pedig azon az alapon, hogy az 
árúk behozatala vagy kivitele a földön 
vagy légi úton történik é.

különösen lemond
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d’établir, au préjudice des ports, 
navirea ou bateaux de l’une quel
conque des Puissances alliées ou asso
ciées, aucune surtaxe, aucune prime 
directe ou indirecte à l’exportation 
ou l'importation par les ports on par 
les navires ou bateaux hongi’ois ou 
par céux d’une autre Puissance, en 
particulier sous forme de tarifa com
binés, et de soumettre les personnes 
ou les marchandises, passant par un 
port, ou utilisant un navire ou bateau 
d’une quelconque des Puissances alliées 
ou associées à des formalités ou à 
des délais quelconques auxquels ces 
personnes ou ces marchandises ne 
seraient pas soumises, si elles passaient 
par un port hongi’ois ou par le port 
d’une autre Puissance, ou si elles 
utilisaient un navire ou bateau 
hongi'ois ou un navire ou bateau 
d’uno autre Puissance.

árról, hogy bármelyik Szövetséges 
és Társult Hatalom kikötSinek és 
hajóinak hátrányára Magyarország
nak vagy valamely más Hatalomnak 
kikötőin át, vagy azoknak hajóival 
eszközölt ki' vagy bevitelben vala- 
milyen pótdíjat (surtaxe), közvetlen 
vagy közvetett jutalmazást (prémiu
mot) léptessen életbe, különösen 
összetett (kombinált) díjszabás alak
jában ; vagy hogy valamelyik Szö
vetséges és Társult hatalom kikötő
jén átmenő, vagy hajóit használó 
személyeket vagy árúkat olyan alaki- 
Ságokra vagy késedelmeskedésre kö
telezzen, amelyeknek ezeknél a sze
mélyeknél és ezeknél az árúknál nem 
volna helyük, ha magyar kikötőn, 
vagy valamely más Hatalom kikötő
jén át mennének, vagy ha magyar 
hajót vagy valamely más Hatalom 
hajóját használnák.

Article 271.

Toutes les- dispositions utiles de
vront être prises, au point de vuo admi
nistratif et tec^ique, pour abréger, 
autant que possible la pénétration des 
marchandises par les frontières de la 
Hongrie et pour assurer, à partir 
desdites fi'ontières, l ’expédition et le 
transport de 'ces marchandises sans 
distinguer selon qu’elles sont en pro
venance ou à destination de territoires 
des Puissances alliées ou associées, 
ou en transit de ou poui' ces teni- 
toires, dans des conditions matérielles, 
notamment au point de vue de la 
rapidité et des soins de route, iden
tiques à celles dont bénéficieraient 
les marchandises de même natme, 
voyageant sur le temtoii-e hongrois 
dans des conditions semblables de 
transport.

En particulier, le transport des 
marchandises périssables sera effectué 
avec promptitude et régularité et les 
formalités douanières auront lieu de 
façon à permettre la continuation

271. cikk.

Igazgatási és műszaki tekintet
ben minden célszerű intézkedést 
meg kell termi avégből, hogy Magyar- 
oi'szág határán az árúk átmenete 
lehetőleg megi-övidittessék és arra 
való különbség nélkül, vájjon a Szö
vetséges és Tái’sult Hatalmak temle- 
téről származó, vagy oda irányított, 
vagy ezekről a teiiiletekről érkező 
vagy odamenő átfutó árúkról van-e 
szó, ezeknek az árúknak az említett 
határtól való továbbítása és szállí
tása biztosítva legyen ugyanolyan 
anyagi feltételek mellett, — különö-' 
sen a gyoi'saság és a szállítás gon
dossága tekintetében — mint amelyek 
a magyar területen hasonló feltételek 
meÜett szállított hasonló nemű árúkra 
irányadók.

Különösen gyorsan és rendszeresen 
kell történnie a romlandó árúk szállí
tásának és a vámkezelésnek ügy kell 
végbemennie, hogy az árúk közvetlen 
továbbszállitása a legközelebbi csat-
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dises par les trains en correspondance. hesaék.
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Article 272.

Les ports maritimes des Puissan
ces alliées et associées bénéficieront 
de toutes les faveurs et de tous les 
tarifs réduits accordés, sur les voies 
feiTées ou sur les voies navigables 

la Hongrie, au profit d’un port 
iuelconque d’une autre Puissamce.

Article 273.

La Hongi'iô ne poun-a refuser de 
participer aux taiifs ou combinaisons 
de taxifs qui- aui-aient p;ar objet 
d’assurer aux ports d’une des Puis
sances alliées et associées des avan
tages analogues à ceux qu’elle aurait 
accordés à ceux d’une autre Puissance.

SECTION IL 

Navigation.
C H A P IT R E  I.

Liberté de navigation.

Article 274.

Les ressortissants des Puissances 
alliées et associées, ainsi que leurs 
biens, navires et bateaux, jouiront, 
clans tous les ports et sur les voies 
de navigation intérieure de la Hon
grie, d’un traitement à tous 
égards, à celui des reeso. ûiïsants, des 
biens et des navi, et bateaux 
liongrois.

En p a r t i . / l e s  navii-es et ba
teaux de l’une quelconque des Puis
sances alliées et associées seront au
torisée à transporter des marchan
dises de toute natui-e et des passa
gers à destination ou en. provenance 
de tous ports ou localités situés sur 
le tenitoire de la Hongrie auxquels

272. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak tengeri kikötői élvezni fogják 
mindazokat a kedvezményeket é- 
mérsékelt díjszabásokat, amelyek 
Magyarország vasúti vonalain és 
hajózási útaiu bármely más Hatalom 
kikötője javára biztosítva vannak.

273. cikk.

Magyarország nem tagadhatja 
meg részvételét azokban a díjszabá
sokban vagy díjszabásösszetételekben 
(díjszabás-kombinációkban), amelyek
nek tárgya valamely Szövetséges és 
Társult Hatalom kikötői részére olyan 
kedvezoiéQyek biztosítása, amelyeket 
Magyarország valamely más Hatalom 
kikötője részére netalán engedé
lyezni fog.

II. CÍM.

Hajózás.
I. F E JE ZE T .

Â hajózás szabadsága.

274. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai, úgyszintén javaik 
és hajóik Magyarország összes kikö
tőiben és belhajózási útain minden 
tekintetben ugyanolyan elbánásban 
fognak részesülni, mint a magyar 
állampolgárok, javak és hajók.

Nevezetesen bármelyik Szövet
séges és Társult Hatalom hajóinak 
joguk lesz Magyarország területén 
levő, s a magyar hajók, számára 
nyitva álló összes kikötőkbe vagy 
helyekre, vagy onnan mindenféle 
árúkat és utasokat nem súlyosabb 
feltételek mellett szállítani, mint
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les navires efc bateaux hongrois peu
vent-avoir accès, à des conditiona 
qui ne seront pas plus onéreuses que 
celles appliquées dans le cas de na- 
’vires et bateaux nationaux ; ils seront 
traités sur le pied d’égalité avec les 
navires et bateaux nationaux, en ce 
qui concerne les facilités et charges 
de ports et de quai de toute sorte, 
y compris les facilités de stationne
ment, de chargement et de décharge
ment,. les droits et charges de ton
nage, de quai, de pilotage, de phare, 
de quarantaine et tous di’oits et 
charges analogues, de quelque nature 
qu’ils soient, perçus au nom et au 
profit du Gouvernement, de fonction
naires publics, de particuliers, de 
corporations ou d’établissements do 
quelque espèce .que ce se soit.

Au cas où la Hongrie accorderait 
à r.une quelconque des Puissances 
alliées et associées ou à toute autre 
Puissance étrangère, un traitement 
préférentiel, oe régime sera étendu 
saiis délai et sans conditions à tou
tes les Puissances alliées et associées.

I l  ne sera apporté à la circula
tion des personnes et des navires et 
bateaux d’autres entraves que celles 
résultant des dispositions relatives 
aux douanes, à la police, aux pres
criptions sanitaires, à l ’émigration 
ou à l’immigration ainsi qu’à l ’impor
tation ou à l ’exportation des. mar- 
ohandiaes prohibées. Ces dispositions, 
raisonnables et uniformes, ne devront 
pas entraver inutilement le trafic.

amelyek a belíöldi hájóki-a nézve 
irányadók; a belföldi hajókkal 
egyenlő elbánásban fognak továbbá 
részesülni mindennemű kedvezmé
nyek, ügyszintén a kikötői és i’ak- 
parti illetékek tekintetében, ideértve 
a könnyítéseket a veazteglésnél, be- 
és kirakodásnál, a tonnage- ,̂ rakpart-, 
kalauz-, világító-, vesztegzár- és 
minden más hasonló díjakat és ille
tékeket, amelyeket a Kormány, köz- 
hivatalnokok, magánosok, testületek 
vagy bármiféle intézetek nevében 
és javára szednek.

Abban az esetben, ha Magyar- 
ország bármelyik Szövetséges és 
Társvilt Hatalomnak vagy akármely 
más 4cülföldi Hatalomnak kedvez
ményes elbánást biztosítana, ennek 
hatálya ' haladéktalanul és feltétlenül 
kiterjed az összes Szövetséges és 
Társult Hatalmakra.

A  személyek és hajók forgalma 
nem esik más korlátozás alá, mint 
ami a vámokra, a rendészetre, az 
egészségügyi szabályzatra, a ki- vagy 
bevándorlásra, valamint az árúk be
vagy kivitelének tilalmára vonatkozó 
rendelkezésekből következik. Ezek
nek a rendelkezéseknek méltányosak
nak és egységeseknek kelí lenniök 
és nem szabad a forgalmat szükség
telenül akadályozniok.

C H A P IT R E  II.

Clames relatives au Danuhe.

1̂* D i s p o s i t i o n s c o m m iT n c s 
aux r é s e a ux  f l u v i au x  dé 

c l a r é s  i n t e r n a t i o n a u x .

Article 276.

Est déclaré international ; le Da
nube depuis Ulm, ensemble toute

II. F E JE ZE T .

A Dunára vonatkozó rendelkezések.

1. K ö z ö s  s z a b á l y o k  a n e m
z e t k ö z i e k n e k  n y i l v á n í t o t t  

v í z h á l ó z a t o k r a .

275. cikk.

A  Duna Ulmtól kezdve nemzet
közinek nyilváníttatik ; ennek a viz-
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partie naidgable de ce réseau fluvial 
servant naturellement d’accès à la 
mer à plus d’un État, avec oa sans 
transbordement, d’un bateau à un 
autre, ainsi que les canaux latéraux 
et chenaux qui seraient établis, soit 
pour doubler ou améliorer des sec
tions naturellement navigables dudit 
réseau fluvial, sóit pour réunir deux 
sections naturellement navigables du 
même cours d’eau.

A la suite d’un accord conclu 
entre les États riverains^ le régime 
international pourra être étendu à 
toute parfio du réseau ôuvial sus
nommé qui ne sera pas comprise 
dans la définition générale.

hálózatnak minden hajózható része, 
amely egynél több Állam jészére a 
tengerhez természetes kijáratként 
szolgál egyik hajóból a másikba való 
átrakodással vagy anélkül, úgyszin
tén azok az oldalcsatornák és víz- 
medrek, amelyek akár az említett 
vízhálózat természettől fogva hálóz
ható szakaszainak megkettőzésére 
vagy megjavítására, akár ugyanazon 
viziüt természettől hajózható két 
szakaszának összekötésére szolgálnak.

A  parti Államok között létesült 
megegyezéssel a nemzetközi igazga
tás az említett vízhálózat minden 
olyan részére is kiterjeszthető, ame
lyet az általános meghatározás nem 
foglal magában.

Article 276.

Sur lo.-î voies déclarées interna
tionales h, l ’article précédent^ les 
ressort\£s.v;t&, les biens et les pavil
le ïîs ds toutes les Puissances seront 
traités sur le pied d’une parfaite 
ôgahté, de telle eorte qu’aucune dis- 
ûnction ne soit faite, au détriment 
lies ressortissants, des biens et du 
j)avillon d’une, quelconque de ces 
l^uissances, entre ceux ci et les res
sortissants, les biens et le pavillon 
(le VÉtat riverain lui-même ou de 
l’ État dont les ressortissants, les biens 
üt le pavillon jouissent du. traitement
lo plus favorable.

276. cikk.

A z előbbi cikkben nemzetköziek
nek nyilvánított útakon az összes 
Hatalmak állampolgárai, javai és 
lobogói teljesen egyenlő elbánásban 
fognak részesülni akként, hogy e 
Hatalmak bármelyikének állampol
gárai, javai és lobogója hátrányára 
semmiféle megkülönböztetést sem 
szabad tenni köztük és magának a 
parti Államnak vagy annak az 
Államnak polgárai,-javai és lobogója 
között, amelynek állampolgárai, javai 
és lobogója a legtöbb kedvezményt 
élvezik.

Article 277.

Les bateaux hongrois ne pourront 
l'xécutér le transport, par lignes ré
gulières de voyageurs et de mar
chandises, entre les-ports d’une Puis- 
•sance alliée et associée, qu'avec une 
autorisation spéciale de celle-ci.

277. cikk.

A  magyar hajók a személy- és 
árúforgalmat rendes járatokkal vala
melyik Szövetséges és Társult H a
talom kikötői között' csak ennek 
különös felhatalmazása alapján bo
nyolíthatják le.

Article 278.

Des taxes, susceptibles de .vaaier 
avec les différentes sections du fleuve,

278. cikk.

A  folyam különböző szakaszai 
szerint változó illetékek szedhetők
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pourront être perçues sur les bateaux 
empniutant la voie uavi gable ou ses 
accès, à moins de dispositions contrai
res d’une convention existante. Elles 
devront' être exclusivement destinées 
à couvrir d’une façon équitable les 
frais d’entretien de la navigabilité 
ou d’amélioration da fleuve et de ses 
accès ou à subvenir à des dépenses 
faites dans l ’intérêt de la navigation. 
Le tarif en sera calculé d’après ces 
dépenses et affiché dans les ports. 
Ces taxes seront établies de ma
nière à ne pas rendre nécessaire un 
examen détaillé de la cargaison, à 
moins qu'il n’y ait soupçon de fraude 
ou de contravention.

azoktól a hajóktól, amelyek a hajóz
hatta utat vagy hozzá] áróit használ
ják, hacsak valamely fennálló egyez
mény dlenkező szabályt nem tar
talmaz. Ezekiiek az illetékeknek az 
a kizárólagos rendeltetésük, hogy a 
íolyain és hozzájárói hajózhatóságá
nak fenntartásával és javításával járó 
költségek méltányos módon fedezhe
tők legyenek, vagy a hajózás érdeké
ben tett kiadások megtérüljenek. A  
díjszabást ezek szerint a kiadások 
szerint kell kiszámítani és a kikö
tőkben ki' kell függeszteni. Ezeket a 
díjakat akként kell megállapítani, 
hogy a rakomány részletes megvizs
gálása ne legyen szükséges, hacsak 
csempészet vagy kihágás gyanúja 
nem merül fel.

Article 279. 279. cikk.

Lé transit des voyageurs, bateaux 
et marchandises s’effectuera confor
mément aux conditions générales 
fixées à la section I.

Loreque-les deux rives d’un fleuve 
international font partie d’un même 
État, les marchandises en transit 
pourront être mises sous scellés, ou 
sous la garde des agents de douanes. 
Lorsque le fleuve forme frontière, 
les marchandises et les voyageurs 
en transit seront exempts de toute 
formalité douanière; le chargement 
et le déchargement des marchandi- 
se.s, ainsi que l’embarquement et le 
débarquement des voyageurs ne. 
pourront s’eiTectuer que dans des ports 
désignés par TÉtat riverain.

Az utasok, háj ók és árúk átmenő 
forgalma az I. címben megállapított 
általános rendelkezések szerint tör
ténik.

Ha valamely nemzetközi folyam 
mindkét partja ugyanahhoz az Állam
hoz tartozik, az átmenő árúkat vám
zár vagy vámtisztviselők felüg}'elete 
alá lehet helyezni. Ha a folyam al
kotja a határt, az átmenő árúk és 
utasok mentesek minden vámvizsgá
lattól; az árúk be- és kirakása, va
lamint az utMok be- és kiszállása 
csak a parti Államtól kijelölt kikö
tőkben történhetik.

Article 280. 280. cikk.

Sur le parcours comme à l’em
bouchure des voies navigables sus
mentionnées, il ne pourra être perçu 
de rédevances d’aucune espèce autres 
que celles prévues à la présente 
Patrie.

A z említett hajózható viziutak 
folyamán, .valamint a torkolatban 
semmiféle más illetéket nem lehet 
szedni, mint amit a jelen rész meg
állapít.
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Cette disposition ne fera pas obs
tacle à l’établissement, par les États 
riverains, de droits de douane 
d’octroi local- ou de consommation, 
non plus qu’̂  la création de taxes 
raisonnables et uniformes prélevées 
dans les ports, tarifs
publics pour l ’usage des gixies, élé
vateurs, quais, magasins et autres 
installations analogues.

Ez a rendelkezés nem akadályozza 
a parti Államokat vámok, helyi- és 
fogyasztási adó kivetésében, nem
különben olyan méltányos és egysé
ges illetékek megállapításában, ame
lyeket darúk, emelők, rakpartok, rak
tárak és más hasonló berendezések 
használatáért általános díjszabás sze
rint a kikötőben szednek.

Article 281.

A  dé:aut d’uiie organisation spé
ciale relative à l’exécution des tra
vaux d’entretien et. d'amélioration 
de la partie internationale d’un 
réseau navigable, chaque État rive
rain sera tenu de prendre, dans la 
mesure convenable, les dispositions 
nécessaires à l ’effet d’écarter tous 
obstacles ou dangers pour la navi
gation et d’assurer le maintien de la 
navigation dans de bonnes condi
tions.

Si un État néglige de se confor
mer à cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la Commis
sion internationale pourra en appeler 
à la juridiction instituée à cet effet 
par la Société des Nations.

281. cikk.

Valamely hajózható vízhálózat 
nemzetközi részének fenntartási és 
javítási munkálatait ellátó különös 
szervezet hiányában minden parti 
AUam köteles —  megfelelő mérték
ben — a szükséges rendelkezéseket 
megtenni a hajózás akadályainak és 
veszélyeinek elhárítása és a hajózás 
jó  állapotban tartásának biztosítása 
végett.

Ha valamely Állam elmulasztja 
ennek a kötelezetteégének teljesítését, 
a parti Államok vagy â  Nemzetközi 
Bizottságban képviselt Államok bár
melyike a Nemzetek Szövetségétől 
erre a célra felállított bírósághoz 
fordulhat.

Article- 282.

II sera procédé de la même ma
nière dans le cas où un État riverain 
entreprendrait des travaux de nature 
à porter atteinte à la navigation dans 
la partie internationale. La juridic
tion visée à l ’article précédent pourra 
pi-escrire la suspension ou la sup
pression de ces travaux, en tenant 
compte dans ses décisions des droits 
relatifs à l’irrigation, à la force 
hydraulique, aux pêcheries et aux 
autres intérêts nationaux qui, en cas 
d’accoird de tous les États riverains 
ou de. tous les États représentée à

282. cikk.

ügj’̂ anigy kell eljái-ni abban ae 
esetben, ha valamelyik parti Állanx 
a nemzetközi folyamrész ha-józáöára 
káros természetű munkálatokba fog. 
A z  előbbi cikkben említett bíróság 
elrendelheti ezeknek a munkálatok
nak felfüggesztését vagy beszünteté
sét, de határozataiban figyelembe 
kell vennie az öntözésre, a vizierőrc. 
a halászatra és más nemzeti érde
kekre vonatkozó jogokat, .amelyek az 
összes parti Államok vagy a. Nem
zetközi Bizottságban képviselt összes 
Áilamok hozzájárulásával a hajózás
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Iá Commission internationale, auront 
la priorité sor les besoins de la na* 
TÎgation.

Le reconrs à la juridiction de la 
Société des Nations ne sera pas sus
pensif.

érdekeivel szemben előnyben része
sülnek.

A  Nemzetek Szövetségének bíró
ságához intézett fellebbezésnek nincs 
halasztó hatálya.

Article 283.

Le régime formulé par les arti
cles 276 et 278 à 282 ci-dessus sera 
remplacé par celui qui serait institué 
dans une Convention générale éta
blie par les Puissances alliées et asso
ciées et approuvée par la Société des 
Nations, relativement aux voies navi
gables dont ladite Convention recon
naîtrait le caractère international. 
Cette Convention pourra s’appliquer 
notamment à tout ou partie du réseau 
âuTtal et du Danube ci-dessus menti* 
onné, ainsi qu'aux autres éléments de 
ce réseau fluvial qui pourrait y  être 
compris dü.n8 une définition générale.

La Hongrie s’engage, conformé
ment à l ’article 314, à adhérer à la
dite Convention générale.

Article 284.

La Hongrie cédera aux Paissances 
alliées et associées intéressées dans 
le d.éiai maximum de trois mois après 
la notification qui lui en sera faite  ̂
une partie des remor<jueurs et des 
bateaux qui resteront immatriculés 
dans les ports des réseaux fluviaux 
visés à l ’firticle 276, après les pré
lèvements à opérer à titre de resti 
tution ou de réparation. La Hongrie 
cédera dé même le matériel de toute 
nature nécessaire aux Puissances al
liées et associées intéressées pour l’uti
lisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et 
bateaux et l’importance du matériel 
cédé ainsi que leur répartition, seront 
déterminéa par un ou plusieurs arbi-

288. cikk,

A  fenti 276. és 278— 282. cikkek
ben foglalt szabályokat a Szövetsé
ges és Tárault Hatalmak által meg
állapított és a Nemzetek Szövetsége 
részéről jóváhagyótt általános egyez- 
méoy fogja helyettesíteni azokra a 
hajózható utakra vonatkozólag, ame
lyeknek nemzetközi jellegét az emlí
tett egyezmény elismeri. Ez az 
egyezmény alkalmazható lesz külö
nösen a Duna fen temlített egész víz
hálózatára vagy annak valamely 
részére, úgj'szihtén ennek a vízháló
zatnak egyéb olyan alkotórészeire, 
amelyek általános meghatározással 
oda vonhatók.

A  314. cikk értelmében Magyar- 
ország kötelezi magát, hogy az em
lített általános egyezményhez csat
lakozik.

284. cikk.

Legkésőbb három hónap alatt a 
neki szóló felszólítás vétele után 
Magyarország az érdekéit Szövetséges 
és Társult Hatalmaknak átengedi 
azoknak a- vontatógőzö.'iöknek és 
uszályhajóknak egy ré>zét., Hmelyek 
megtérítés és jóvátétel cím ón történő 
anyaglevonás után a 275. cikkben 
említett vízhálózatok kikötőiben ma
radnak bejegyezve. Ugyancsak át
engedi Magyarország ezeknek a háló
zatoknak kihasználásához az érdekelt 
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
szükséges minden télé anyagot is.

A  vontatógőzösök és uszályhajók 
számát és az átengedett anyag meny- 
nyiségét, valamint azoknak elosztását 
az Északamerikai Egyesült-Allamok-
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très désignés pal* les États-Unis d'Amé
rique en tenant compte des besoins 
légitimes des parties en causfe, et en 
se basant notamment sur le trafic de 
la navigation dans les cinq années 
qui ont précédé Ja guerre.

Tous les bâtiments cédés devront 
être munis de leurs agrès et apparaux, 
être en bon état, capables de trans
porter des marchandises et choisis 
parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au 
présent article nécessitei’ont des trans
ferts de propriété, l ’arbitre ou les 
arbitres fixeront les droits des anciens 
propriétaires déterminés au IB octobre 
1918 et le montant de l’indemnité 
à leur payer, ainsi que dans chaque 
cas particulier, le mode de règlement 
de cette indemnité. Si l ’aibitre ou les 
arbitres reconnaissent que tout ou 
partie de cette indemnité doit revenir 
directement ou ‘ indirectement à des 
Etats tenus à des réparations, ils 
détermineront la somme à porter de 
ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, 
sont également soumises à l’arbitrage 
de l’arbitre ou des arbitres susmen
tionnés, toutes questions ayant trait à 
la répartition permanente des navires 
dont la propriété ou la nationalité 
donneraient lieu à un différend entre 
États, et aux conditions de ladite 
répartition.

Une Commission formée des rep
résentants des États-Unis d’Amérique, 
de l’Empire britannique, de la France 
et de l ’Italie est investie, jusqu’à la 
répartition défirdtive, du contrôle de 
ces vaisseaux. Cette Commission fera 
provisoii'ement le nécessaire pour assu
rer l ’exploitation de ces navires dans 
l’intérêt général par un organisme 
local q[uelconque  ̂où, sinon, elle Uen- 
ü-eprendi'a elle-même sans cependant 
porter atteinte à la . répartition défi
nitive.

Cette exploitation provisoire sera

tói kijelölt egy vagy több döntőbiró 
határozza meg, figyelemmel az érde
kelt felek jogos igényeire és különö
sen a háborút megelőző öt év hajó
zási forgalma alapján.

A z összes átengedett járóművek
nek tartozékaikkal és felszerelésükkel 
ellátva, jó állapolbanj árú szállításra 
alkalmasaknak és a legújabban ké
szültek közé tartozóknak kell lenniök.

Ha a jelen cikkben említett át
engedések a tulajdonjog átruházását 
tennék szükségessé, a döntőbíró vagy 
döntőblrák az 1918. évi október hó 
15-i állapot, alapján meghatározzák 
a régi tulajdonosok jogait és a nekik 
fizetendő, kártérítés összegét, ' vala
mint minden egyes esetben a kárta
lanítás eszközlésének módját. Ha a 
döntőbíró vagy döntőbírák azt talál
ják, hogy ez a kártalanítás egészben 
vagy részben, közvetlenül vagy köz
vetve a jóvátéteh'e kötelezett Á lla
mokat illeti, úgy meghatározzák azt 
az összeget, amelyet ezen az alapon 
az említett Államok javára kell írni.

Ami a Dunát illeti, ugyancsak az 
említett döntőbíró vagy döntőbírák 
3lé tartoznak mindazok a kérdések, 
amelyek a tulajdonjog vagy cemze^ 
tiségüfc miatt az ÁUamok között, 
vitássá válható hajók végleges eí- 
oszLására és ennek az elosztásnak 
módozataira vonatkoznak.

A  végleges elosztásig a-z Észak
amerikai Egyesült-Államok, a Brit 
Birodalom^ Franciaország és OlasK- 
ország képviselőiből alakult Bizottság 
nyer felhatalmazást ezeknek a hajók 
nak ellenőrzésére. Ez a Bizottság 
egyelőre megteszi a szükséges intéz
kedéseket avégből, hogy ezeknek a 
hajóknak üzemben tartását közérdek
ből valamilyen helyi szervezet útjárs 
biztosítsa, vagy ha ezt nem teszi, 
üzemvezetést maga veszi át, mind
azonáltal anélkül, hogy a végleges 
elosztásnak elébe vágna.

Ez az ideiglenes üzemvezetés
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dans la mesure du possible établie 
SUT des baMA eominerciaÏQB et lea 
recettes uettes perçues par ladite 
Commission pom* la location des na 
vires seront employées de la manière 
qui Bora indiquée par la Commission 
des répartitions.

lehetőleg kereskedelmi, aîapon tör
ténjék éa az említett Bizottságnak a 
hajók bérbeadásából eredő tiszta be- 
■vételét a Jóvátételi Bizottságtól meg
határozott módon kell felhasínálni.

2® D i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s  au  
D a n u b e .

Aliidé 285.

La Commission européenne du 
Danube exercera de nouveau les 
pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. 
Toutefois et provisoirement, les re
présentants de la Grande-Bretaguè, 
de la France, de l’Italie ofc de la 
Roumanie feront seuls partie de cette 
Commission.

2. A  D u n á r a  v o n a t k o z ó  
k ü l ö n ö s  s z a b á l y o k .

285. cikk.

A z Em'ópai Dunabizottságnak 
újból az a hatásköre lesz, amely a 
háború előtt megillette. Egyelőre 
azonban csak Nagybritannia, Francia- 
ország; Olaszország és Románia 
képviselői lesznek tagjiű ennek a 
Bizottságnak.

Article 286.

A  partir du point où cesse la 
compétence de la Commission europé
enne, le réseau du Danube visé à 
l’articlQ 276 sera placé sous l ’ad
ministration d'une Commission inter
nationale composée comme suit;

2 représentants des États allfi- 
mands riverains;

1 représentant de chacun des 
autres État» riverains;

t représentant de chacun des 
États non riverains représentés à 
l’avenir- à la Commission européenne 
du Danube.

Si quelques-uns de ces représen
tants ne. peuvent être désignés au 
moment de la mise en vigueur du 
présent Traité, lés décisions de la 
Commission seront néanmoins va
lables.

286, cikk-

Attôl a ponttól, ahol a® Európai 
Bizottság hatásköre megszűnik, a 
Dunának a 275. cikkben megjelölt 
hálózata Nemzetközi Bizottság igaz
gatása alá jut, amely alakul:

a német parti Államok 2 képvise
lőjéből;

a többi összes parti ÁJlamok 1— 1 
képviselőjéből ;

mindazoknak a nem parti Álla
moknak 1 képviselőjéből, amelyek 
a jövőben az Európai Dunabizottság- 
ban képviseltetik magukat.

Ha a jelen Szerződés életbe
lépésének időpontjában az említett 
képviselők közül egyiket vagy másikat 
még nem is lehetett kij elölni, a 
Bizottság határozatai erre való 
tekintet nélkül érvényesek lesznek.

Article 287.

La Commission internationale 
prévue à l'article précédent se réunira

287. cikk,

Aa előbbi cikkben említett Nemzet
közi Bizottság a jelen Szerződés
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aussitôt-que possible après la mise 
ea vigueur du présent Traité et 
assumera pro risoiremeut administï’a- 
tion du fleuve, en conformité daa 
dispoeitiona des articlea 276 et 278 
à 282, jusqu’à ce qu’un ptatub défi
nitif da Danube soit établi par ïes 
Puii^sanofis désignées par les Pais- 
drjt.iice3 alliées ot associées.

L''S décisions de cette Oommission 
internationale seront prises à la ma
jorité des voix. Les appointements 
! ; s commissaires seront fixés et payé t 
par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui s& 
prodniraifc d^ns les dépenses d’ad- 
ruinistration de la Commission inter
nationale sera supporté h parts éga
les par les États représvüjtôs â la 
(3om:ijissiotL.

La Cojsmission sera chaigée 
iiotADfiœei'it de réglementer l’attribu- 
lion dss licences des pilotes, les frais 
rie pii'-r.âgy et de surveiller les ser
vices df -' pilotes.

életbelépése után zaielőbb összeül és 
ideiglenesen átveszi a folyam igEiZ” 
gatását a ü76. és 278—282. cikkek
ben foglalt rendelkezések azerint 
addig, amíg a Szövetséges és Társult 
Hatalmaktól kijelölt Hatalmak a 
Dunára vonatkozólag végleges sza
bályzatot alkotnak.

Es a Nemzetközi Bizottság hatái’o- 
zatait szótöbbséggel hozza. A  meg
bízottak iUetményeit saját országuk 
határozza meg és fizeti.

Egyelőre mindazt a költségtöbb
letet, ami a Nemzetközi Bizottság 
működésével járó kiadásoknál hiány- 
képen felmerül, a Bizottságban kép
viselt Államok egyenlő arányban 
viselik.

A  Bizottság feladata lesz külö
nítsen, a kalauzképesítések elnyerésé
nek és a kalauzdijakuak szabályozás, 
valamint a kaIan?.szolgálat ellen
őrzése.

Article 288.

■ .;:i E.0TAgrLe s'engage à agréer le 
i l ; :uiî qui sera établi pour le Da- 

uô par une conférence des Pnis- 
l'iiiices désignées par les Puissances 
alliées et associées j cette conférence,
Il laquelle des représentants de la 
Hongrie pourront être prtóents, se 

unira dans le délai d’un an après 
|j'. mise en vigueur du présent 
Traité.

Jusqu’au moment où un statut 
>I''irtnitif aura été établi eu m qui
■ iiuceme le Danube, Ja ' ùïidssion 
miQrnationale prévue : \i.; l'article 
'.:h6 aura sous son oc.i ' l provisoire 
I 'I imploi de réoir) j. ?ment, d^a édifices 
-'I. des in'3̂ .̂; .1 ...35 utilisées pour
I l exécution et Tviatredendes travaux 
iiif la section du Danube entre Turnu- 
'-l ’̂ erin et Moldava. La destination 
<lt f̂lniiive de ces équipements, édifi- 
' î .b et iustâllatioQs ijera déterminée

288. cikk,

Magyarország kötelezi magát 
annak (i. F.£:abá)yzatnak elismerésért), 
aaiflljat a Szövetséges és Társvilt 
Hatalmaktól kijelölt Hatalmak éit«- 
kezlete meg fog állapítani; ez az 
értekezlet, amelyen Magyarország 
képviselői jelen lehetnek, a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
egy év alatt ül össze.

Addig, amíg a Dunára nézve 
végleges szabályzat létesül, a 286. 
cikkben emUtett Nsmxetkösú Bizott
ság ideiglenesen ellenőrzi annak a 
felszerelésnek, azoknak az épületek
nek és bei'&ndezéseknek igénybe- 
vételét, amelyek a Dunának Tum- 
Szeverin és Moídava között fekvő 
szakaszán vi^^zett munkálatok kivi
telére és fenntartására szolgálnak. 
Ezeknek a felszereléseknek, épületek
nek és berendezéseknek végleges
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par la conférence prévue à l’alinéa 
précédent. La Hongrie déclare i-e- 
noncer à tons ses droits, titres et 
intérêts sur lesdits équipements, édi* 
fices et inatallatloDs.

rendeltetését az előző bekezdésben 
említett értekezlet állapítja meg. 
Magyarország kijelenti, hogy az 
említett felszerelésekre, épületeUre és 
berendezésekre vonatkozó minden 
jogáról, igényéről és érdekéről lemond.

Article 289*

II est mis fin au mandat donné 
par l'article 57 da Traité de Berlin 
du 13 juillet 1878 à l'Autriche- 
Hoagrie et cédé par celle-ci à la 
Hongrie, pour l ’exécution des traraux 
aux Portes-de-Fer. La Oofnmiaaion 
chargée de l’Administration de cette 
partie du âeuve statuera sur le rè
glement des comptes, sous réserve des 
dispositions ânancières du présent 
Traité. Lee taxes qui pourraient être 
TLécessaires ne seront, on aucun cas. 
perçues par la Hongrie.

289. cikk.

A z  1878. évi július hó l3'án 
Berlinben létrejött szerződés 67. cik
kében a Vaskapu munkálatainak el
végzésére Ausztria-Magyarországnak 
adott és általa Magyarországra ruhá
zott megbízás hatályát veszti. A  fo
lyam e részének igazgatására kijelölt 
Bizottság a jelen Szerződés pénzügyi 
rendelkezéseinek sérelme nélkül ha
tároz a költségek elszámolása felől. 
A  netalán szükségessé váló illetéke
ket Magyarország semmi esetre sem 
szedheti

Article 290.

Au cas où rÉtat tchéco-slovaque, 
rÉtat serbe-croate-slovéne ou la 
Bonmanie entreprendraient, après 
autorisation ou sur mandat de la 
Ck>mmission internationale des tra
vaux d'aménagement, d’amélioration, 
de barrage ou autres sur une section 
du réseau fluvial formant frontière, 
ces ÉtaU'  ̂ jouiraient sur la rive op
posée, ajMsi que sur la partie du lit 
située hors de leur territoire, de 
toutes les facilités néceasaiies pour 
procéder aux études, à Texécution 
et à l’entretien de ces travaux.

290. cikk.

Abban az esetben, ha a Cseh
szlovák Állam, Saerb-Horvát-Szlovén 
Állam vagy Bománia a Nemzetközi 
Bizottság hozzájániiásával vagy meg
bízásából szabáyozási^ javítáfii, duz
zasztás! vagy egyéb munkálatokat 
végeztetnének a vízhálózatnak vala
mely határt alkotó szakaszán, ezek 
az Államok az átellenes parton, va
lamint a folyamágynak területükön 
kívül fekvő részén élvezni fogják 
ezeknek a munkálatoknak tervez^éee- 
hez, végi'ehajtásához és fenntartásá
hoz szükséges könnyítéseket.

Article 291.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vie 
de la Ck>mmisBÍon européenne du 
Daaube, à toutes restitutions répa

291. cikk.

Az Európai Dunabizottsággal 
szemben Magyarország köteles a tel
jes helyreáUításra, jóvátételre és kár-
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rationfl et indemnifiéa pour les dom
mages sabîs pendant la guerro par 
cette Commission.

talanf-tásra a bâboru alatt a Bizott
ságot ért károk miatt.

C H A P IT R E  U I .

Régime. des eaux.

Article 292.

A moins de dispositions conferaireg, 
icrscĵ uü, par suite du tracé d’une 
nouvelle frontière, le régime des eaux 
(canaliaafcion, inoadations, irrigations, 
drainage ou affaires analogues) dans 
lin État, dépend de travaux exécu- 
ûés 3ur le territoire d’ua £.âCro État, 
uu lorsqu’il est fait emploi, sur le
l.erritoira d’on État, en vertu d’usages 
■int4r.iei:;i3 à la gueri’O, des eaux ou 
de î'i i ’ .gle hydraulique nées sur le 
I V. ■ i -  d’vm autre État, il doit être 
( v*. • entente enti-e les États

lo nature à sauvegarder 
. et les droits acquis par
j'.cun d’eux.
A. moine de dispositions contraires,

. iij^a'il est fait usage dans un État,
I )‘jjL des besoins monicipaus; ou do  ̂
uestiquea, d’électricité ou d’eau dont, 
[)iir saite du tracé d’une nouvelle
I rentière, la source se trouve située 
;<iir le territoire d’un autre État, il 
<lnit être établi une entente entre les 
l'Aats intéressés de nature à ^uve- 
;,;(irder les intérêts et les droits acquis 
pur chacun d’eux. En attendant cet 
K'-cord, les stations certralus éiectri^ 
'('(es et les installatior;' destinées à 
loiimir l'eau seront de continuer 
la fourniture sur des bases con’es- 
(iimdantes sri’r )aditions et contrats 
"n vigueur, ïe o noTembro 1918.

A défaut d’accord, dans les cas
■ In Tun ou Tautre des alinéas qui 
l'nW èdent, et sous rései*ve des sti- 
l'ulations de l’article 293, il sera 
'l.ntiié par lin arbitre désigné par le 
' Miiseil de la Société des Nations.

Í IL  FE JE ZE T .

Vízügyi rendelkezések.

292. cikk.

Ha új határ megállapítása követ
keztében valamely Államban a víz
rendezés (csatornázás, elárasztás, Ön
tözés, lecsapplás vagy hasonló teen
dők) más Állam területén végzett 
munkálatoktól fíigg, vagy ha '̂-ala- 
mely Állam területén —  a háborút 
megelőző szokás alapján —  olyan 
vizeket vagy vizierőt használnak fel, 
amelynek eredete más Állam terüle
tén van, egyéb rendelkezések hiányá
ban az érdekelt Államok között 
oly természetű megállapodást kell 
létesíteni, amely ndndeg^ük érde
keit és szerzett jogait biztosítja.

Ha valamely Államban helyi vagy 
magánflsükaégletekre olyan villamos- 
ságüí, vagy vizeket használnak fel, 
amelynek eredete valamely ú̂j határ 
iuegállapltása folytán más Állam te
rületén van, egyéb rendelkezések 
hiányában az érdekelt Államok kö* 
zött oly természetű megállapodást 
keU- létesíteni, amely mindegyikük 
érdekeit és szerzett jogait biztosítja. 
Ennek a megállapodásnak létrejöttéig 
a központi villamossági állomások 
és a vízellátásra szolgáló berendezé
sek az 1918. évi november hó 8.-án 
érvényben volt feltételek és megálla
podások azeiint kötelesek a száUitást 
folytisitni.

Megegyezés hiányában az előbbi 
egyik vagy másik bekezdésben emlí
tett esettettr a 293. cikk rendolknzf^- 
aeinek fenntartásával, a Ntuii/.dlnh 
Szövetségének Tanáoaát<SI kijnkWl. 
döntőbíró hatái-oz.
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En vue dô l ’application de l ’article 
292, atir les territoires de l’ancien 
royaume de Hongrie formant le Bassin 
du Danube, non compris le Bassin 
de rOIt, ainsi que pour l’exercice 
des attributions prévues ci-après, il 
est institué, dans l’intérêt commun 
des États ayant la souveraineté sur 
lesdits territoires, une Commission 
technique permanente du régime des 
eaux, comprenant un représentant de 
chacun des États tenitorialement 
intéressés et un Président nommé 
par le Conseil de la Société des 
Nations.

Cette Commission devra provoquer 
la conclusion, surveiller et, en cas 
d’urgence, assurer l ’exécution des 
ententes prévues à l’article 292 ; elle 
devra maintenir et améliorer, notam
ment on oe qui concerne le déboisement 
et le reboisement, l’unité du régime 
des eaux, ainsi que des services y 
relatifs, tels que le service hydro- 
métrique et d’annonce des crues. Elle 
procédera à l ’étude des questions 
connexes de navigation, à l’exception 
de celles qui seraient du ressort de 
la Commission de navigation com
pétente pour le Haut-Danube, dont 
elle devra saisir ladite Commission, 
et tiendra compte spécialement de 
l’iotérêt des pêcheries. Cette Com
mission entreprendra en outre tous 
travaux ou études et créera tous 
services qui Im seraient confiés par 
entente unanime entre les États 
intéressés,

JLa Commission du Régime dey 
Eaux devra se réunir dans un délai 
de trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité; elle élaborera le 
règlement relatif à ses attributions 
et à son fonctionnement, règlement 
qui sera soumis k l ’approbation des 
Etats intéi'essés.

Tous désaccords s’élevant sur des 
matières âûsant l’objet du présent

A  volt Magyar Királyságnak a 
Duna medencéjét, ide nem értve az 
Olt medencéjét, alkotó területeii-e 
vx)natkoz01ag a 292. cikk alkalma
zása céljából, valamint az alább felso
rolt jogosítványok gyakorlása végett, 
az említett területek felett állami fenn
hatóságot gyakorló Államok közös ér
dekében, Állandó Vízügyi Műszaki 
Bizottság áUittatik fel, amelyben mind
egyik területileg érdekelt Államnak 
lesz egy képviselője s amelynek el
nökét a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa nevezi ki.

Ez a Bizottság kezdeményezi a
292. cikkben emhtett megállapodá
soknak kötését, ellenőrzi és sürgős
ség esetében biztosítja végrehajtásu
kat, fenntartja és javltja, különösen 
a íakiírtás és az újbóli fásítás tekin
tetében, a vízügyi rendelkezések egy
ségességét, valamint az azokra vonat
kozó szolgálatot, így a vizmérnöki éa a 
vízállás emelkedésének jelentésére vo
natkozó szolgálatot. Tanulmányozza 
a hajózással kapcsolatos kérdéseket 
azoknak a kérdéseknek kivételével, 
amelyek a Felső-Dunára illetékes 
Hajózási Bizottság hatáskörébe tartoz
nak s amelyekre vonatkozólag ebhez 
a Bizottsághoz fordul ; különösen 
figyelmet fordít a halászat érdekeire. 
A  Bizottság ezenkívül minden oly 
munkálattal vagy tanulmánnyal fog
lalkozik s minden oly szolgálatot léte
sít, amelyet az érdekelt Államok egy
hangú megállapodással rá bíznak.

A  Yízügyi Bizottság a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított há
rom hónapi határidő alatt ül össze s 
kidolgozza a jogosítványaii’a és mű
ködésére vonatkozó szabályzatot, 
amelyet hozzájárulás végett az ér
dekelt Államok elé terjeszt.

A  jelen cikkben tárgyalt kérdések 
tekintetében felmerült nézeteltérések 
oly módon nyernek szabályozást, a
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a,rticle seront rég l^  comme il serà 
prévu par la Société des Nations.

mint azt a Nemzetek Szövetsége el
rendeli.

SECTION III. 

Chemins de 1er.

III, CIM. 

Vaâûtak.

C H A P IT R E  I.

Liberté de transit pour la Hongrie vem
V Adriatique.

I. FEJE ZET.

Âe átmenet szabadsága Magyarország 
részért az Adriai tengerhez.

Article 294.

Le libre accès à la Mer Adriatique 
est accordé à la Hongrie et, à cette 
fin, la liberté de transit lui est re
connue sur lès territoires et dans les 
ports détachés de l ’ancienne monar
chie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui 
est définie à l ’article 268 jusqu’au 
moment où une Cîonvention générale 
sera conclue à ce sujet entre les 
Puissances alliées et associées, après 
quoi les dispositions de la nouvelle 
Convention y seront substituées.

Des Conventions particulières 
entre les États ou les administrations 
intéressés détermineront les conditions 
de l’exercice de la faculté accordée 
ci dessus et régleront notamment le 
mode d’utilisation des ports et des 
zones franches y existant ainsi que 
des voies ferièes y donnant nor
malement accès, rétablissement de 
services et tarifs internationaux (com
muns) comportant des billets et des 
lettres de voiture directs et le main
tien des dispositions de la Conven
tion de Berne du 14 octobre 1890 
et des conditions complémentaires, 
jusqu’à son remplacement par une 
nouvelle Convention,

La liberté de ti'ansit s’étendra 
aux services postaux, télégraphiques 
ôt téléphoniques.

294. cikk.

Az Adriai-tengerhez a szabad 
hozzájutás Magyarország részére en
gedélyeztetik és evégből részére az 
átmenet szabadsága a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiától elszakított terü
leteken és kikötőkön át biztoslttatik.

ÂZ átmenet szabadsága a 268, cikk
ben megállapított szabad átmenet
nek felel meg mindaddig, amíg ebben 
a tárgyban a Szövetséges és Társult 
Hatalmak általános egyezményt köt
nek, amikor is az új egyezmény ren
delkezései lépnek^ életbe.

Az érdekelt Államok vagy igaz
gatások között létesítendő külön 
egyezmények határozzák meg a fent 
biztosított jog gyakorlásának feltéte
leit, szabályozzák különönöáen à ki
kötők ée ottlevő szabad területek, 
valamint a rendszerint odavezető 
vasúti vonalak használásának mód
ját, a nemzetközi (közös) szolgálatok 
és díjszabások létesítését ideértve a 
közvetlen menetjegyeket és fuvarleve
leket, valamint az 1800. évi október bó 
14.-én Bernben kelt egyezmény ren
delkezéseinek és a kiegészítő szabá
lyoknak fenntartását addig is, amíg 
azokat új egyezmény helyettesíti.

Az átmenet szabadsága kiteljed 
a postára, a távii'ókra és a táv* 
beszélőkre is.
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Clauses relatives aux transports Í7iierna‘ 
tionaux.

Article 295.

Les marchandises en provenance 
des territoü-es des Puissances alliées 
et associées et à destination de la 
Hongrie, ainsi que les marchandises 
en transit par la Hongrie et en pro
venance ou à destination des terri
toires des Puissances alliées et asso
ciées, bénéficieront de plein droit sur 
les chemins de fer hongrois, au point 
de vue dea taxes à percevoir (compte 
tenu de tçutes ristournes et primes), 
des facilités et, à tous égards, du 
régime le plus favorable appliqué 
aux marchandises de même nature 
transportées sur une quelconque des 
lignes hongroises, soit en trafic in
térieur, soit à l’exportation, à lïm- 
portation ou en transit, dans des 
conditions semblables de transport, 
notamment au point de vue de la 
longueur du parcours. La  même règle 
sera appliquée, sur la demande d’une 
ou plusieurs Puissances alliées ou 
associées, aux marchandises nommé
ment désignées par ces Puissances, 
en provenance de la Hongrie et à 
destination de leurs tenitoirea.

Des tarifs internationaux, établis 
d’après les taux prévus à l ’alinéa 
pr^édent et comportant des lettres 
de voiture directes, devront êtte créés 
lorsqu’une des Puissances alliées ou 
associées le requerra de la Hongrie.

Toutefois, sans préjudice des dia- 
positious des articles 272 et 273, la 
Hongrie s’engage à maintenir sur ses 
propres lignes lo régime des tarifs 
existants avant la guerre pour le 
trafic des ports de TAdriatique et de 
la mer Noire, au point de vue de 
leur concurrence avec les ports alle
mands du Nord.

A mineeikôd szállításra vonatkozó ren
delkezések.

296. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak területéről származó és Magyar- 
országba i-endelt árúk, úgyszintén 
Magyarországon átmenő azok az árúk, 
amelyek a Szövetséges és Társult 
Hatalmak területéről származnak 
vagy oda ren ieltetnek, a magyar 
vasutakon a szedett díjak (figyelembe 
véve az összes visszatérítéseket és 
díjmérsékléseket) és könnyítések 
tekintetében, valamint minden más 
tekintetben jogérvényesen abban a 
legkedvezőbb elbánásban lészesűlnek, 
amely a magyar vonalak bármelyi
kén, akár a belforgalomban, akár a 
kivitelben, behozatalban vagy átvi
telben ugyanolyan nemű árúkra azo
nos szállítási feltételek meUett, külö
nös tekintettel a megtett út hosszú
ságára, alkalmazást nyer. A  Szövet
séges és Társult Hatalmak közül 
egynek vagy többnek kívánságára 
ugyanez a szabály ii’ányadó a tőlük 
névszerint megjelölt olyan árúkra, 
amelyek Magyarországból érkeznek 
és az ő területeikre vannak rendelve.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak valamelyikének kívánságára 
Magyarország köteles életbe léptetni 
az előbbi bekezdésben említett díj
tételek alapján létesített és a köz
vetlen fuvaxlevelekre kitérj eszkedő 
nemzetközi díjszabásokat.

Mindazonáltal Magyarország kö
telezi magát, hogy a 272. és 273. 
cikkekben foglalt rendelkezések sé
relme nélkül, az Adriai- és' a Fekete
tenger kikötőihez vezető forgalomban 
saját vonalain fenntartja, az észak
német kikötőkkel való versenyük 
szempontjából, a háború előtt érvény
ben volt díjszabások rendjét.
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A  partir de la mise en vigueur 
du présent Traité, les Hautes Parties 
Coatractanteg renouvelleront, en ce 
qui les concerne et sous lea réserves 
indiquées au second paragraphe du 
présent article, tes Conventions et 
arraagt'aients signés à Berne le 14 
octobre 1890, le 20 septembre 1893, 
le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 
et le 19 septembre 1906, sur le 
transport des mavchaudises par voies 
ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans 
après la mise en vigueur da présent 
Traité, une nouvelle convention pour 
le transport par chemins de fer des 
voyageurs, dei» bagages et des mar
chandises est conclue pour remplacer 
la Convention de Berne du 14 
octobre 1890 et les additions subsé
quentes visées ci dessus, cette nou
velle Cjnvention, ainsi que les con
ditions complémentaires régissant le 
transport iuLernational par voies fer
rées qui pourront être basées sur elle 
lieront la Hongrie, même si cette 
Pidssance refuse de prendre part à 
la préparation de la Convention ou 
d’y adhérer. Jusqu’à la conclusion 
d’une nouvelle conventiou, la Hongrie 
se conformera aux dispositions de la 
Conventiou de Berne et aux addi
tions subséquentes visées ci-dessus 
ainsi qu’aux conditions complémen
taires.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a Magas Szerződő Felek, ha 
érdekelve vannak és a jelen cikk 
második bekezdésében foglalt fenn
tartással, meg fogják újítani a vas
úti árúíuv-^arozás tárg3’'ában az 1890. 
évi október hó 14.-én, 1893. évi szep
tember hó 20. -án, 1895. évi július hó 
16.-án, 1898. évi június hó 16.-án, és 
1906. évi szeptember hó 19.-én Bern
ben aláírt egyezményeket és meg
állapodásokat.

Ha a jelen Szerződés életbelépése 
után ötévi határidő alatt az utasok, 
podgyász és árúk vasúti fuvarozása 
tárgyábau új egyezmény jönne létre 
az 1890. évi október hó 14. én Bern
ben kelt egyezmény és a fentemlí- 
tett pótmegállapodások helyettesítése 
végett, ez az új egyezmény, úgy
szintén a netalán azon alapuló kiegé
szítő rendelkezések, ameh^ek a nem
zetközi vasúti fuvarozásra vonatkoz
nak, Magyarországra kötelezők lesz
nek még akkor is, ha ez a Hatalom 
vonakodnék attól, hogy az egyez
mény előkészítésében részt  ̂ vegyen, 
vagy ahiioz csatlakozzék. Új egyez
mény kötéséig Magyarország a berni 
egyezményhez és a fentemlített pót
megállapodásokhoz, valamint a ki
egészítő rendelkezésekhez fog alkal
mazkodni.

Article 297. 297. cikk.

La Hongrie sera tenue de coopé
rer à l ’établissement des services 
avec billets -directs pour les voyageurs 
et leurs bagages qui lui seront de
mandés par une ou plusiem’s Puis
sances alliées ou associées pour assu
rer, par chemins de fer, les relations 
de ces Puissances entre elles ou avec 
tous autres paj'̂ s, en transit à tra- 
^̂ ers le territoire hongrois; la Hon-

Magyarország köteles közremű
ködni utasoknak és podgyászuknak 
közvetlen menetjegyek alapján való 
szállításához szükséges olyan szolgálat 
létesítésében, amit tőle a Szövetséges 
és Társult Hatalmak közül egy vagy 
több kíván avégből, hogy vasúti 
összeköttetésüket egymással vagy 
bármely más országgal magyar terö;- 
leten át biztosítsák; ebből a célból
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grie devra notamment recevoir, à 
cet e0 et, les trains efc les voiturea 
on provenance des territoires des 
Puissances alliées et associées et les 
acheminer avec une célérité au tuûins 
égale à celle do ses meilleurs trains 
à long parcours sar les mômes lignes. 
En aucun cas, les pris applicables à 
ces servicos directs ne seront supé- 
rieui’S aus prix perçus, sur le même 
parcours, pour les services intérieurs 
hongrois elïectués dans les mêmes 
conditons de vitesse et de confort.

Les tarifs applicable?, dans les 
mcine? conditions de vitesse et de 
confoït, au transport doB émigrants 
sur les chemins de fer hongj’ois à 
destination ou en provenance des 
ports des Puissances alliés et asso
ciés ne pouiTont jamais ressortir à 
une taxe kiloinétriquo supérieure à 
celle des tarifs les plua favorables, 
ooiiipte tenu do toutes prirtnjs ou, 
ristouaies dont bénéficieraient, sur 
lesdits chemina de fer, les émigrarita 
à destination ou en prorenanc<î d’au- 
tros porta quelconques.

nevezetesen Magyar ors?, ágnak át kell 
vennie a Szövetséges és 'l’árBult 
Hatalmak területéről érkező vonato
kat és vasúti kocsikat és ayokat leg
alább 0 I3 ' sebeseéggel kell tcjvábbí- 
tania, mint «milyenuel ugyanazon a 
vonalon legjobb távolsági vonatai 
közlekednek. Ebben a közvetlen (nr- 
galomban megállapftof.l viteldijak 
semmi esetre sem lehetuí.'k maga
sabbak ugyanolyan sebesfiég ns ké
nyelem mellett ugyatiaron az lítvo- 
nalon a magyar belforgalorobnu sze
dett vitfildíjaiinnl.

A  Szövetséges é.q 3’ársult Hatal
mak kikötőibe ’pogy a?.okból kiví'ni- 
dorlóknak magyar va.gátakon való 
szállítá9á.iiál alkalmazott, dijszabásük 
ugyanolyan sebesség és kényelem 
mellett sohasem alapulhatnak maga
sabb kilometriku.s egységtóteleUcn, 
mint, figyelembe véve az összes dij- 
mérsékléseket és visszatérítéseket, 
azok a legkedvezőbb díjszabások, 
amelyek az említett vasútakon bár
mely iná kik^ítőbe viig}- kikötőből 
utazó kivánrtorlóki'a iránvadcíik.

Article 298. ‘298. cikk.

La Hongrie s’engage à u’adoptei- 
aucune mesure techniquo, fiscale ou 
admiuisti-ative, telle que ia visite en 
donane, les mesui'os de police géné
rale, dti police sanitaire ou de contrôle, 
qui serait spéciale aux services directs 
}>révTis à l’article précédent ou aux 
transports d’émigrants, à destination 
ou en provenance des ports du.s 
Puissances alliées et associées, et qui 
aurait pour eiïet d’entraver ou de 
retarder ces services.

Magyarország kötelezi nuigát, 
hogy nom léptet életbe semmiféle 
olyan műsza.ki, pénzügyi vagy igaz
gatási rendszabályt, így példriiól vám- 
vizsgálatot, általános rendőri, egész- 
aégreudőri vagy ellenőrzé.?i rendsza
bályt, amely egyenesen az előbbi 
cikkben említett közvetlen forgalomra 
vagy a Szövetséges és Társult H a
talmak kikötőibe vagy azokból utazó 
kivándoríók szállításává vonatkoznék 
és amely rendszabály ennek a for
galomnak megnehezítését vagy kés
leltetését ei’edményezhetné.

Article 299.

En cas de transpoii, partie par 
ohenn'ns de fer et partie par naviga-

209. cikk.

Ha szállítás köKvotlen fuvar
levéllel vagy anélkül részben va-súton,
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tiou intérieure, avec ou sans lettre 
di» voiture directe, les stipulations 
i]pi précèdeûfc seront applicables à la 
pai tie du td'ajet elïecbné par chetniu
lio fev.

részben belvízi hajózással történik, 
az előbbi rendelkezések a továbbí
tásnak vasúton eszközölt részéra 
uyernek alkftlaiazást

C H A P IT R E  III.

Matériel roulant.

Articlo 300.

La Hongrie s'engage à ce que les 
wagons hongrois soient mnnis de dis- 
pripiiifs permettant;

i'’ de les introduire dans les trains 
lie marcljandises circulant sur les 
li^uos de celles des Puissances alliées et 
iLssûciéca. qui sont parties A la Con
vention dt- Berne du 15 mai 1866, 
irtodifiées le 18 mai 1907, sans en- 
iiaver le fonctionnement dn frein 
' rirji iüu qui pourrait, dans les dix ans 
l'.ii :v:;i "oat la mise on vigueur du 
nn!-.r' Tirnté, être adopté dans ces
l'-'-y-

u i i-Lodnire les wagons de cos 
;s;jancrî& dans tous les traîna de 

, l obnndisfts circulant sur les lignes 
l'Miigroiscs.

Lo matériel roulant des Puissan- 
« H a!lii.̂ .es ot associées jouira, sur les 

li/̂ nes hongroises, du même traite' 
V’Il‘lit que le matériel hongrois en ce 
|iii concerne la circulation, l'entretien 

i l U-is réparations.

III. F E JE ZE T .

Gördülő anyag.

300. cikk.

Magyarország kötelezi magát a 
magyar Ta.s\iti kocáik olyan beren
dezésére, amely lehetővé teszi:

1. az 1886. évi május hó 15.-én 
Bernben kelt s 1907. évi május hó 
18-án módosított egyezményben ré
szes Szövetséges és Társult Hatal
mak vonalain közlekedő tehervona- 
tokba való besorozhatásukat anélkül, 
hogy Gzzel akadályozva vohia annak 
a folytatólagos féknek működése, 
amelyet a jelen Szerződés életbe
lépését követő tíz év alatt ezekben 
az oi'Hzágokban netalán bevezetnek;

2. e Hatalmak vasúti kocBijaînak 
besorozhatását a magyar vonalakon 
ki'zlckedő miuden tehervonatba.

A Szövetséges és Társult Hatal
mak gördülő anyaga a magyar vo- 
ualakou a közlekedés, fenntartás és 
ít. javítások tekintetében a magyar 
anyaggal egyenlő elbánásban fog 
réazesülni.

C H A P IT R E  IV.

I lUHSfcrè de lignes de ''?t' d u  fer.

Article oüi.

i-lou3 réservk stipulations par- 
l' Hliôros, relatives au transfert des 

voies d’eau et voies ferrées 
lu.'S dans les territoiies transférés 

i " v(>rt,u du présent Tiuité, ainsi que 
I' I dispositions financières concer-

IV, FEJE ZET.

VoNÜti vonalak áte‘ngtdés&.

301. cikk.

A  jelen Szerződés alapján átc.9a- 
tolt területeken fekvő kikötők, vizi- 
útak és vasutak átengedéaéro voiniI. 
kozó különös ezabályolc, 
az engedélyesekre h n7..innil\>*••( 
nyugdíjára von<i.tlii»/.i'» p.\n̂ iinvi t»’ "
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liant, lés ooncBBsioimáires et le service 
des pensions de retraites du personnel, 
le transfert des voies ferrées aura 
lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations 
de toutes les voies ferrées seront 
livrés au complet et en bon état;

2® Lorsqu’un réseau ayant un ma
tériel roulant à lui propre sera trans
féré en entier par la Hongrie à rme 
des Puissances alliées et associées, 
ce matériel sera remis au complet, 
d’après lé dernier inventaire au
3 ] lovembre 1918, et en état normal 
d’entretien,

3® Pour les lignes n’ayant pas un 
matériel roulant spécial, la répar
tition du ipatériel existant sur le 
résoau auquel ces lignes appartien
nent, sora faite par des Ccmmissions 
d’experts désignés par les Puissances 
alliées et associées, et dans lesquelles 
la Hongrie sera représentée. Ces 
Commissions devront prendre en con
sidération l ’importance du matériel 
immatriculé sur ces lignes, d’après 
le dernier inventaire au 3 novembre
1918, la longueur des voies, y  com
pris les voies de service, la nature 
et l’importance du trafic. EUes dési
gneront également les locomotiv es, 
voitures et wagons à transférer dans 

. chaque cas, fixeront les conditions 
de leur réception et régleront les 
arrangements provisoires nécessaires 
pour assurer leur réparation dans les 
ateliers hongrois.

4” Les approvisionnements, le mo
bilier et l ’outillage seront livrés dans 
les mêmes conditions que le matériel 
roulant.

Les dispositions des paragraphes 
3* et 4® ci-dessus seront appliquées 
aux lignes de Tancienne Pologne 
russe mises par les autoiités austro- 
hongroises à la largeur de la voie 
normale, ces Ugnes étant assimilées 
à des parties détachées des réseaux 
d*État autrichien et hongrois.

delkezések fenntartásáTal a vasútak 
átengedése a következő módozatok 
szerint történik:

1. Az összes vasútak építményeit 
és berendezéseit teljesen és jó álla
potban koU átadni.

2. Ha Magyarország saját gördülő 
anyaggal rendelkező valamely vasúti 
hálózatot enged át egészben valame
lyik Szövetséges és Társult Hatalom
nak, ezt az anyagot az 1918. évi no
vember hó 3. napj át megelőző legutóbbi 
leltár szerint, teljesen és rendesen 
karbantartott állapotban kell átadnia,

3. Külön gördülő anyaggal nem 
rendelkező vonalaknál az azon a 
hálózaton levő anyag elosztását, 
amelyhez, ezek a vonalak tartoznak, 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
tól kijelölt Szakértőbizottságok esz
közük, amelyekben Magyarország 
képviselteti magát. Ezeknek a Bizott
ságoknak figyelembe kell venniök 
az ezeken a vonalakon bejegyzett 
anyag mennyiségét az 1918. évi 
november hó 3. napját megelőző leg
utóbbi leltár szerint, a vonalak bosz- 
azát, ideértve a kezelési vágányokat, 
a forgalom természetét és fontos
ságát. Ugyancsak kijelölik minden 
egyes esetben azokat a mozdonyo
kat, személy- ós teherkocsikat, ame
lyekét át kell engedni, meghatároz
zák átvételük módozatait és meg
teszik á szükséges ideiglenes intéz
kedéseket azok kijavításának a ma
gyar műhelyekben való biztosítására.

4. A  készleteket, az ingó felsze
relési tárgyakat és a szerszámokat 
ugyanolyan módozatok szerint kell 
átadni, mint a gördülő anyagot.

A  fenti 8. és 4. pontban roglalt 
rendelkezések alkalmazást nyernek a 
volt Orosz-Lengyei országnak azokra 
a vonalaira is, amelyeket az osztrák
magyar hatóságok rendes nyomtávra 
alakítottak át, mert ezek a vonalak az 
osztrák és a magyar állami vasútháló
zatoktól elszakított részekhez hason
lókká váltak.
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C H A P IT R E  V. V. FFJEZET.

Dispositions conccrnant certaines lignes 
de chemins de fer.

Article 802.

SoQS réserve des stipulations par
ticulières contenues dans le présent 
Traité, lorsque, par suite du tracé 
des nouvelles frontières, une ligne 
reliant deux parties d’un même pays 
traversera un autre pays, ou lors
qu’une ligne d’embranchement par
tant d’un pays se terminera dans un 
autre, les conditions d’exploitation 
seront réglées par un arrangement 
conclu entre les administi-ations des 
chemins de fer intéressés. Au cas où 
ces adminifîtrations ne parvieudraicnt 
paa à se mettre d’accord sm’ les con
ditions de cet arrangement, les con
flits seraient tranchés par des Gom- 
missioDs d’experts constituées comme 
il est dit à l ’article précédent.

Exï p ii’-ticulier, l ’arrangement pour 
1’expl de la ligne Csata-
Los' .nc.':: giviantira la passage direct 

.10.3 ciiaque sens à travers les ter- 
i ioii’es hongrois des trains tchéco- 
blo vaques ayant une traction et des 
eiiquipes tchéco-slovaques. Cependant, 
à  moins qu’il n’en soit décidé autre
ment, ce droit de passage prendra 
fin soit après l'achèvement d’une 
ligne directe Csata Losoncz située 
entièrement en territoire tchéco-slo- 
vaque, soit, au plus tard, à l’expira
tion d̂ un délai de quinze ans après 
la mise en vigueur du présent Traité.

De même, l ’ari-angement pour 
l'exploitation de la section, située en 
territoire hongrois, de la ligne reliant 
Nagyszalonta à. à.jrad et à Kisjenő 
par Békéscsaba garantira le passage 
<1irect en chaque sens à travers le 
territoire hongrois des trains rou- 
/nains ayant une traction et des 
i^uipes roumaines. Cependant, à moins

Egyes vasúti vonalakra vonatkozó rendel 
kezések.

302. cikk.

Ha új határ megállapítása foly
tán ugyanannak az oi*szágnak két 
részét összekötő valamely vonal más 
országon halad át, vagy ha vala
mely országból kiinduló szárnyvonal 
más országban végződik, a jelen 
Szerződésben foglalt különös szabá
lyok feimtartásával az üzemvezetés 
módját az érdekelt vasiitigazgatások 
között létrejött megállapodás fogja 
szabályozni. Abban az esetben, ha 
ezek az igazgatások nem jutnának 
megegyezésre, ennek a megállapodás
nak feltételeire nézve a vitákat az 
előbbi cikkben körülírt módon ala
kult Szakértőbizottságok döntik el.

Különösen a csata—losonczi vonal 
üzeméi-e vonatkozó megállapodás biz
tosítani fogja azoknak a cseh-szlovák 
vonatoknak mindkét irányban köz
vetlen átvezetését magyar területen 
keresztül, amelyek cseh-szlovák sze
relvénnyel és személyzettel vannak 
ellátva, Ha azonban erre nézve, más 
határozat nem jönne létre, az átve
zetésnek ez a joga véget ér vagy 
Csata és Losoncz között egészen 
cseh-szlovák területen fekvő közvet
len vonal kiépítése után, vagy leg- 
legkésőbb a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított tizenötévi határ
idő elteltével.

Hasonlóképen a Nagyszalontát 
Araddal és Kisjenővel Békéscsabán 
át összekötő vonal magyar területen 
fekvő szakaszának üzemére vonat
kozó megállapodás biztosítani fogja 
azoknak a román vonatoknak mind
két irányban közvetlen átvezetését a 
magyar tei'ületen keresztül, amelyek 
román szerelvénnyel és személyzettel
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qu’il n’en soit décidé autrement, 
ce droit de passage prendra fin soit 
après l’achèvement d’un raccorde
ment direct, situé entièrement en 
territoire roumain, entre les lignes 
Nagysz&lonta-Békéscsaba et Kiajeno- 
Békéscsaba, soit à l’expirât'on d’un 
délai de dix ans après la mise en 
vigueur du présent Traité.

L ’établissement de tontes les nou
velles gares frontières entre la Hongz’ie 
et les États alliés et ass ̂ ciés limi
trophes, ainsi que l’exploitation des 
lignes entre cës gares seront réglés 
par des airangements conclus dans 
les mêmes conditions.

vannak ellátva. Ha azonban erre 
nézve más határozat nem jönne létre, 
az átvezetésnek ez a joga véget ér 
vagy a nagyszalonta—békéscsabai és 
kisjenő—békéscsabai vonalak között 
telj esen román területen haladó vonal
összeköttetés kiépítése után, vagy a 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított tízévi határidő elteltével.

Magyarország és a vele határos 
Szövetséges és Társult AUamok kö
zött létesült összes új határállomá
sok berendezését, úgyszintén ezek 
között a határállomások között levő 
vonalak üzemét ugyanolyan feltéte
lek mellett létesülő megállapodások 
fogják szabályozni.

Article 303.

En vue d’assurer à la ville et au 
district de Gola en territoire serbe- 
croate-slovène l ’usage de la gare de 
Gola en territoire hongrois, ainsi que 
du chemin de fer desservant ces li
gnes et district, et afin d’assurer au 
trafic serbe-croate-slovène le libre 
usage d’une communication directe 
par voie ferrée entre la ligne Csák
tornya-Nagykanizsa et la ligne Zàg- 
râb-Gyékényes pendant le temps 
nécessaire et l’achèvement d’une voie 
ferrée directe en territoire serbe- 
croate-slovène entre les ligues ci-des
sus, les conditions d’exploitation de 
la gare de Gola et de la voie fen-ée 
Kotor-Barcz seront fixées dans une 
convention à intervenir entre les ad
ministrations intéressées des chemins 
de fer hongrois et serbe croate-slo- 
vène. Si cés administrations ne peu- 
vent Bé mettre d’accord sur les ter
mes de cette convention, les points 
de divergence seront réglés par la 
CommisBion d’experts compétente 
prévue à l'article 301 du présent 
Traité.

808. cikk.

A  végből, hogy a szerb-horvát- 
szlovén területen fekvő Gola város 
és kerülete részére a magyar terü
leten levő golai vasúti állomásnak, 
úgyszintén ezeket a vonalakat ós ezt 
a kerületet szolgáló vasútnak hasz
nálata biztosítva legyen és abból a 
célból, hogy a Csáktornya —nagy- 
kanizsai és Zágráb—gyékényesi vonal 
között a szerb-horvát-szlovén forga
lom részére a közvetlen vasúti össze
köttetés szabad használata a fent
em lített vonalak között szerb-horvát- 
szlovén területen levő közvetlen vas
úti vonal kiépítéséhez szükséges idő 
alatt biztosítva legyen, a golai pálya
udvar és a kotor— barcsi vasúti vonal 
üzemének rendjét az érdekelt magyar 
és szerb-horvát-szlovén igazgatások 
között létesítendő egyezmény fogja 
megáUapítani. Ha ezek az igazgatá
sok nem tudnának megegyezésre 
jutni ennek az egyezménynek ren
delkezéseire nézve, a vitás kérdéseket 
a jelen szerződés 301. cikkében em
lített illetékes Szakértőbizottságok 
döntik el.
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En vue d’assurer la régularité de 
l’exploitation des réseaux ferrés de 
l’ancienne monarchie auetro-liongroise, 
concédés à des compagnies privées, 
et qui, en exécution des stipulations 
du présent Traité, seraient situés sur 
le territoire de plusieurs États, la 
réorganisation administrative et tech
nique desdits réseaux sera réglée, 
poui- chaque réseau, par un accord 
passé entre la compagnie concession
naire et les États territorialement 
intéressés.

Les différends sur lesquels ne 
pourrait pas se faire l ’accord, y com
pris toutes questions relatives à l’in
terprétation des contrats concernant 
le rachat des lignes, seront soumis à 
des arbitres désignés par le Conseil 
de la Société des Nations.

Pour la compagnie du chemin de 
fer du Sud de l’Autriche, cet arbi
trage pourra être demandé, soit par 
le Conseil d’administration de la 
compagnie, soit par le Comité rep
résentant les porteurs d’obligations.

Avégbôl, hogy biztosítva legyen 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
magántársaságai részére engedélye
zett olyan vasúti hálózatainak üzeme, 
amelyek a jelen Szerződés rendelke
zései folytán több Állam területén 
feküdnének, ezeknek a hálózatoknak 
igazgatási és műszaki újjászervezését, 
minden egyes hálózatra nézve, az 
engedélyes társaság és a területűk
ben érdekelt Államok között létesí
tendő megegyezés szabályozza.

Azok az ellentétek, amelyekre 
nézve megegyezés nem jönne létre, 
ideértve a vonalak megváltására 
vonatkozó szerződések értelmezése 
körül felmerült kérdéseket is, a Nem
zetek Szövetségének Tanácsától ki
jelölt döntőbirák elé tartoznak.

Az Osztrák Délivaspálya-Társa- 
ságra nézve ilyen bírói ítéletet 
kívánhat akár a társaság Igazgató
tanácsa, akár pedig az elsőbbségi 
tulajdonosokat képviselő Bizottság.

Article 305.

Dans un délai de cinq ans à comp
ter de la mise en vigueur du présent 
Traité, l’État tchéco-slovaque ppurra 
demander ramélioration de la voie 
ferrée reliant sur territoire hongrois 
les stations de Bratislava (Presbourg) 
et de Nagy-Kanizsa.

La répartition des dépenses sera 
proportionnelle aux avantages que les 
Puissances intéressées en retireront. 
A  défaut d’accord, la répartition sera 
faite par un arbitre désigné par la 
Société des Nations.

805. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számított öt évi határidő alatt a 
Cseh-Szlovák Állam kívánhatja annak 
a vasúti vonalnak megjavítását, amely 
magyar területen át Pozsony (Bratis
lava) és Nagykanizsa állomásokat 
köti össze.

A  költségek megosztása az érdekéit 
Hatalmak ebből származó előnyei
nek arányában történik. Megegyezés 
hiányában a megosztást a Nemzetek 
Szövetségétől kijelölt döntőbíró végzi.

Article 306.

En raison de l’importance que 
présente pour i ’État tchéco-slovaque

306. cikk.

Tekintettel arra, hogy milyen 
fontossága van a Cseh-Szlovák
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la libre communication avec l’Adria
tique, la Hongrie reconnaît à l ’État 
tchéco-slovaque le droit de faire 
passer ses trains sur les sections 
comprises sur le territoire hongrois 
des lignes ci-après:

1® de Bratislava (Pre^bourg) vers 
Fiume, par Sopron, Szombathely et 
Mura-Keresztur et embranchement 
de Mura-Keresztár à Pragerhof ;

2® de Bratislava (Presbom’g) vers 
Fiume via Hegyeshalom- Csorna-Hégy- 
falu-Zalabèr-Zalaszentivan Mura-Ke- 
resztur et les embranchements de 
Hegyfalu à Szombathely et de Mura- 
Keresztur à Pragerhof.

A  la demande de l une ou de 
l ’autre des parties, les lignes sur 
lesquelles s’exercera le droit de pas
sage pourront être modifiées tempo
rairement ou définitivenaent par un 
accord entre l’administration des 
chemins de fer tchéco-slovaques et 
celles des chemins de fer sur les
quels s’exercerait le droit de passage.

Államra nézve az Adriai-tengerhez 
való szabad közlekedésnek, Magyar- 
ország élismeri a Cseh-Szlovák 
Államnak azt a jogát, hogy vonatait 
átvezethesse a következő vonalaknak 
magyar területen levő részvonalain :

1. Pozsonyból (Bratialavából) 
Fiúméba Sopronon, Szombathelyen 
és Murakeresztúron keresztül és a 
Murakeresztúrtól Pragerhofig vezető 
elágazáson át;

2. Pozsonyból (Bratislavából 
Fiúméba Heg3'eshalom — Osoraa — 
Hegyfalu —  Zalabér — Zalaszentiván
— Mïurakeresztúron keresztül és a 
hegyfalu—szombathelyi, valamint a 
murakeresztúr —  pragerhofi elága
záson át.

Egyik vagy másik fél kívánságára 
azokat a vonalakat, amelyeken az 
átvezetés jogát gyakorolják, ideig
lenesen vagy véglegesen meg lehet 
változtatni a cseh-szlovák vasútaknak 
és azoknak a vasútaknak igazgatása 
között létrejött megegyezéssel, amely 
vasutakon az átvezetés jogát gya
korolják.

Article 307. 307. cikk.

Les trains pom' lesquels il sera 
fait usage du droit de passage ne 
pourront desservir le trafic local 
qu'en vertu d’un accord entre l ’État 
traversé et l ’État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra 
notamment le droit d’établir des 
dépôts de machines et des ateliei's 
de petit entretien pour le matériel 
roulant et celui de désigner des 
représeatants pour surveiller le ser
vice des trains tchéco-slovaques.

Los conditions techniques, admi
nistratives et financières dans les
quelles le droit de passage sera 
exercé par l ’État tchéco slovaque 
seront déterminées par une Conven
tion entre l ’administration des che
mins de fer de cet État et celle dea

Azok a vonatok, amelyek az 
átvezetés jogának gyakorlásaképen 
közlekednek, a helyi forgalmat csak 
az átszelt Állam és a Cseh-Szlovák 
Állam között létesült megegyezés 
alapján bonyolíthatják le.

Az átvezetésnek ez a joga külö
nösen magában foglalja a jogot a 
gördülő anyag számára mozdony- 
színek és Msebb javításokat végző 
műhelyek létesítésére és a cseh
szlovák vasúti szolgálatot ellenőrző 
közegek kirendelésére.

Azokat a műszaki, igazgatási és 
pénzügyi szabályokat, amelyek szerint 
a Cseh-Szlovák Állam az átvezetés 
jogát gyakorolni fogja, az ő vasút- 
igazgatáss. és a Magyarországon 
igénybevett vonalak vasútigazgatása 
között létrejött egyezmény határozza
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voies empruntées en Hongrie. Si ces 
administratioBS ne peuvent se mettre 
d'accord sur lès termes de cette 
Convention, il sera statué sûr les 
poiuts faisant l’objet du désaccord 
par un arbitre nommé par le Gouver
nement britannique; les décisions de 
cet arbitre seront obligatoires pour 
les deux parties.

En cas de désaccord sur l ’inter
prétation de ia Convention ou de 
difficultés qui n’auraient pas été 
prévues par cette Convention, il sera 
sta.tué par un arbitrage dans les 
mêmes formes, tant que la Société 
des Nations n’aura pas institué une 
autre procédure.

meg. Ha ezek az igazgatások nem 
tudiaának megegyezésré jutni ennek
a.z egyezménynek rendelkezéseire 
nézve, a nézeteltérés tárgyát tevő 
kérdésekben a Brit Kormánytól ki
jelölt döntőbíró határoz; ennek a 
döntőbírónak határozatai mindkét 
félre kötelezők.

Az egyezmény értelmezése körül 
felmerülő nézeteltérés, valamint az 
egyezménybej\ nem említett latás 
kérdések esetében ugyanilyen módon 
döntőbíráskodásnak van helye, ha
csak a Nemzetek Szövetsége más 
eljárást nem lendelt.

C H A PIT R E  V L

Dispositions transitoires.

Article 308.

La Hongrie exécutera les instruc
tions qui lui seront données, en ma
tière de transport, par une autorité 
agissant au nom des Puissances 
alliées et associées;

1° pom- les transports de troupes 
effectués en exécution du prosent 
Traité ainsi que pour le transport 
du matériel, de munitions et d’appro
visionnement à l’usage des armées ;

2̂  et provisoirement, pour le 
transport du ravitaillement de cer
taines régions, pour le rétablisse- 
m̂ ent aussi rapide que possible des 
conditions normales des transports 
et pour l ’organisation des services 
postaux et télégraphiques.

VI. FEJEZET .

Átmeneti rendelkezések.

308. c^k.

Magyarország köteles eleget tenni 
a szállításra vonatkozó azoknak a 
rendelkezéseknek, amelyek a Szövet- 
séges és Társult Hatalmak nevében 
eljáró hatóságtól származnak:

1. a jelen Szerződés végrehajtá
saként eszközölt csapatszáUításük, 
valamint, a hadsereg részére szük
séges hadianyag, lőszer és élelem 
szállítása tárgyában;

2. időlegesen pedig bizonyos vi
dékek részére élelmiszerek szállítása, 
a rendes forgalom minél gyorsabb 
helyreállítása és a posta- és távíró
szolgálat szervezése tekintetében.

C H A P IT R E  V IL

Télégraphes et téléphones.

Article 309.

Nonobstant toute stipulation con
traire des conventions existantes, la 
Hongrie s’engage à accorder sur les

V II. FEJE ZET.

Távírók és tâvhesuélôh.

309. cikk.

Tekintet nélkül a fennálló egyez
mények ellenkező i-endelkezéseií-e, 
Magyarország kötelezi magát, hogy
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lignes les plua appropriées au tran
sît international et conformément aux 
tarifs eû vigueur, la liberté du 
transit aux correspondances télé
graphiques et communications télé
phoniques en provenance ou 4 de
stination de rune quelconque des 
Puissances alliées et associées, limi* 
trophe ou non. Ces correspondan
ces et communications ne seront 
soumises à aucun délai ni restric
tion inutiles; elles jouiront en Hon
grie du traitement national en tout 
ce qui concerne les facilités et 
notanament la célérité des trans
missions. Nulle redevance, facilité 
ou restriction ne devra déf-endre 
directement ou indirectement de la 
nationalité de l ’expéditeur pu du 
destins taire

a nemzetlvôzi átmenő forgalomra 
legalkalmasabb vonalakon éa az ér
vényben levő díjszabások szerint 
szabad átmenetet engedélyez bár
melyik szomszédos vagy nem szom
szédos Szövetséges és Társult Hata
lomtól származó vagy hozzájuk in
tézett sürgöny váltások és tíivbeszéiő- 
összoköttetéyek számára. Eaek a 
sürgönyváltások és öaszoköttötósek 
nem szenvedhetnek semmiföle kése
delmet, sem szükségtelen korláto
zásnak nem lehetnek alávetve; Ma
gyarországon a belföldiekkel egyenlő 
elbánásban lesz részük mindennamű 
könnyítés, különösen a továbbítás 
gyorsasága tekintetében. Semaiifélo 
díj, könnyítés vagy korlátozás sem 
közvetlenül, sem közretve nem függ
het a feladó vagy a címzett állam- 
polgárságától.

Article 310.

En conséquence de la position 
géographique de l’État tchéeo-slo- 
vaque, la Hongrie accepte les modi
fications suivantes de la Convention 
internationale sur les télégraphes et 
les téléphones visées à l ’article 218 
de la Pskrtid X  (planses économiques) 
du présent Traité:

Sur la demande de l’État 
tchéco-slovaque, la Hongrie établira 
et maintiendra des lignes télégra
phiques directes à travers le territoire 
hongrois.

2° La redevance annuelle à payer 
par l ’Étafc tchéco-slovaque pom- cha
cune desdites lignes sera calculée en 
conformité des dispositions des con
ventions susmentionnées, et, à moins 
de conventions contraires, ne Eera 
pas inférieure à la somme qui serait 
payable en vertu desdites conventions 
pour le nombre de messages prévus 
dans ces conventions co'nme impli
quant le droit de demander réta
blissement d’une nouvelle ligne directe, 
on prenant pour base le tarif réduit

310. cikk.

A  Cseh-Szlovâk Állam földrajzi 
fekvése folytán Magyarország elfo
gadja a távírókról ^  távbeszélőkről 
szóló és a jelen Szerződés X. részé
nek (Gazdasági rendelkezések^ 218. 
cikkében említett nemzetközi egyez
mény következő módosításait:

1. A  Cseh-Szlovák Állam kiváu- 
ságára Magyarország a maga terü
letén át közvetlen távíró vonalakat 
létesít és tart fenn.

2. A  jelzett vonalak bármelyikéért 
a Cseh Szlovák Állam részéről fize
tendő évi díjat az említett egyez
mények rendelkezéseinek megfelelően 
kell kiszámítani és ©z a díj —  ellen
kező megegyezés hiányában — nem 
lehet kisebb annál az összegnél, 
amelyet az említett egyezmények 
értelmében azoknak a táviratoknak 
száma szerint kellene fizetni, amelyek 
ezen egyezmények szei-int jogot adnak 
új közvetlen vonal igénylésére, ami
kor is a Nemzetközi Távíróegyez-
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[ji’óvu à Tajticle 23, paragraphe 5 
de la Conventioa télégraphique intcr- 
oatiooalp (Raviolion de Lisbonne).

9" Taat que l’Éfcafe tchéco-slovai^ue 
payera la redévanoe minirna annuelle 
'jj-deasug prévue pour une ligne di
recte ;

a) la ligue sera exclusivement 
l’éservée au trafic à destination efc 
ea provenance de l’État tchóco- 
alû vaque.

b) la faculté acquise à la Hongrie 
pai' l’article 8 de la Cîonvention 
télégraphique internationale du 22 
jailk't 1875 do suspendre les servi- 
: .e 9 télégraphiques intematiouaux ne 
sera pas applicable à cette ligne.

4* Des dispositions semblables 
.s’appliqueront à rétablissement et 
au maintien de circuits téléphoniques 
iîirecta et la. redevance payable pai* 
ITitat t/chéco-slovaque poui'un circuit 
téléphoriiqye direct sera, à moins de 
<'.or\vijntioTi3 contraires, le double de 
ia re(7evfi,oc0 payable pour une ligne 
f.éióí'-;'i’i rij.q-.i.o directe.

5 'f, lignes paiticulières à 
..' olir, ja- Tjtuble lea conditions admi- 

:.rat.iv6ô, techniques et finanoièrofl 
esaaires non prévues dans Iob 

.' î̂ivcntiona internationales ou dans 
lü présent ai'ticle, seront déterminées 
par une convention ultérieure entra 
io8 États intéressés. A  défaut d'en
tente elles seront déterminées par un 
arbitre désigné par le Conseil de ia 
Société des Nations.

6* Les stipulations du présent 
article pourront être modifiées à to^te 
éjjoquG par un accord passé entre 
la Hongrie et TÉtat -tc.héco-alovaque. 
A l’expiration d’un délai de 10 ajinées, 
n datijr de la mise en vigueur du 
présent Traité, les conditions dans 
Idaquelles l'Îîtiit tcbéco slovaque jouira 
(îes droite par le présent
article po’orront, à défaut d’entente 
entre les parties, être modifiées à la 
requête dtj Tune on de l ’autre d’entre 
g U s s  par un arbitre désigné par le 
CbtiSBÎl de la Société des Nations.

mény (lisszaboni szövegezés) 23. 
cikkének 6. szakaszában foglalt mér< 
sékelt díjszabás szolgál alapul.

3. Amíg a Cfleh-Szlovák ^ a m  a 
közvetlen vonalért föntebb rniegálla> 
pitott legkisebb évi díjat megözeti:

a) a vonal kizárólag a Cseh
szlovák Államba irányított és onnan 
származó forgalom rés7.ére marad 
fenntartva ;

h) az 1875. óvá július hó 22-én 
kelt Nemzetközi Táviróegyeziaény 8. 
cikkében a nemzetközi távíröszolgá* 
lat felfüggesztésére nézve' Magyar- 
ország részére biztosított jo g  erre a 
vonalra nem nyerhet alkalmazást.

4. Hasonló rendelkezések irány
adók a közvetlen távbeszélővonalak 
létesítésére és; fenntartására és a 
Cseh Szlovák Állam részéről a ki5z- 
vetleB távbeszélővezetékért fizetendő 
díj ellenkező megegyezés hiányában 
a közvetlen távlróvonaléi-t járó dí] 
kétszerese lesz.

5. A  létesítendő egyes vonalakat, 
úg3 'ss;intén azokat a szükséges igaz
gatási, műszaki és pénzügyi szabá
lyokat, anaelyekről a nemzetközi 
ogyezmenyek vagy a Jelen cikk nem 
iutéskednek, az érdekelt Államok 
későbbi egyezménye fogja meghatá
rozni. Megegyezés hiányában ebben 
a tárgyban a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsától kijelölt döntőbíró 
határoz.

6. A  jelen cikk rendelkezéseit 
Magyarország és a Cseh-Szlovák 
Állam a közöttük létrejött megálla
podással bármikor módosíthatják. A  
jelen Szerződés óletbelépésétől szá
mított 10 év elteltével azokat a fel
tételeket, amelyek mellett a Cseh* 
Szlovák Államot a jelen cikkbeij 
biztosított jogok megilletik, a felek 
megegyezése hiányában bármelyikük 
kívánságái-a a Nemzetek Szövetsé
gének Tanácsától kijelölt döntőbíró 
módosíthatja.
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7* Si on différend venait à s’élever 
entre lesParties relativement àrinter> 
prétation soit du p r ien t article, soit 
de la Con.venf.ion visée au para- 
graphe 6, ce dififéi’eiid sera soumis 
à la dtoision de la Cour permanente 
de joatice internationale à instituer 
par la Société des Nations.

7. Ha akár a jelen cikk, akár as 
5. szakaszbau említett egyezmény 
értelmezése körül a felek között vita 
támadna^ ezt a vitát a Nemzetek 
Szövetségétől létesítendő Állandó 
Nemzetközi Bíróság döntése alá kell 
bocsátani.

SECTION IV.

Jugement des litfgea et révision des 
danses permanentes.

Article SU.

Les différends qui ponvront s’éle
ver entre les Puissances intéressées 
au sujet de l’interprétation de l'appli
cation et des dispositions de la pré
sente Partie du présent Traité seront 
réglés ainsi qu’il sera prévu par la 
Société des Nations.

Article 312.

A  tout moment la Société des 
Nations pouira proposer la révision 
de ceux des articles ci-dessus qui 
ónt trait à un régime administiatif 
permanent.

IV. CÍM.

Vitás kérdések eldöntse és az állandó 
érvényű rendelkezések fel&lvizsf^álása.

311. cikk.

Azok a vitás kérdések, amelyek 
a jelen Szerződésnek ebben a részé
ben foglalt rendelkezések értelmezése 
éa alkalmazása körül az érdekelt 
Hatalmak között netalán felmerülnek, 
akként fognak elintézést nyerni, 
amint azt a Nemzetek Szövétsógo 
megállapítja.

312. cikk.

A  Nemzetek Szövetsége bármilcor 
indítványozhatja a fenti cikkek kö
zül azoknak felülvizagáláfiát, amelyek 
állandó érvényű igazgatási szabályo
zást tartalmaznak-

Article 313.

A  Texpiration du délai de 3 ans 
à dater de la mise en vigueur du 
présent Traité, les dispositions des 
articles 268 à 274, 277, 296, 297 à 
299 et 809 pourront à tout moment 
être révisées par le Conseil de la 
Société des Nations.

A  défaut de révision, le bénéfice 
d’une quelconque des stipulations 
contenues dans les articles énuinérés 
ci-dessus ne pourra, à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe pré
cédent, être réclamé par une des 
Puissances alliées et associées en

313, cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számított 3 évi határidő elteltével a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa bár
mikor felülvizsgálhatja a 268—274.,
277., 295., 297-299! és 309. cikkek
ben foglalt rendelkezéseket.

Felülvizsgálás hiányában a feat 
elősorolt valamelyik cikkben foglalt 
szabállyal biztosított kedvezményt, 
az előbbi bekezdéiíhen megállapított 
határidő eltelte előtt, egyik Szövet
séges és Tái-sult Hatalom sem igé
nyelheti területének valamely olyan 
része javára, amelyre nézve a viszonos-
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faveur d’une portion quelconque de 
ses territoires pour laquelle la réci
procité ne aérait pas accordée. Le 
délai de Uois ans pendant lequel la 
réciprocité ne pourra pas 5t.re exigée 
pourra être prolongé par le CJonaeil 
de la Société des Nations.

Le bénéfice d’aucune des stipula
tions snsviséea ne pourra 611*0 invoqué 
par les États, auxquels un territoire 
de l ’ancienne monarchie auetro-hon- 
groiae a été transféré ou qui sont 
riéa du démembrement de cette mon- 
archio, qu*à charge pour eux d'aa- 
snror, sur lô terrifcoix'e passé sous 
leur souveraineté en vertu du présent 
l ’raité, «n traiteiuent réciproque à 
la Hongrie.

Bégót nem biztosítaná. A három évee 
határidőt, amely alatt a viszonos
ságot nem lehet igényelni, a Nem- 
aetek Saövetségénok Tanácsa meg- 
hosszabbf th atj a

Azok az Államok, amelyekhez a 
volt Osztrák-MagyaT Monarchia terü
letéből valamely részt csatoltak, 
vagy amelyek ennek a Monarchiának 
feldarabolásából keletkeztek, a font- 
említett valamelyik rendelkezésben 
foglalt kedvezményt csak aazal a fel
tétellel igényelhetik, ha atnak elle
nében a jelen Szerződős alapján fen- 
hatóságak alá jutott területre nézve 
Magyarországgal szemben viszonos 
elbánást biztosítanak.

SECTION V.

Disposition particulière.

Article 314.

u • préjudice doa obligations 
part,l-.:L.6- > qui lui sont imposées 
i ; ■ ’e piésent Traité an profit des 

^siinces alliées et associées, la 
! jügrie s’engage à adhérer à tonte 

::oiivention générale concernant le 
régime international du transit, des 
voies navigables, des ports et des 
voies ferrées qui pourrait être conclue 
entre les Puissances alliées et asso
ciées avec l ’approbation de la Société 
des Nations dans un délai de cinq 
années à dater de la mise en vigueur 
du pi'ésent Traité.

V. CÍM 

Kaiöaöa rendelkezés.

314. cikk.

Magyarország azoknak a különös 
kötelezettségeknek sérelme nélkül, 
amelyeket a Szövetséges éa Társult 
Hatalmak javára a jelen Szerződés 
reá ró, kötelezi magát, hogy csatla
kozik az átmenő forgalom, hajóz
ható utak, kikötők és vasutak nem
zetközi szabályozására vonatkozó 
mindazokhoz az általános egyezmé
nyekhez, amelyeket a Szövetséges és 
Társult Hal^lmak a Nemzetek S;zö- 
vetségének hozzájárulásával a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
öt óv alatt netalán kötni fognak.

P A R T IE  2 LIT.Í

s í ;l v [Ocí l

Organisation du travail.

Attendu que la Société des Na
tions a poui* but d'établir la paix 
universellè, et qu’une telle paix ne

X III. RÉSZ.

Munka.

I. CÍM.
A mnnka szervezóse.

Minthogy a Nemzetek Szövetsége 
az általános béke megvalósítását 
tűzte ki céljául és ezt a békét csak
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peut être fondée quA «nr la. base de 
la justice sociale;

Attendu qu’il existe des condi
tions de travail impliquant pour 
un grand nombre de personnes 
l'injastice, la misère et les priva
tions, ce qui engendre un tel mé
contentement .que la paix et l’har
monie universelles sont mises en dan
ger, et attendu qu’il est urgent d’amé
liorer ces conditions: par exemple, 
en ce qui concerne la réglementation 
des heures de travail, la fixation 
d’une durée maxima dé la journée 
et de la semaine de travail, le re
crutement de la main-d’oeuvre, la 
lutte contre le chômage, la garantie 
d’un salaire assurant des conditions 
d’existence convenables, la protection 
des travailleurs contre les maladies 
générales ou professionnelles et les 
accidents résultant du travail, la 
protection des enfants, des adolescents 
et des femmes, les pensions de vieil
lesse et d’invalidité, la défense des 
intérêts des travailleurs occupés à 
l ’étranger, l’affirmation du principe de 
la liberté syndicale,  ̂ l ’organisation de 
l ’enseignement professionnel et tech
nique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par 
une nation quelconque d’an régime 
de travail réellement humain fait 
obstacle aux efiorts des autres na
tions désû’euBes d’améliorer le sort des 
travaillem's dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, 
mues par des sentiments de justice 
et d’humanité aussi bien que par le 
désii d-assorer une paix mondiale 
durable, ont convenu ce qui suit:

úgy lehet elérni, ha a szociális igaz
ságossága alapítják; és

minthogy vannak munkaviszo
nyok, amelyek az emberek nagy 
tömegét annyi igazságtalansággal, 
nyomorral éa nélkülözéssel sűjtják, 
hogy az ebből keletkező nagy elége
detlenség a világ békéjét és össz
hangját veszélyezteti, s e viszonyok 
javítása sürgősen szükséges, példákat 
említve: a munkaidő szabályozásá
val, ideértve a munkanap és a munka
hét leghosszabb tartamának megálla
pítását, úgyszintén a munkaközvetí
tés szabályozásával, a munkanélküli
ség leküzdésével, tisztességes meg
élhetést biztosító iBunkabérek szol
gáltatásával, a munkásoknak a fog
lalkozásukkal járó vagy egyéb beteg
ségek ellen és a munka közben be
következett balesetek ellen való 
védelmével^ a gyermekek, fi.atalko- 
rúak és nők védelmével, aggkori és 
rokkantsegélyezéssel, az idegen orszá
gokban dolgozó munkások érdekei
nek védelmével^ a szakszervezkedési 
szabadság elvének elismerésével,, a 
szakoktatás és a műszaki oktatás 
szervezésével és egyéb idevágó in
tézkedésekkel ;

minthogy bármelyik Nemzet vona
kodása igazán emberies munkaviszo
nyok létesítésétől egymagában is 
akadályul szolgál más Nemzetek 
abbeli törekvésének, hogy a munká
sok sorsát saját országaikban javítsák : 

a Magas Szerződő Felek az igaz
ságosság és az emberiesség érzései
től, valamint attól a vágytól indít
tatva, hogy a világ békéjét állan
dóan biztosítsák, a következőkben 
állapodnak meg :

CHAPITRE PREMIER.

Organisation.

Article 315.

I l est fondé une organisation 
permanente chargée de travailler à 
la réalisation du programme exposé 
dans le préambule.

I- FEJEZET.

Szervezet.

316. cikk.

A  Bevezetésben megjelölt felada
tok megvalósítására állandó szerre- 
zet állíttatik fel.
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Les Membres originaires de la. 
Société des Nations seront Membres 
originaires de cette orgaruBation, et, 
désormais, la qualité de Membre de 
la Sociét-é des Nationfi entraînera 
celle de membre de ladite organisa
tion.

Article 316,

L ’organisation permanente com
prendra ;

1. Une Conférence générale des 
représentants des Membres;

2. Un bureau international du 
Travail sous la direction du Conseil 
d’administration prévu à l ’article 321.

A  Nemzetek Szövetségének ere* 
deti tágjai ennek a szervezetnek is 
eredeti tagjai, sjOv5ben a Nemzetek 
Szövetségének tagságával együtt jár 
a szöbaníorgó szervezet tagsága is.

816. cikk.

A z áUandó szervezet áll:

1. a tagok képviselőinek Egye
temes Értekezletéből,

2. a Nemzetközi Munkahivatal
ból, amely a 321. cikkben említett 
Igazgatótanács ellenőrzése alatt áll.

Article 317.

La Conférence générale des repré
sentants des Membres tiendra des 
sessions chaque fois que besoin sera 
et,, au moins, une fois par an. Elle 
sera composée de quatre représen
tants de chacun des Membres dont 
deux seront les Délégués du Gouver
nement et dont les deux autres re
présenteront respectivement, d’une 
part, les employeiors, d’autre part, 
les travaillem-s ressortissant à chacun 
des Membres.

Chaque Délégué pourra être ac
compagné par des conseillera techni
ques dont le nombre pourra être de 
deux au plus pour chacune des matières 
distinctes inscrites à l ’ordre du jour 
de la session. Qaand. des questions 
intéressant spécialement des femmes 
doivent venii- en discussion à la 
Conférence, une au moins parmi 
les personnes désignées comme con
seillers techniques devra être une 
femme. .

Les Membres s’engagent à dési
gner les délégués et conseillers tech
niques non gouvernementaux d’accord 
avec les organisations professionnelles 
les plus représentatives soit des 
employeurs, soit des travailleurs du

317. cikk.

A  tagok képviselőinek Egyetemes 
Értekezlete időről-időre a szükséghez 
képest, de évenkint legalább egyszer 
ül össze. kz. Egyetemes Értekezlet 
mindegyik tag négy-négy képviselőjé
ből alakul, akik közül kettő kormány
kiküldött, a másik kettő közül az 
egyik az illető tag munkaadóinak, 
a másik pedig munkásainak kép 
viselője.

Bármelyik kiküldött szaktanács* 
adókat hozhat magával, de az ülés
szak ugyanazon tárgyára vonatko
zóan legfeljebb kettőt. Ha az Érte
kezleten a nőket különösen érdeklő 
kérdés fordul elő, legalább az egyik 
szaktanácsadónak nőnek kell lennie,

A  tagok kötelezik magukat, hogy 
azokat a kiküldötteket és szaktanács
adókat. akik nem kormánykiküldöt
tek, országuk munkaadóinak és mun
kásainak a körülményekhez képest 
legszámottevőbb szervezeteivel egy et-
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pays considéré, sous la réservé qne 
de telles oi^anisations existent.

Les consôillers techniques ne se
ront autorisés à prendre la parole 
que BUT la demande faite par le 
délégué auquel ils sont adjoints et 
avec l ’autorisatiou spéciale du Prési
dent de la Conférence; ils ne poui'- 
ront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note 
écrite adressée au Président, dési
gner l ’un de ses conseillera techniques 
comme son suppléant, et ledit sup
pléant, en cette qualité, poiu-ra prendre 
part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs 
conseillers techniques seront commu
niqués au Bureau international du 
Travaü par le Gouvernement de cha- 
cim des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de 
leurs conseillers techniques seront 
soumis à la vérification de la Con
férence, laquelle poun-a, par une 
majorité des deux tiers des suffi'ages 
exprimés par les délégués présents  ̂
refoser d’admettre tout délégué ou 
tout conseiller technique qu’eUe ne 
jugera pas avoir été désigné confor
mément aux tenues du présent 
article.

Article 318.

Chaque délégué aura le dioit de 
voter individuellement sur toutes les 
questions soumises aux délibérations 
de la Conférence.

Dans le cas où l ’un des Membres 
n’aurait pas désigné l ’un des délé
gués non gouvernementaux auquel il 
a droit, l ’autre délégué non gouver
nemental aura le droit de prendre 
part aux discussions de la Conférence, 
mais n’aura pas le di’oit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu 
des pouvoii-s que lui confère l’article
317, refuserait d’admettre l ’nn des 
délégués d’un des Membres, les stipu
lations du présent article seront appli
quées comme si ledit délégué n’avait 
pas été désigné.

értően nevezik ki, feltéve, hogy van
nak ilyen szervezetek.

Szaktanácsadóik csak úgy szólal
hatnak fel, ha a kiküldött, aki mellé 
be vannak osztva, őket ax*ra felhívja 
és az Értekezlet elnöke külön fel
hatalmazást ad ; szavazati joguk 
nincs.

A  kiküldöttnek jogában áll helyet
teséül egyik szaktanácsadóját az 
elnökhöz intézett Írásbeli meghatal
mazással kijelölni és a szaktanács- 
adónak helyettesi minőségben fel
szólalási és szavazati joga van.

A  kiküldötteknek és szaktanács
adóiknak neveit az illető tagok Kor
mányai a Nemzetközi Munkahivatal
nak bejelentik.

A z Értekezlet a kiküldöttek és 
szaktanácsadóik megbízólevelét meg
vizsgálja és a jelenlevő kiküldöt
tek kétharmadrészének szavazatával 
jogában áU bármely kiküldöttet vagy 
szaktanácsadót visszautasítani, ha ki
nevezését nem találja a jelen cikk 
rendelkezéseivel megegyezőnek.

318. cikk.

Mindegyik kiküldött önállóan gya
korolja szavazati jogát az Értekezlet 
elé terjesztett minden kérdésben.

Ha valamelyik tag a nem 
kormánykiküldöttek közül az egyiket, - 
noha erre joga van, nem nevezné  ̂
ki, a másik nem kormánykiküldött
nek joga van ugyan a tanácskozás
ban résztvenni, de szavazati joga 
nincs.

Ha az Értekezlet a 317. cikk 
rendelkezéséhez képest valamely tag 
kiküldöttjét visszautasítja, a jelen 
cikk rendelkezéseit oly képen kell 
alkalmazni, mintha az illető kikül
döttet ki sem nevezték volna.
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Lea sessions de la Conférence ae 
tiendront au siège de la Société des 
Nations ou en tout autre Ueu qui 
aura pu être fixé par la Conférence, 
dans une session antérieure, à la 
majorité des deux tiers des suflPrages 
exprimés par les délégués présents.

Az Értekezlet üléseit a Nemzetek 
Szövetségének székhelyén, vagy bár
mely más oly helyen tartja, amelyet
a.z Értekezlet a megelőző ülésázakon 
a jelenlevő kiküldöttek kétharmad- 
részének szavazatával kijelölt.

Article 320.

Le Bureau international du Tra
vail sera établi au siège de la So
ciété des Nations et fera partie de 
l ’ensemble des institutions de la 
Société.

Article 821.

Le Bureau international du Tja- 
vail sera placé sous la direction d'un 
Conseil d’administration composé de 
vingt-quatre personnes, lesquelles se
ront désignées selon les dispositions 
suivantes :

Le Conseil d’administration du 
Bureau international du Travail sera 
composé comme suit:

Douze personnes représentant les 
Gouvernements ;

Six personnes élues par les délé
gués à la Conférence représentant 
les patrons;

Six personnes élues par les délé
gués à la Conférence représentant 
les employés et ouviiera.

Sur les douze personnes représen
tant les Gouvernements, huit seront 
nommées par lea Membres dont l’im
portance industrielle est la plus con
sidérable et quatre seront nommées 
pai’ les Membres désignés à cet effet 
par les délégués gouvernementaux à 
la Conférence, exclusion faite des 
délégués des huit Membres susmen- 
tioonés.

Les contestations éventuelles sur 
la question de savoir quels sont les

320. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal, 
mint a Nemzetek Szövetsége szer
vezetének alkotó része, a Szövetség 
székhelyén állíttatik fel.

821. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal 
huszonnégytagú Igazgatótanács ve
zetése alatt áll, amelynek tagjait az 
alábbi rendelkezések szerint kell ki
jelölni.

A  Nemzetközi Munkahivatal 
Igazgatótanácsa a következőképen 
alakul :

tizenkét kormányképviselő ;

a munkaadókat az Értekezleten 
képviselő kiküldöttek részéről válasz
tott hat személy ;

a munkásokat az Értekezleten 
képviselő kiküldöttek részéről válasz
tott hat személy.

A  tizenkét kormányképviselőből 
nyolcat azok a tagok neveznek ki, 
amelyeknek legnagyobb ipari jelen
tőségük van és négyet azok a tagok, 
amelyeket az Értekezleten erre a 
célra az előbb említett nyolc tag 
kiküldötteinek kizárásával, a kor- 
mánykiküldöttek neveznek meg.

Ha vitás az a kérdés, hogy a 
tagt)k közül melyeknek van legna-
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Membres ayant l'importance indus- 
triélle la plus considérable seront 
tranchées par le Conseil de la So
ciété des Nations.

La durée du mfLadat des membres 
du Conseil d'administration sera de 
trois ans. La manière de pourvoir 
aux siègôs vacants et les autres ques
tions de même nature pourront être 
réglées par le Conseil d’administration 
sous réserve de l ’approbation de la 
Conférence.

Le Conseil d’administration élira 
l’un de. ses membres comme Prési
dent et établira son règlement. I l se 
réunira aux époques qu’ü fixera lui- 
même. Une session spéciale devra êti-e 
tenue chaque fois que dix membres 
aq moins du Conseil aui'ont formulé 
une demande écrite à ce sujet.

gyobb ipari jelentőségük, a Nemze
tek Szövetségének Tanácsa határoz.

A z  Igazgatótanács tagjainak meg
bízatása három esztendőre szól. Meg- 
üresedett helyek miként való betöl
téséről és más hasonló kérdésekről 
az Igazgatótanács határozhat az Ér
tekezlet jóváhagyásával.

A z  Igazgatótanács tagjai sorából 
időről időre elnököt választ, meg
állapítja a tanácskozás rendjét és 
meghatározza üléseinek idejét. Rend
kívüli ülésszakot kell egybehívni, 
valahányszor az Igazgatótanácsnak 
legalább tíz tagja erre vonatkozó 
írásbeli indítványt terjeszt elő.

Aifcicle 322.

Un Directeur sera placé à la tête 
du Bnreau international du Travail ; 
il sex'B désigné par le Conseil d’ad
ministration de qui il recevra ses in
structions et vis-à-vis de qui il sera 
responsable de la bonne marche du 
Bureau ainsi que de l’exécution de 
toutes autres tâches qui aui’ont pu 
lui être confiées.

Le Directexu* ou son suppléant 
assisteront à toutes les séances du 
Conseil d’administration.

322. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal élére 
az Igazgatótanács igazgatót nevez 
ki, aki az Igazgatótanácstól kapja 
utasításait és úgy a helyes ügyme
netért, mint a rábízott egyéb teen
dők végrehajtásáért felelős.

A z  igazgató vagy helyettese az 
Igazgatótanács valamennyi ülésén 
köteles résztvenni.

Article 323.

Le personnel du Bureau inter
national du Travail sera choisi par 
le directeur. Le choix fait devra 
ptorter, dans toute la mesure compa
tible avec le souci d'obtenir lé meil
leur rendement, siu* des pei*sonnes 
de diÔérentes nationalités. Un certain 
nombre dr ces personnes devront 
être des femmes.

323. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal sze
mélyzetét az igazgató jelöli ki kü
lönféle állampolgárságú egyének kö
zül, amennyire ez a Hivatal minél 
sikeresebb működésénok érdekével 
összhangba hozható. A  személyzet 
egy része nőkből álL
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Les fonctions du Bureau inter
national du Travail compiendront la 
centralisation et la distribution de 
toutes informations concernant la 
réglementation internationale de la 
condition des travailleurs et du ré
gime du travail et, en particulier, 
l ’étude des questions qu’il est proposé 
de soumettre aux discussions de la 
Conférence en vue de la conclusion 
des conventions internationales, ainsi 
que l’exécution de toutes enquêtes 
spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordi’e 
du jour des sessions de la Conférence.

n s’acquittera, en conformité des 
stipulations de la présentii Pai'tie du 
présent Traité, des devoirs qui lui 
ÎDcombeat en ce qui concerne tous 
dififérends internationaux.

B rédigera et publiera en français, 
eu amglàis, et dans telle autre langue 
([oe 1. M.ec ii d’administration jugera 

■' I un bulletin périodique 
-a^acré à l’étude des questions 
rcernant l ’ industrie et le travail

1 1  présentant un intérêt international.
D’une manière générale il aura, 

' 1 1  sus dés fonctions indiquées au 
présent aiTicle, tous autres pouvoirs 
l'fc fonctions que la Conférence jugera 

propos de lui attribuer.

A  Nemzetkôsîi Munkahivatal 
működésének körébe tartozik mind
azoknak a felvilágosításoknak össze
gyűjtése és megadása, amelyek a 
munkásviszonyok és munkarendszer 
nemzetközi szabályozására és főképen 
azoknak a kérdéseknek tanulmá* 
nyozásám vonatkoznak, amelyeket 
nemzetközi egyezmények kötése cél
jából az Értekezlet elé kívánnak 
terjeszteni, úgyszintén az Értekezlet 
részéről elrendelt mindennemű külön
leges Aazsgálatok lefolytatása.

A  M i^ah ivata l kötelessége az 
értekezlet! ülések tárgysorozatának 
előkészítéee.

A  Munkabivatal a Békeszerződés 
jelen részének élteimében teljesíti a 
nemzetközi vitás kérdésekben reá- 
háramló kötelességeket.

A  Munkahivatal francia, angol és 
más olyan nyelveken, amelyeket az 
Igazgatótanács megfelelőknek ítél, 
időszaki folyóiratot szerkeszt és ad 
ki, amely a nemzetközi érdekű ipari 
és munkáskérdések tanulmányozásá
val foglalkozik.

Általában véve a Hivatalt a jelen 
cikkben megjelölt hatáskörén kívül 
mindaz a hatalom és jogosultság 
megilleti, amelyet az Értekezlet reá- 
ruháa.

Article 325. 326. cikk.

Les ministères des Membres qui 
l’occupent des questions ouvrières 
|)tHUTont communiquer directement 
•>\ ec le Directeur par riatermédiaire 
'lu représentant de ieoi* Gouvernement
III Conseil d’adrc-ÎLiistrationdu Bureau 
mtomational du Travail, ou, à défaut 
II» (ie représentant, par l^intermédiaire 
In tel autre fonctionnaire dûment 
■iu;ilifié et désigné à cet effet par le 
' « oiivemement intéressé.

A  tagok oly minisztériumai, 
amelyek ipari és munkáskérdések
kel foglalkoznak, az igazgatóval a 
Nemzetközi Munkahivatal Igazgató- 
tanácsában levő kormányképviselőjük 
útján, vagy ily képviselő hiányában 
a kormányuk részéről erre a célra 
kijelölt és megfelelően képesített 
tisztviselő útján közvetlenül érint
kezhetnek.
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Lie Bureau interDational du Travail 
pourra demander le concourB du 
Secrétaire général de la Société des 
Nations pour toutes questions à l'oc- 
caâiou desquelles ce concours pourra 
être doimé.

A  NftmzetkiJzi Munkahiratal a 
Nemzetek Szövetsége Főtitkárságá
nak támogatását mindazokban a 
kérdésekben igénybeveheti, amelyek
ben ez a támogatás szükséges luliet.

Article 927.

Chacun des Membres paj'era les 
irais de voyage et de séjour de ses 
délégués et de leurs Conseillers 
techniques ainsi que de ses repré
sentants prenant part aux sessions 
de la Conférence et du Conseil d’ad- 
ministi-atiou selon les cas.

Tous autres fi*ais du Bureau inter
national du Travail, des sessions de 
la Conférence ou de celles da Conseil 
d’administration, seront remboursés 
au Directeur par le Secrétaire général 
de la Société dés Nations sur le budget 
général de la Société.

Le Directeur sera responsable, 
vis-à-vis du Secrétaire général de la 
Société des Nations, pour l ’emploi de 
tous fonds à lui verséd, conformément 
aux stipulations du pré.sent article.

327. cikk.

Mindegyik tag maga fedezi kikül
dötteinek és szaktanácsadóinak, vala
mint az Értekezlet vagy az Igazgató- 
tanács ülésein résztvevő képviselői
nek utazási és tartózkodási költségeit.

A  Nemzetközi Munkabivatal, 
valamint az Értekezlet és az Igaz* 
gatótanács üléseinek minden egyéb 
költségeit a Nemzetek Szövetsógének 
főtitkára a Nemzetek Szövetsége 
általános költségvetésének terhére az 
igazgatónak megtéríti.

Az  igazgató a Nemzetek Szövetsége 
főtitkárának felelős mindazoknak az 
összegeknek szabályszerű felhaszná
lásáéit, amelyeket neki a jelen cikk 
rendelkezéseihez képest kiutaltak.

C H A P IT R E  II.

Fonctionnement.

Article 328.

Le Conseil d’administration éta- 
blii'a l ’ordre du jour des sessions de 
la Conférence après avoir examiné 
toutes propositions faites par le 
Gouvernement d’un des Membres ou 
par toute autae organisation visée à 
l ’article 317 au sujet des matières à 
inscrire à cet ordre du jour.

ÏI. F E JE ZE T ,

Eljárás.

328. cikk.

A z  Igazgatótanács állapítja meg 
az Értekezlet minden ülésszakának 
napirendjét, figyelembe véve mind
azokat az indítványokat, amelyeket 
a tagok valamelyikének Kormánya, 
vagy a 317. cikk szeiint elismert 
valamely szoi-vezet a napirendre 
nézve előterjesztett.

Article 329.

Le Directeur remplira les fonc
tions de Secrétaire do la Conférence,

329. cikk.

A z  igazgató az Értekezlet titkára
ként működik és minden ülésszak
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et devra Îaire parvenir l ’ordre du 
jour da chaque session, quati*e moia 
avant l ’ouverture de cette session, 
à chacan des Membres, et> par 
l ’intermédiaire de ceux-ci, aux délé- 
gués non gouvernementaux, lorsque 
ces derniers auront été désignés.

napirendjét négy hónappal annak 
megnyitása előtt a tágok mindegyi- 
kének és ezek közvetítésével a nem 
kormánykiküldötteknek is, ha már ki 
vanníuk jelölve, megküldi.

Article 330.

Chacun, des Gouvernements des 
Membres aura le droit de contester 
rinacription, à i’ordre du joni' de la 
ôOBslon, de l ’un ou plusieurs des 
eujetg prévus. Les motifs justifiajit 
:,ette opposition devront être exposés 
dans un mémoire explicatif adressé 
au Directonr, lequel devra le commu
niquer aux Membres de l ’Organisa- 
tion permaoente.

Les sujets auxquels il â u'a été 
fait oppo9Íijon resteront néanmoins 
inclus à l’ordre du jour si la Con
férence en décide ainsi à la majorité 
des tiers des sufErages exprimés 
par fléli^gués présents.

T l si.- q‘:98tion au sujet de la- 
Vinférence décide, à la 

ií éniű Eûajorité des deux tiers, qu’eDe 
;o:t. être examinée (autrement que 
>iévu dans l ’alinéa précédent), sera 
portés à Tordre du joxir de la session 
suivante.

330. cikk.

Bármelyik tag Kormánya tilta
kozhat az ellen, hogy a megjelölt 
kérdések közül egyet vagy többet a 
napirendbe felvegyenek. Az il}>en 
tiltakozás indokait az igazgatóhoz 
intézett magyarázó emlékiratban kell 
kifejteni, aki azt az Állandó Szer
vezet tagjaival közli.

A  kérdések, amelyek ellen tilta
kozást jelentettek be, nanirenden. 
maradnak, ha az Értekezlet a jelen
lévő kiküldöttek szavazatának két- 
haimad többségével ügy hatái’oz.

Minden kérdést, amelyre nézve 
(az álőző bekezdésben említett esetet 
kivéve) az Értekezlet a jelenlevő 
kiküldötteknek ugyancsak kétharmad 
többségével úgy határoz, hogy az az 
Értekezleten tárgyalandó, a követ
kező ülésszak napirendjére ki kell 
tűzni.

Article 331.

Lft Conférence formulera les ré
gies de son fonctionnement ; elle élira 
son président; elle pourra nommer 
des commissions chargées de présen
ter des rapports sm- toutes questions 
qu’elle estimera devi::r mettre à 
l ’étude.

La simple majorité doe auôrages 
exprimés par î? s membres présenta 
de la Coniî: iL-<: décidera dans tous 
les cas où une majorité plus forte 
u’esi* pas spécialement prévue par 
d’autres articles de la présente Partie 
du présent Traité,

33 L  cikk.

Az Értekezlet maga határozza 
meg tanácskozási rendjét és választja 
meg elnökét; kiküldhet bizottságo
kat, hogy azok bizonyos kérdéseket 
tanulmányozás és jelentés tárgyává 
tegyenek.

A z  Értekezleten jelenlevő kikül
döttek minden ügyben egyszerű 
többséggel határoznak, kivéve azokat 
az eseteket, melyekben a jelen Szer> 
zŐdés e részének más cikkei kifeje
zetten nagyobb többséget kívánnak.
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Ancun vote n’est acquis si le 
nombre des suffrages exprimés est 
inférieur à la moitié du nombre des 
délégués présents à la session.

Ha a leadott szavazatok száma 
kisebb az Értekezleten jelenlevő k i
küldöttek felénél, a szavazás érvény
telen.

Article 332.

La Conférence pourra adjoindre 
aux Commissions qu’elle constitue 
des conseillers techniques qui auront 
voix consultative mais non délibé- 
rative.

382. dkk.

A z Értekezlet a részéről kikül
dött bármely bizottsághoz műszaki 
szakértőkét is oszthat be, akik sza
vazati jog nélkül vesznek részt a 
tanácskozásokon.

Article 333.

Si la Conférence se prononce 
pour l’adoption de proposition*; rela
tives à un objet à l’ordre du jour, 
elle aura à déterminer si ces propo
sitions devront prendre la forme :

a) d’une ^recommandation* à sou- • 
mettre à l ’examen des Membres, en 
vue de lui faire porter effet sous 
forme de loi nationale ou autrement ;

h) ou bien d’uu projet de conven
tion internationale à ratifier par les 
Membres.

Dans les deux cas, pour qu’une 
recommandation ou qu’un projet de 
convention soient adoptés au vote 
final par la Conférence, une majorité 
des deux tiers des voix des délégués 
présents est requise.

En formant une recommandation 
ou un projet de convention d’une 
application générale, la Conférence 
devra avoir égard aux pays dans 
lesquels le climat, le développement 
incomplet de l ’organisation industrielle 
ou d’autres circonstances particulières 
rendent les conditions de l’industrie 
essentiellement différentes, et elle 
aura à suggérer telles modifications 
qu’elle considérerait comme pouvant 
être nécessaires pour répondi-e aux 
conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recomman-

833. cikk.

Ha az Értekezlet a napirend 
valamelyik pontjára vonatkozó in
dítvány elfogadása mellett dönt, el 
kell határoznia azt is, hogy az el
fogadott indítványt minő alakban 
kell szövegezni, nevezetesen :

a) javaslat alakjában-e, amelyet a 
tagok elé terjesztenek a nemzeti 
törvényhozás útján vagy más módon 
való megvalósítás megfontolásának 
céljára, vagy pedig

h) a tagok részéről való megerő
sítés céljára nemzetközi egyezmény 
tervezete alakjában-e.

Akár javaslat, akár egyezmény- 
tervezet esetében annak elfogadásá
hoz a végleges szavazásnál az Érte
kezleten jelenlevő kiküldöttek szava- 
zatának kétharmad többsége szük-

Bármely javaslat vagy általános 
érvényű egyezménytervezet szerkesz
tésénél az Értekezlet kellő figye
lembe veszi azokat az országokat 
is, amelyekben az éghajlatviszonyok, 
az ipari szervezetnek hiányos fejlett
sége vagy más különös körülmények 
folytán az ipari viszonyok jelenté
keny eltérést mutatnak és olyan el
térő rendelkezéseket ajánl, amelyek 
az illető országok különleges viszo
nyaihoz képest megfelelőknek lát
szanak.

A  javaslat vagy egyezményter-
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daiioïl ou du projet de convention 
sera signé pai- le Président de la 
Conférence et le Directeur et sera 
déposé entre les mains da Secrétaire 
généi-al de la Société des Nations^ 
Celui-ci communinuera une copie 
ceitifiée conforme de la recomman
dation ou du projet de convention 
à chacun des Membres.

Chacun des Membres s’engage à 
soumettre dans le délai d’un an à 
partir de la clôtm’e de la session 
de la Conférence (ou, si par suite de 
circonstances exceptionnelles, il est 
impossible de procéder dans un délai 
d’un an, dès qu’il sera possible, mais 
jamais plus de dix-huit mois après 
la clôture de la session de la Con
férence), la recommandation ou le 
projet de convention à l’autorité ou 
aux autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, en vue 
de la transformer en loi ou de 
prendre des mesures d’un autj;e ordre.

S’il s’agit d’une recommandation, 
les Membres informeront le Secré
taire général des mesures prises.

S’il s’agit d’un projet de conven
tion, le Membre qui aura obtenu le 
consentement ’ de l’autorité ou des 
autorités compétentes, communiquera 
sa ratification formelle de la con
vention au Secrétaire général et 
prendra telles mesmes qui seront 
nécessaires pom- rendre effectives 
les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation nest pas 
suivie d'un acte législatif oti d’autres 
mesures de nature à rendre effective 
cette recommandation, ou bien si un 
projet de convention ne rencontre 
pas l ’assentiment de l'autorité ou 
des autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, le 
Membre ne sera soumis à aucune 
autre obligation.

Dans le cas où il s’agit d’un Etat 
fédératif dont le pouvoir d’adhérer 
à une convention sm’ des objets 
ooncernant le travail est soumis à 
certaines limitations, le Gouverne-

vezet egyik példányát az Értekezlet 
elnöke és az igazgató aláírásukkal 
hitelesítik és ezt a példányt a Nem
zetek Szövetsége főtitkáránál kell 
letétbe helyezni. A  főtitkár a javas
lat vagy egyezménytervezet egy-egÿ 
hiteles másolatát minden tagnak 
megküldi.

Minden tag kötelezi magát, hogy 
az Értekezlet ülésszakának berekesz
tése után legkésőbb egy éven belül 
vagy, ha ez rendkívüli körülmények 
folytán lehetetlen, mihelyt lehetséges, 
de minden esetre tizennyolc hónapon 
belül az Értekezlet ülésszakának be
rekesztése után, a javaslatot vagy 
egyezmény ter vezetet törvény beikta
tás vagy más intézkedés céljából az 
illetékes hatóság vagy hatóságok elé 
terjeszti.

Ha javaslatról vau szó, a tagok 
a főtitkárt a tett intézkedésekről 
értesítik.

Ha egyezménytervezetről van 
szó, az illető tag, ha az illetékes 
hatóság vagy hatóságok hozzájáru
lását megnyerte, az egyezmény alak
szerű megerősítését közli a főtitkár
ral és megteszi a szükséges intézke
déseket, hogy az ülető egyezmény 
intézkedéseit hatályba léptesse.

Ha valamely javaslat megvalósít 
tása nem tesz szükségessé törvény
hozási cselekményt vagy más intéz
kedést, vagy ha valamely egyezmény» 
tervezet nem nyeri meg az illetékes 
hatóság vagy hatóságok hozzájáru
lását, a tagot semmiféle további 
kötelezettség nem terheli.

Ha olyan szövetséges Állami’ól 
van szó, amelyben az egyezmény
kötési jog munkásügyekben bizonyos 
korlátozásoknak van alávetve, Kor
mányának szabadságában áll, hogy
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ment aura le droit de considérer un 
projet de convention auquel s’ap
pliquent ces limitations comine xme 
simple recommaiidation et les dis
positions du présent article en ce 
qui regarde les recommandations 
s’appliqueront dans ce cas.

L ’article ci-dessus sera interprété 
en conformité du principe s\iivant:

En aucun cas il ne sera demandé 
à aucun des Membres, comme con
séquence de l ’adoption par la Con
férence d'une recommandation ou 
d’un projet de convention, de dimi
nuer la protection déjà accordée par 
sa législation aux travailleurs dont
il s’agit.

azt az egyezménytervezetet, amelyre 
ezek a korlátozások vonatkoznak, 
egyszerűen javaslatnak tekintse. Eb
ben az esetben a jelen cikknek a 
javaslatokra vonatkozó intézkedései 
nyernek alkalmazást

A  fenti cikk értelmezésénél a 
következő alapelv irányadó:

Semmi esetre sem kívánható vagy 
követelhető a tagok egyikétől sem, 
hogy valamely javaslatnak vagy 
egyezménytervezetnek az Értekez
leten történt elfogadása következté
ben csökkentse a saját törvényhozá
sában a szóbanforgó munkásoknak 
már nyújtott védelmet.

Article 334.

Toute convention ainsi ratifiée 
sera enregistrée par le Secrétaire 
général de la Société des Nations, 
mais ne liera que les Membres qui 
l'ont ratifiée.

384. cikk.

A z  említett módon megerősített 
minden egyezményt a Nemzetek Szö
vetségének főtitkára beiktat, de az 
egyezmény csak azokat a tagokat 
kötelezi, amelyek azt megerősítették.

Article 335.

Tout projet qui, dans le scrutin 
final sm- l ’ensemble, ne recueDlera 
pas la majorité des deu:s tiers des 
suffrages exprhnés par les Membres 
présents peut faü'e l ’objet d’une con
vention particulière entre ceux des 
Membres de l ’Organisation perma
nente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de 
cette nature devra être communiquée 
par les Gouvernements intéressés au 
Secrétaire général de la Société des 
Nations, lequel la fera enregistrer.

336. cikk.

Ha valamely egyezménytervezet 
a végső szavazás alkalmával nem is 
nyerte el az Értekezleten a jelen
lévő kiküldöttek szavazatának két
harmad többségét, azért az Állandó 
Szervezet egyes tagjainak jogukban 
áll, hogy egymás között ilytartalmú 
egyezményt kössenek.

Minden ily módon kötött egyez
ményt az érdekelt .Kormányok a 
Nemzetek Szövetségének főtitkái’á- 
val közölnek, aki azt beiktatja.

Article 386.

Chacun des Membres s’engage à 
présenter au Bureau international 
du Travail un rapport annuel sur 
les mesures prises par lui pour mettre

336. cikk.

Minden tag kötelezi magát, hogy 
a Nemzetközi Munkahivatalnak évi 
jelentést terjeszt elŐ azokról az in
tézkedésekről, amelyeket a maga ré-
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à fixécution les conv entions aux
quelles il a adhéré. Ces rapports 
aeront rédigés sous la forme indi
quée par le Conseil d’administration 
et dev^jont contenir les précisions 
demandées par ce dernier. Le Direc
teur présentera un résumé de ces 
rapports à la plus prochaine session 
de la Conférence,

szérôl elfogadott egyezmények végre
hajtása tái’gyában tett. Ezeket a 
jelentéseket az Igazgatótanács ré
széről kívánt alakban és részletes 
tartalommal kell szerkeszteni. A z 
igazgató az Értekezlet legközelebbi 
ülésszakán ezekből a jelentésekből 
készített összefoglalást terjeszt elő.

Article 337.

Toute réclamation adressée au Bu
reau international du Travail par une 
organisation professionnelle ouvrière 
ou patronale et aux termes de laquelle 
l'nn quelconque des Membres n’aurait 
pas assuré d’une manière satisfaisante 
l ’exécution d’une convention à laquelle 
ledii'. Membre a adhéré, pourra être 
transmise par le Conseil d’administra
tion au Gouvernement mis en cause 
et ce Gouvernement pourra etre in
vité à faire sur la matière telle décla
ration qu’irjugera convenable

337. cikk.

A  Nemzetki^zi Munkahivatalhoz 
munkaadók vagy munkások szak- 
szervezete részéről intézett olyan 
panaszt, hogy valamelyik tag vala
mely elfogadott egyezmény végre
hajtását bárminő tekintetben nem 
biztosította kellő módon, az Igaz
gatótanács az illető Koi-mányhoz 
átteheti és a Kormányt felszólíthatja, 
hogy az ügyben megfelelő nyilat
kozatot tegyen.

Article 338.

Si aucune déclaration n’est reçue 
du Gouvernement mis en cause dans 
un délai raisonnable, ou si la décla
ration reçue ne paraît pas satis
faisante au Conseil d’admitâstration, 
ce dernier aura le droit de rendre 
|iublique la réclamation reçue et, le
- aa échéant, la réponse faite.

388. cilck.

Ha az illető Kormánytól meg
felelő határidőn belül nyilatkozat 
nem érkezik, vagy ha a beérkezett 
nyilatkozatot az Igazgatótanács ki
elégítőnek nem tartja, az utóbbinak 
joga van a benyújtott panaszt és 
az ari'a vonatkozó esetleges nyilat
kozatot nyilvánosságra hozni.

Article 339.

Chacun des Membres pourra dé- 
|)03er une plainte au Bm-eau inter- 
ii.itional du Travail contre un autre 
Membre qui, à son avis, n’assurerait 

d’une manière satisfaisante 
l'«exécution d’une convention que l’un 
<1. l’autre auraient ratifiée en vertu 
<li'3 articles précédents.

339. cikk.

Minden tag panaszt tehet a 
Nemzetközi Munkahivatahiál bár
mely másik tag ellen, amely nézete 
szerint a mindkét tag részéről az 
előző cikkeknek megfelelően meg
erősített valamely egyezmény végre
hajtását kellő módon nem biztosítja.
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Le Conseil d'administration peat. 
s’il le juge à propos, et avant de 
eaíair un© Cîommission d’onqaête selon 
la procédm’ô indiquée oi-aprèa, ae 
mettre en rapports avec le Gouver
nement miâ en. cause de la manière 
indiquée à l ’article 387,

Si le Conseil d’administration ne 
juge pas nécessaire de communiquer 
la plainte au Gouvern^iment mis eu 
cause, ou si, cette communication 
aĵ anfc été faite, aucune réponse ayant 
satisfait le Conseil d’administiation 
n’a été jeçue dans un délai raison
nable, le Conseil pourra provoquer 
la formatioü d’une commission d’en
quête qui aura mission d’étudier la 
question soulevée et de déposer un 
rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être 
engagée par le Conseil, soit d’ofûce, 
soit sur la plainte d’un délégué à la 
Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par 
l’application des articles 338 ou 339 
viendra devant le Conseil d'îidmi- 
nistration, le Gouvernement mis en 
cause, s’il n’a paa déjà un représen
tant au sein du Conseil d'adminis
tration, aura le droii de désigner un 
délégué pour prendre part aux dé
libérations du Conseil relatives à cette 
afiaire. La date à laquelle ces dis
cussions doivent avoir lieu sera no
tifiée en temps utile au Gouverne
ment mis en cause.

Az Igasgatótanécs, laleJőtt az 
alábbiak szerint a Vizsgáló bizottság
hoz fordulna, a 337. cikkben körüHii 
módon érintkezésbe léphet a kérdéses 
Kormánnyal, ha ezt célazeriinek tartja.

Ha az Igazgatótanács nem tas tja 
szükségesnek, hogy a panaszt a kér
déses Kormánnyal kíizölje, ’ragy ha 
a megtörtént közlés után megíelelő 
határidőn belül nem érkezett be 
olyan válasz, amelyet az Igaz.gat<5- 
tanáos kielégítőnek tart, az Igaz- 
jjatótanács a felvetett panasznak 
megvizsgálása és megfelelő jelcntes- 
tétel végett Vizggálóbizottstlg kikül
dését határozhatja el.

Ugyanezt az eljárást a,z Igazgató
tanács akár hivatalból, akár az Ér
tekezlet valamelyik kikülrlöttjének 
panaszára folyamatba teheti.

Ha a 838. vagy a 339. cikkek 
alapján telmeralő kérdés az Igaz
gatótanács elé kerül, az illető Kor
mánynak, amennj'iben ax Igazgató- 
tanácsban még nincs képviselve, jogá
ban áll, hogy az Igazgcitótanác-snak 
erre az ügyre vonatkozó tárgyalásain 
való részvétei céljából képviselőt 
küldjön ki. Az ügy tárgyalásának 
időpontjáról a kérdéses K.<''rmányfc 
idejekorán megfelelően értesíteni kell.

Article 340.

La Commission d'enquête sera con
stituée de la manière suivante :

Chacun des Membres s’engage à 
désigner, dans. les six mois qui sui
vront la date de mise en vigueur du 
présent Traité, ti'ois personnes com
pétentes en ümtières industrielles, la 
première représentant les paU-ons,la 
deuxiènae représentant les travailleurs 
et la ti-oisième indépendante des un? 
et des autres. L ’ensemble de ces per-

340. cikk.

Â  Vizsgálóbizottságot a követ
kező rendölkezósekack inegfelelő mó
don kell megalakítani;

Minden tag a jelen Szerződés 
életbelépése után féléven belül ipari 
ügyekben jártas három személyt ne
vez meg és pedig egyet a munka
adók, egyet a munkások képviselő
jeként, a harmadikat pedig úgy a 
munkások, mint a munkaadóktól 
független egyének köréből. Mind
ezeket a személyeket lajstromba
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tonnes formera une liste anr laquelle 
seront choisis les membres de la 
Commission d’eaquête.

Le Conseil d’administration aura 
le droit de Térifier les titres desdites 
peiTîOunes et de refuser, à la majorité 
des deux tiers des suffrages exprimés 
par les représentants présenta, la no
mination de celles dont les titres ne 
satisferaient pas aux prescriptions du 
présent article .

Sur la demande du Conseil d'ad- 
ciiuiatration, le Secrétaire général de 
la Société des Nations désignera trois 
personnes respectivement cboiíizea 
•iajis chacune des trois catégories de 
la liste pour constituer la Commia- 
sion d’on quête et désignera, en outre, 
l ’une de c<» trois pei-HOa-ieii poi/r 
présider ladite Commission. Aucune 
des trois personnes ainsi désignées 
ne pov:n ;i relever d’un des Membres 
directomont intéressés à la plainte.

eszik, s ebből a lajstromból kell 
a Vizsgálóbizottság tagjait kivá
lasztani.

A z  Igassgatótanáos aa így megne- 
vez&tt személyek alkalmasságát meg- 
vÍKsgálhatja és a jelenlevő képvise
lők szavazatainak kéthannadrészével 
vÍ3szauísítbat)a azoknak kinevezését 
akiknek alkalmasságát nem találja 
a jelen cikk rendelkezéseivel egybe
hangzón u.k.

A z Igazgatótanács felhívásáia a 
Nemzetek Szövetségeoek íőtitkára a 
Vizsgálóbizottság tagjául bárom sze
mélyt nevez ki és pedi^ a lajstrom 
bár07n csoportjának mindegyikéből 
eg3 'tíi>egyet és c bárom személy 
egyikét a Bizottság elnökéül jelöli 
ki. E három személy közül egyik 
sem lehet olyan személy, akit a 
lajstromba à panasznál közvetlenül 
érdekelt valamelyik tag jelölt ki.

Article 341.

Dai.-: ;.'i cas où une plainte serait 
i-^o.'oyCv's vertu de l’article 333, 
d '■ u.t une Commission d’enquête, 

aoûiv. des Membres, qu’il soit ou 
iVOD directement intéressé à la plainte, 
fl’eugage à mettre à la disposition 
de la Commission toute information 
qui se trouverait en. sa possession 
relativement à l’objet de la plainte.

3^1. cikk.

Valamennyi tag kötelezi ma,gát, 
hogy abban az esetben, ha valamely 
panaszt a 339. cikk alapján a Vizs
gálóbizottság elé utasítanak, a Bizott- 
íjágnak megadja mindazokat a fel- 
vilíigoslbáaokat, amelyek a panasz 
tálgyára nézve az ő rendelkezése 
alai-t vannak, akár érdekelve van 
közvetlenül a panasznál, akár ainca.

Article 342.

La Commission d’enquête, aprte 
tm examen approfondi de la piainte, 
l édigera un rapport da:«.‘  ’  ̂quel elle 
consignera ses constat à Inii.s sur tous 
les points de fait poi a, ,'i;.i.a:it de pré
ciser la portée, vie la oontestation, 
ainsi quelc‘s - t-. u.mandations qu'elle 
ci'oii'a devoir formuler quant aux 
mesures á prendre pour donner satis
faction au Gouvernement plaignant 
et quant aux délais dans lesquels ces 
mesures devraient être prises.

342. cikk.

A  Vizsgálóbizottság a panasz be
ható megvizsgálása után jelentést 
készít, amely magában foglalja mind-
a.zokra a ténykedésekre vonatkozó 
megállapításait, amelyek a felek 
között fennforgó vitás eset elbírálá
sánál lényegesek és egyúttal javas
latot tartalmaz azokra a lépésekre 
nézve, amelyek a panasz elintézése 
céljából szükségeseknek látszanak, 
megjelölvén egyúttal a javasoli: in
tézkedések határidejét is.
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Ce rapport indiquera également, 
le cas échéant, les sanctions d’ordre 
économique contre le Gouvemement 
mis en cause que la Commission ju
gerait conyenables et dont l'appK- 
cation par les autres Gouvernements 
lui paraîtrait justifiée.

A  jelentésnek egyúttal meg kell 
jelölnie azokat az esetleges gazda
sági intézkedéseket is, amelyeket 
Tíílamely yétkeanek talált Kormány
nyal szemben helvénvalóknak tart 
és amelyekre né^ve indokoltnak látná, 
hogy azokat a többi Kormányok 
alkalmazásba vegyék.

Article 3á3.

Le Secrétaire général de la So
ciété des Nations communiquera le 
rapport de la Gomiuission d’eu quête 
à chaouii des Gouvernements inté
ressés dans le difíérend et en assu
rera la publication.

Chacun des Gouvernements inté
ressés devra signifier au Secrétaire 
général de la Société des Nations, 
dans le délai d'un mois, s'il accepte 
ou noQ les recommandations conte
nues dans le rapport de la Coramis- 
sion, et, au cas où il ne les accepte 
pas, s’il désire soumetti’e le différend 
à la Cour permanente de justice 
internationale de la Société deg Na
tions.

343. cikk.

A  Nemzetek Szövetségének fő
titkára a Vizsgálóbizottság jelentését, 
a panaszban érdekolt valamennyi 
Kormánnyal közli és annak közzé
tételéről gondoskodik.

A z érdekelt Kormányok minde
gyike köteles a Nemzetek Szövetségé
nek főtitkárával egy hónapon belül 
közölni, hogy a bizottsági jelentés
ben foglalt javaslatokat elfogadja-e 
vagy sem és amennyiben el nem 
fogadja, vájjon óhajtja-e a vitás ese
tet a Nemzetek Szövetségének Állan
dó Nemzetközi Bírósága elé terjesz
teni.

Article 344.

Daus le cas où Tűn des Membres 
oe prendrait pas, i*elátivément à une 
recommandation ou à nu projet de 
Cîonvention, les mesures prescrites à 
l'article 338, tout autre Membre am-a 
le droit d’en référer à la Cour per
manente de justice internationale.

344, cikk.

Abban az esetben, ha valamely 
tag báimely javaslat vagy egyez- 
ménytei'vezet tekintetében a 933. cikk
nek megfalő intézkedéseket nem 
teszi meg, a többi tagok bármelyiké
nek jogában áll az ügyet az Állandó 
Nemzetközi Bíróság elé teijeszteni.

Article 345.

La décision de la Cour perma
nente de justice iútemationale con
cernant une plainte ou une question 
qui lui aurait été soumise conformé
ment aux articles 343 ou 344 ne 
sera pas susceptible d’appel.

34Ö. cikk.

A z Állandó Nemzetközi Bíi'óság 
döntése a 343. és a 344, cikkek értel
mében eléje terjesztett panaszok vagy 
vitás kérdések tárgyában végér
vényes.-
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Les conclusions ou recommanda- 
dons ôventtielles de Ja Commission 
à’enqiiête pourront être coîifirmées, 
amendées ou annulées par la Cour 
permanente de justice internationale, 
laquelle devra, le cas. échéant, iodi- 
qner les sauotioiis d’ordre économi
que, qu’elle croiiaiL lionvenable de 
preudve à rencontre d’un Gou- 
vpinement en iaute, et dont l ’appli
cation par les autres GonvevneinentH 
lui paraîtrait justifiée.

ArticiR 347.

Si uQ \lerabre quGli:o.i'.j.;e. ne se 
conforme pas dans le délai prescrit 
aux recoininandationséventuellement 
contenues soit dans le rapport de la 
Comű:vig.iün d'enquête, soit dans la 
déc:!: i: ÍL (k; la Cour permanente d<; 
justi.,. iiit-uTiatiouale, tout autre 
Mer»' r.- i -ra appliquer audit Mem- 
b U:,. ' y-rf-Tous d’ordre économique 

le r.ippoi't de la Commission ou 
1 CLécjsion «le la Cotu* auront décla- 

; ;î;s applicable.*? en l ’espèce.

A z Állandó Nemzetközi Bíróság 
a Vizsgálóbizottság bármely meg- 
áHapitc^sát vagy javaslatát helyben
hagyhatja, megváltoztathatja vagy 
éi-vénytelennek nyilváníthatja és 
határozatában megjelölheti azokat 
az esetleges gazdasági- iutézkedé- 
aeket ia, amelyeket bolyéüvalóknak 
tart és amelyekre nézve indokoltnak 
látja, hogy azokat \'alamely vétkes
nek talált Kormánnyal szemben a 
többi Kormányok alkalmazásba 
veg3 'ék.

347. cikk.

Ha valamely tag a megszabott 
határidőn belül nem i éti magát alá 
azoknak a javaslatoknak, amelyeket 
az eset körülméhyeihez képes b a 
Vizsgálóbizottság jelentése vagy az 
Állandó Nemzetközi Bíróság hatá* 
rozata tartalmaz, a többi tagok 
közül bármelyik az előbb említett 
tag ellenében azokat a gazdasági in- 
tézkedésokct alkalmazhatja, amelyek
nek alkalmazását a Bizottság jelen
tése v îgy a Bíróság határozata erre 
37 f'.fietjte helyénvalóknak tartott

Article 348.

Le Gouvernement en íaute peut, 
à tout moment, informer le Conseil, 
d’administration qu'il a pi*is les me
sures nécessaires pour se conformer 
aoit aux recommandations de la 
Commission d’enquête, ; . r à celles 
contenues dans la de la Cour
permanente de justice hileinationale, 
et peut dema’. au Conseil de bien 
vouloir fair;: iituer par le Secré
taire général de la Société dos Na
tions une commission d’enquête 
cliargée de vérifier ses dires. Dans 
ce cas les î=tipulations des articles 
n40, 341, 342, 343, B4ô et 34Ö

34S. cikk.

A  vétkes Kormány bárrnikor 
értesítheti az Igazgatótanácsot, hogy 
megtette a szükséges intézkedéseket 
arra nézve, hogy az eset körülményei
hez képest vagy a Vizsgálóbizottság 
részéről ajánlott vagy az Állandó 
Nemzetközi Bíróság határozatában 
foglalt Jhvasiatok megvalósuljanak 
és kérheti az Igazgatótanácsot, hogy 
a Nemzetek Szövetségének főtitkára 
útján küldjön ki Vizsgálóbizottságot 
állításai valódiságának megállapítá
sára. Ebben az esetben a 340., 341.,
342., 343,, 345. és 346. cikkek ren
delkezéseit kell alkalmazni, s ha a
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s’appliqueront, et si le rapport de la  
CommisBÎon d’enquête ou la décision 
de la Cour permanente de justice 
internationale sont favorables au 
Gouvernement en faute, les autres 
Qouvernemônts devront aussitôt rap
porter les mesures d’ordre économi
que qu’ils auront prises à l 'encontre 
dudit État.

Vizsgálóbizottság jelentése vagy az 
is-UanJô Nemzetközi Bíróság döntése 
a vétkes Kormány javára szól, a 
többi Kormányok kötelesek azokat a 
gazdasági rendelkezéseket, amelyeket 
a vétkes Kormánnyal szemben alkal
maztak, azonnal beszüntetni.

C H APIT R E  III .

Prescriptions génémUs.

Article 349.

Les Membres s’engagent à ap
pliquer les conventions auxquelles ils 
auront adhéré, conformément aux 
stipulations de la présente Partie du 
présent Traité, à celles de leurs co
lonies ou possessions et à ceux de 
leui’s protectorats qui ne se gouver
nent pas pleinement eux-mêmes, cela 
sous les réserves suivantes:

1“ que la convention ne soit pas 
rendue inapplicable par les condi
tions locales;

2® que les modifications qui se
raient nécessaû’es pour adapter la 
convention aux conditions locales 
puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra noti
fier an Bureau international du tra
vail la décision qu’il se propose de 
prendre en ce qui concerne chacune 
de ses colonies ou possessions ou 
chacun de ses protectorats ne se 
gouvernant pas pleinement, eux- 
mêmes.

Article 350.

Les amendements à la présente 
Partie du présent Traité, qui seront 
adoptés par la Conférence à la ma
jorité des deux tiers des suffrages 
émis par les délégués présents, de
viendront exécutoires lorsqu’ils auront 
été ratifiés par les États dont les

III . FE JE ZET .

Általános szabályok.,

349. cikk

A  Tagok kötelezik magukat, hogy 
azokat az egyezményeket, amelyeket 
megerősítettek, a jelen Szerződés e 
részének rendelkezései szerint mind
azokra a gyarmataikra, birtokaikra 
és fennhatóságuk alá tartozó terü
letekre is  életbeléptetik,, amelyeknek 
nincs teljes önkormányzatuk, de:

1. kivéve azokat az eseteket, 
amikor az egyezmény a helyi viszo
nyok miatt keresztülvihetetlen és

2. fenntartva azokat a módosítá
sokat, amelyek az egyezménynek a 
helyi viszonyokkal való Összeegyez
tetéséhez szükségesek.

Ehhez képest minden tag köteles 
a Nemzetközi Munkahivatallal kö
zölni mindazokra a gyarmataira, bir
tokaira és fennhatósága alá tartozó 
területeire vonatkozó elhatározását, 
áinelyeknek nincs teljes önkormány
zatuk.

350. cikk.

A  jelen Szerződés e részének oly 
módosításai, amelyeket az Értekezlet 
a jelenlevő kiküldöttek szavazatai
nak kétharmad többségével elfoga
dott, akkor válnak jogerősekké, ami
kor azokat azok az Államok, amelyek
nek képviselői a Nemzetek Szövet-
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représentants forment le Conseil de 
la Société des Nations et par les 
trois quarts des Membres.

ségéaek Tanácsát alkotják és a tagok 
háromnegyedrésze megerősítették.

Article 351.

Toutes questions ou difficultés 
relatives à l’intei-prétation de la pré
sente Partie du présent Traité et des 
conventions ultérieurement conclues 
par les membres, en vertu de ladite 
Partie, seront soumises à l’apprécia
tion de la Cour permanente de justice 
internationale.

3B1. cikk.

A  jelen Szerződés e részének, 
valamint a tagok között a jelen. 
Szerződés e részének értelmében kö
tött későbbi egyezményeknek értel
mezésére vonatkozó minden kérdést 
vagy vitát elbírálás végett az Állandó 
Nemzetközi Bíróság elé kell terjesz
teni.

C H A P IT R E  IV.

Mesures transitoires

prévues dans le Trait£ de Paix  conclu avec 
l’AUemagiae le 28 juin 1919.

Article 3B2.

La première session de la Con
férence aura lieu au mois d’octobre
1919. Le lieu et l’ordre du jour de 
la session seront arrêtes dans T Annexe 
ci-jointe.

La convocation et Torganisation 
de cette première session seront as
surées par le Gouvernement désigné 
à cet effet dans l’Annexe susmen
tionnée. Le Gouvernement sera assisté, 
an ce qui concerne la préparation 
des documents, par une Commission 
iatemationale dont les membres seront 
désignés à la même annexe.

Les frais de cette première session 
et de toute session ultérieure jusqu’au 
moment où les crédits nécessaires 
auront pu être inscrits au budget de 
la Société des Nations, à l’exception 
des frais de déplacement des délé
gués et des conseillers techniques 
seront répartis entre les Membres 
dans les proportions établies pour le 
Bureau international de l ’Urdon pos
tale universelle.

IV. FEJEZET.

Átmeneti rendelheeésék

amint ezek a Németorszáerera] 1919. évi június 
h6 28.-án kötött békeszerződésbeB fel vannak 

sorolva.

BR2. cikk.

A z Éi*tekezlet első ülésszakát 191^ 
október havában tartja. Az ülésszak 
helyét és napirendjét az idecsatolt 
Függelék határozza meg.

Az elaő ülésszak egybehívására 
és szervezésére vonatkozó intézkedé
seket az említett Függelékben ebből 
a célból kijelölt Kormány teszi meg,. 
Ezt a Kormányt az Értekezlet elé 
teij esztendő okmányok előkészítésé
ben az a Nemzetközi Bizottság támo
gatja, amely a Függelékben előírt 
módon megalakul.

Az első és minden további ülés
szak költségeit —  a kiküldöttek és 
a szakta,nácaadóik költségeinek ki
vételével — addig, amíg a szükséges 
hitel a Nemzetek Szövetsége költség- 
vetésének terhére felvehető, az egyes 
tagok között abban a » arányban kell 
felosztani, amely szerint ezek az 
Egyetemes Postaegyesületi Nemzet
köziiroda költségeihez hozzájárulnak.
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Jusqu'à ce que la Société des 
Nations ait été constituée, toutes 
communications qui devraient être 
adressées, en vertu des articles pré
cédents, au Secrétaire général de la 
Société seront conservées par le Di
recteur du Bureau international du 
travail, lequel en donuei’a connais
sance au Secrétaii-e général.

A  Nemzetek Szövetségének meg
alakulásig mindazokat a közlemé
nyeket, amelyeket az előző cikkek 
szerint a Szövetség főtitkárához kel
lene intézni, a Nemzetközi Munka
hivatal igazgatója veszi át, aki azokat 
a Szövetség főtitkárához juttatja.

Article 354.

Jusqu’à la création de la Cour 
permanente de justice internationale, 
les différends qui doivenli lui être 
soumis en vertu de la présente Partie 
du présent Traité seront déférés à 
un tribunal formé de trois personnes 
désignées par le Conseil de la Société 
des Nations.

354. cikk.

Az Állandó Nemzetközi Bíróság 
megalakulásáig mindazokat a vitás 
ügyeket, amelyeket a jelen Szerződés 
e részének értelmében eléje kellene 
terjeszteni, a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsa részéről kijelölt három 
személyből álló bü’óság elé kell utalni.

Annexe.

Première session de la conférence du 
travail, 1919.

Le lieu de la Conférence sera 
Washington.

Le Gouvernement des États-Unis 
d'Amériqne sera piié de convoquer 
la Conférence.

Le Comité international d’organi
sation sera composé de sept personnes 
désignées respectivement par les 
Gouvernements des États-Unis^ de la 
Grajide-Bretagne, de la France, 
de l’Italie, du Japon, de la Belgique et 
de la Suisse. Le Comité pourra, s’il 
le juge nécessaii-e, inviter d’autres 
Mèmbres à se faire représenter dans 
son sein.

L ’ordre du jom* sera le suivant:
1. Application du principe de la 

journée de 8 heures ou de la semaine 
de 48 heures;

2. Questions relatives aux moyens 
de prévenir le chômage et de remédier 
à ses conséquences.

Függelék.

A Munkaügyi Évi Értekedet első ülés
szaka 1919-ben.

A z Értekezlet helye : Washington.

Az Északamerikai Egyesült-Álla
mok Kormánya felkéretik, hogy az 
Értekezletet h í^a össze.

A  Nemzetközi Szervezőbizottság 
hét tagból áll, akiket az Észak- 
amerikai Egyesült-Államok, Nagy- 
britannia, Franciaország, Olaszország, 
Japán, Belgium és Svájc Kormányai 
jelölnek ki. A  Bizottság, ha szüksé
gesnek látja, más tagokat is felhív
hat, hogy a Szervezőbizottságba kép
viselőt küldjenek,

A  napirend a következő:
1. A  8 órás munkanap vagy a 

48 órás munkahét elvének alkalma
zása.

2. A  munkanélküliség meggátlá- 
sára és következményeinek elhárítá
sára vonatkozó kérdések.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


3. Emploi des femmes:
a) avant ou après l’accouchement 

(y oompïis la question de l ’indemnité 
de maternité) ;

h) pendant la nuit;
c) dans le travaux insalubres

4. Emploi des enfants:
a) âge d’admission au travail,

h) travaux de nuit;
c) travaxix ’nsalubres.

5. Extension et application des 
Conventions internationales adoptées 
à Berne en 1906 sur l ’interdiction 
du travail de nuit des femmes em
ployées dans l’industrie et Tinterdic- 
tion de l ’emploi du phosphore blanc 
(jaune) dans l’industrie des allumettes,

3. A  nők alkalmíkziá^ ■ belei'*''''*
a) szülés előtt és

az anyasági segély *

b) éjjeli mmikára; jjjias
c) az egészségre 

mekben. ««■ága:
4 Gyeimekek
a) az alkalmazás 

korhatára ;
b) éjjeH munkára; ĝ̂ imas
c) az egészségre ^  

mekben. ,«or/ofcfc
5. Az iparban alk®̂  ^

éjjeli munkájának tilalD^  ̂ cjj. 
gyufagyártásban a fehéi’ f i 
nálatának tilalma 
Bernben alkotott 
iesztése és végrehajtása-

SECTION II.

Principes généraux.

Article 355.

Les Hautes Parties Contractantes, 
reconnaissant que le bien-être physi
que, moral et intellectuel des iravail- 
lem’s salariés est d’ime importance 
essentielle au point de vue inter
national, ont établi, pour parvenir à 
ce but élevé, l’Organisme permanent 
prévu à la Section I  et associé à 
celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissent que les diffé
rences de climat, de moeurs et 
d ’usages, d’opportunité économique et 
de tradition industrielle rendent 
difficile à atteindre, d’une manière 
immédiate, l ’uniformité absolue dans 
les conditions du travail. Mais, per
suadées qu’elles sont que lè travail 
ne doit pas être considéré simplement 
comme un article de commerce, elles 
pensent qu'il y a des méthodes et 
des principes pour la réglementation 
des conditions de travail que toutes

II. CÍM.

Általános elveid-

855. cikk-

A  Magas Szerződő 
vén azt, hogy a b é r i»^  — 
erkölcsi és szellemi 
szempontból a legnagy*^ 
ségű, ennek a magasztos ^^bon 
mozdítása érdekében i  
megállapított és a Ne®^® ,,
Bégével kapcsolatba 
szervezetet létesítették. - uailat'^ , ’ 

Elismerik, hogy aZ 
az erkölcsöknek és 
valamint a gazduHági 
és az ipari hagyoinány^^ 
bözősége i^iegiuJ.nzítvk 
viszonyok telj oh p e  ,
közvetlen megviil.'.síUi.̂ í̂ *̂  ̂  ̂
a meggyőződÓHlMin, ’
nem tekinthet/) (vuii» ”̂ 
azt tartják, hof̂ y 
viszonyok szubAlyo/»'^" '̂''*^ 
szerei és elvoi, 
zására minden ip/u’í

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


les communantés industrielles devrai
ent s’efforcer d’appliquer, autanb quo 
les circonetanocB spéciales dans les
quelles ©lies pourraient se trouver, 
le permettraient.

Parmi ces méthodes et prini^ipes, 
les suivants paraissent aux Hautes 
Parties Contraotautes être d’une im
portance particulière et urgente :

1. Le principe dirigeant ci-dessua 
énonce que le travail ne doit pas 
être considéré simplement coEnme une 
marchandise ou un article de com* 
merce.

2. Le droit d’association en vue 
dû tous objets non contraires aux 
lois, aussi bien pour les salariés que 
pour les employem-s.

3. Le payement aux travailleurs 
d'un salaire lem- assurant un niveau 
de vie convenable tel qn^on le com
prend dans leur temps et dans leur 
pays.

4. L ’adoption de la jom'uôc de 
huit heures ou de la semaine de 
quarante-hmt hem'ea comme but à 
atteindre pai'tout où il n’a pas en
core été obtenu.

5. L ’adoption d'im repos hebdo
madaire de vingt-quatre heures au 
minimum, qui devrait comprendie le 
dimanche toutes les fois que ce seia 
possible.

6. La suppression du travail des 
enfants et l ’obligation d’apporter au 
travail de jeunes gens des deux 
sexes les limitations nécessaires pour 
leur permettre de continuer leur édu
cation et d'assurer lem’ développe
ment physique.

7. Le principe du salaire égal, 
sans distinction de sexe, pour un 
travail de valeur é^ le .

8. Les règles édictées dans cha
que pays au sujet des conditions du 
tra v ^  devront assurer un traitement 
économique équitable à tous les tra
vailleurs résidant légalement dans le 
pays.

9. Chaque Etat devra organiser 
un service d’inspection, qui com-

törekednie kellene, amennyire ezt 
sajátos körülményeik megengedik.

Ezek közül a módszerek és elvek 
közül a Magas Szerződő Felek előtt 
kiváltképen a következők látszanak 
különösen és aűrgősen fontosaknak;

1. A  fentemlltett vezérelv, íiogy 
a munka nem tekinthető csupán árú
nak vagy kereskedelmi cikkriek.

2. A. szabadszei-vezkedós joga 
minden törvényes célra úg}' a mun
kások, mint a munkaadók részéről.

3. A  munkások dyazása olyan 
munkabérrel, amely abban az időben 
és abban az országban, amelyben 
élnek, számukra tisztességes életmódot 
biztosít.

4- A  8 órás munkanap vagy 48 
órás munkahét elfogadása mint el
érendő zsinórmérték mindenütt;, ahol 
még nincs elérve.

6. Hetenkint legalább 24 órás 
muukaszünet, amely, amennyire csak 
lehetséges, a vasáinapot magában 
foglalja.

6. A  gyermekmunka megszünte
tése és mindkét nembeli fiatalkorúak 
munkájának olyan korlátozása, amely 
nevelésük folytatását és kellő testi 
fejlődésüket lehetővé teszi.

7. A z  az elv, hogy férfiak és nők 
egyenlő értékű munkáért egyenlő 
munkabért kapjanak.

8. A  munkaviszonyokra vonatko
zólag alkotott jogszabályok minden 
országban méltányos gazdasági elbá
násban részesítsenek az ország terü
letén jogosan tartózkodó minden 
munkást.

9. Abból a célból, hogy a munkás
védelmi törvények és szabályok
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prendi-a des femmes, afin d’assurer 
ràpplicatioD des lois et règlements 
pour la protection dea traTaillears.

Sana proclamer que ces principes 
et ces méthodes sont ou complets, 
ou définitifs, les Hautes Parties Con
tractantes sont d’avis qu'ils sont 
propres à guider la politique do la 
Société des Nations ; et que, s'ils 
g ont adoptés par loa communautés 
iLidustrielIes qui soiit membres de la 
Société des Nations, et s’ils sont 
roainf.enus int-aots dans la pratique 
par un corps approprié d'iaspecteure, 
ils répaudiout des bienfaits perma
nents sur les salariés du monde.

alkalmazása bi»tosittassék, minden 
államban felügyelet rendazeresífcéséről 
kell gondoskodni, amelyben nők is 
'•ész tvesznek.

Anélkül, hogy ezeket a mód
szereket és elveket kimerítőknek vagy 
véglegeseknek tekintenék, a Magas 
Szerződő Felek azt a nézetet vallják, 
hogy ezek az elvek alkaJmasak a 
Nemzetek Szövetsége politikájának 
irányítására és hogy, ha azokat a 
Szövetség tagjainak sorába taiiozó 
ipari közíiletek elfogadják és a 
gyakorlatban megfelelő felügyeleti 
rendszer mellett sértetlenül érvényben 
tartják, a világ bérmunkásainak 
maradandó jótéteményeket fognak 
biztoeltani.

P A R T IE  X IV .

Clauses diyerses.

Article 356.

La j '-igiie s’engage k recvon- 
i agréer les conventions 

pi vsa ou à passer par les Poissan- 
-,r'3 alliées et associées ou certaines 
d'fintre ellea avec toute autre Puis
sance, relativement au commerce 
des armes et des spiiitueux ainsi 
qu'aux autres matières traitées dans 
les Actes généraux de Berlin du 26 
février 1885 et de Bruxelles du 2 
juillet 1890, et les Conventions qui 
les ont complétées ou modifiées.

X IV . RÉSZ.

Vegyes rendelkezések.

S5Ô. cikk.

Magyarország kötelezi magát a 
Szövetséges és Társult Hatalmak, 
vagy közülük egyesek és bármely 
más Hatalom között létrejött vagy 
a jő vőbfcn létesülő olyan egyezmények 
és azokat kiegészítő és módosító 
egyezmények eHamerésére ég meg
erősítésére, amelyek a fegyverekkel 
és szeszes italokkal űzött kereskedésre, 
valamint az 1885. évi februárius hó 
26.-án Berlinben és az 1890. évi 
július hó 2.-án Biüsszelben kelt főok
mányokban szabályozott más ügyekre 
vonatkoznak.

Article 357.

Les Hautes Parties Conti-actantes 
i-Gconnaissent avoir pris connaissance 
r.’ú donner acte du Traité signé par
lo Gouvernement de la République 
française le 17 juillet 1918 avec son 
Altesse Sérénissime le Prince do Mo
naco, et définissant les x-apports de 
la France et do la Principauté.

357. cikk.

A  Magas Szerződő Felek elismerik 
és igazolják, hogy tudomásul vették 
a Francia Köztársaság Kormányának 
a Monakói Fejedelem ö  Fenségével 
1918. évi július hó 17.-én kötött azt 
a szerződését, amely Franciaország 
és a Fejedelemség viszonyát hatá
rozza meg.
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Les Hautee Parties Contractantes, 
tout en reconnaissant les garanties 
stipulées en faveur de la Suisse par 
les Traités de 1815 et notamnient 
TA et© du 20 novftmbi’e 1816, garan
ties qui constituent des engagements 
intemationaux pour le maintien de 
la Paix, constatent cependant que 
les stipulations de ces traités et con
ventions, déclarations et autres actes 
complémentaizes relatifs à la zone 
neutralisée de Savoie, telle qu’elle 
est déterminée par l ’alinéa 1 de l ’ar* 
tiole 92 do l’Acte final du Congrès 
de Vienne et par l’alinéa 2 de l ’ar
ticle 3 du Traité de Paris du 20 
novembre 1815, ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles. En 
conséquence, les Hautes Parties Con
tractantes prennent acttï de l ’accord 
intervenu entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement suisse 
pour l'abrogation des stipulations 
relatives à cette zsone qui sont et 
demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes 
reconnaissent de même que les stipu
lations des traités de 1815 et des 
autres actes complémentaires re la tif 
aux zones {ranchea de la Haute- 
Savoie et du pays de Grex ne corres
pondent plus aux circonstances ac
tuelles et qu’il appartient & la France 
et à la Suiase de régler entre elles, 
d’un commun accord, le régime de 
ces territoii’es, dans les conditions 
jugées opportunes par les deux paya.

A  Magas Szerződő Felek elismerik 
ugyan ajs 181 &. évi szerződésekben 
és különösen az 1815. évi november 
hó 20.-án kelt okmányban Svájc 
javára szolgáló azokat a biztosíté
kokat, amelyek a béke femitartása 
végett nemzetközi kötelezettségeket 
tartálraaznak, de me^Jlapltják, hogy 
Saavójának semlegesített terület
részére vonatkozó ezeknek a szerző
déseknek és egyezményeknek, nyi
latkozatoknak és más kiegésaítő ok
mányoknak rendelkezései, amiként 
azokat a Bécsi Kongresszus záró
okmánya 92. cikkének 1. bekezdése 
és az 1815. évi november hó 20.-i 
Párisi Szerződés 3. cikkének 2. be
kezdése meghatározza, többé nem 
felelnek meg a jelenlegi viszonyok
nak. Ennek folytán a Magas Szer
ződő Felek tudomásul veszik a Francia 
Kormány ás a Svájci Kormány között 
létrejött megegyezést erre a terület
részre vonatkozó szabályok hatályon 
kívül helyezése tárgyában, amely 
szabályok tehát érvénytelenekké vál
tak és érvénytelenek maradnak.

Ugyancsak elismerik a Magas 
Szerződő Felek, hogy az 1815, évi 
szerződéseknek és egyéb kiegészítő 
okmányoknak FelsŐ-Szavója és Gex 
vidék szabadterületeire vonatkozó 
rendelkezései többé nem felelnek, meg 
a jelenlegi viszonyoknak és hogy 
Franciaország és Svájc vannak hi
vatva an-a, bogy ezeknek a terüle
teknek szabályait mindlcettejük részé
ről célszerűeknek tartott elvek sze
rint egymás között közös megegye
zéssel megállapítsák.

Ann«xe.

I.

Le -Conseil fédéral suisse a fait 
connaître au Gouvernement français 
en date du 5 mai 1919, qu’après

Függelék.

I.

A  Svájci Szövetségtanács 1919. 
évi május bó 5.-én közölte a Francia 
Kormánnyal, hogy szerencsésnek érsd
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avoir examiné dans un même esprit 
de sincère amitié, la disposition de 
l'aL-tiole 435 des Conditiom de Paix 
présentées à, rÂllejuagne par les 
Puissances alliées et associées, il a 
été assez heui'eux pour aiTÎver 4 la 
conclusioiî qu’il lui était possible d’y  
auqxtiescev sous les coiiaidérations et 
réserves suivantes:

4° Zone neutralisé© de la Haute- 
Savoie :

H seia entendu qu’aussi long
temps que les Chambres fédérales 
ii’aurout pafi ratifié l ’acoovd intervenu 
entre les deux Gouvernements con
cernant rabrogation des stipulationg 
jelatives à la zone neutralisée de 
Savoie, ii n’y aura iígb  dj? définitif 
de part n i. d’autre à ce sujet.

b) L ’aBsontiment donné pai* le 
Gouvernement suisse à l’abrogation 
.ios stipulations susmentionnées pré- 
snppoic, conformément au texte 
adopti, la reconnaissance des garan- 
tb5s fo -v  Oées en faveur de la. Suisse 
p;i.r- jrii: ui .iifcés de 1815 et notamment 
j.ar la Déclaration du 20 novembre 
:915.

c) L ’accord entre les Gouverne
ments français et suisse pom’ Tabro- 
gation des stipulations susmention
nées, ne sera considéré comme valable 
que si le Traité de Paix contient 
l’article tel qu’il a été rédigé. En 
outre, les Parties contractantes du 
Traité de Paix devront chercher à 
obtenir le consentement des Puissan
ces signataires des traités de 1815 
et de la Déclaration du !íO novembre 
1815, qui ne sont paf. uguataires du 
Traité de Paix aci-r.ej,

2® Zone m' i-iche de la Haute- 
Savoie et cia pr*.ys de Ges;

aj Lô Conseil fédéral déclare faire 
lea réserves les plus expresses en ce 
qui concerne l ’intei’prétation à donner 
à la déclaration mentionnée au der
nier alinéa de l ’article ci-dessus à 
insérer dans le Traité de Paix, où

magát, hogy a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak részéről Németország
nak átnyújtott békefeltételek 435. 
ciklxében foglalt rendelkezésékhaz
— ugyancsak őszinte baráti sasellem- 
bsn történt megvizsgálásuk után —  
megnyugvással hozzájái uljona követ
kező megjegyzésekkel és fenntartá- 
sok'ial :

1. Felső-Szavója semlegesített 
terület része:

a) Megegyezés van arra nézve^ 
hogy mindaddig, araig a Szavója 
bemlegeeltett terület részére vonat
kozó szabályok hatályon kívül helye
zése tárgyában a két Kormány küzött 
létrejött megegyezést a szövetségi 
kamarák meg nem erősítik, ebben az 
irányban egyikük sem fog végleges 
intézkedést tenni,

bj A  Svájci Kormány hozzájáiTi- 
lása a fentemlítctt szabályok hatá
lyon kívül helyezéséhez —  az elfo
gadott szövegnek megfelelően —■ 
feltételezi az 1815. évi szerződések
ben és különösen az 1815. évi no
vember hó 20.-i nyilatkozatban Svájc 
javára szolgáló biztosítékok elisme
rését.

c) A  fentemlltett szabályok liatá- 
lyou kívül helyezése tárgyában a 
Francia és a Svájci Kormányok kö
zött létrejött megegyezés csak úgy 
válik érvényessé, ha a kérdéses cikk 
abban a szövegben jut a Békeszer
ződésbe, amint az ezidőszerint ii-ány- 
adó. A  Békeszerződésben résztvevő 
Feleknek ezenkívül be kell szerézniök 
az 1815. évi szerződéseket és az 
1815, évi november hó 20.-i nyilat
kozatot aláíró azoknak a Hatalmak
nak hozzájái'ulását, amelyek a jelen
legi Békoezerződést nem írják alá.

2. Felső-Szavójának és Gox vidé
kének szabad területe ;

A  Szövetaégtanács kijelenti, 
hogy a leghatározottabb fenntartássaí 
él annak a nyilatkozatnak ért€ilme- 
zésére, amelyet a Békeszerződósbe 
fölveendő fenti cikk utolsó bekez
dése következőképen fojez ki: »az
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il est dit que »les stipulations des 
Traités de 1816 et des autres actes 
complémentaires relatifs aux zonea 
franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de G ex ne correspondent plus 
aux ciroonstances actuelles «. Le 
Conseil fédéral ne voudrait pas, en 
effet, que de son adhésion à cette 
rédaction il pût être conclu qu îl se 
i’allierait à la suppression d’une 
institution ayant pour but de placer 
des contrées voisines au bénéfice 
d'un régime spécial approprié à leur 
situation géographique et économi
que et ^ui a fait ses preuves. Dans 
la pensée du Conseil fédéral, il 
s’aigirait non pas de modifier la 
structure douanière des zones, telle 
qu’elle a été instituée par les Traités 
susmentionnées, mais uniquement de 
régler d’une façon mieux appropriée 
aux conditions économiques actuelles 
les modalités des échangea entre les 
régions intéressées. Les observations 
qui précèdent ont été inspirées au 
Conseil fédéral par la lecture du 
Projet de Convention relatif à la 
constitution future des zones, qui se 
trouvait annexé à la note du Gouver
nement français datée du 26 avril. 
Tout en faisant les réserves susmen
tionnées, le Conseil fédéral se déclare 
prêt à examiner dans l ’esprit le plus 
amical toutes les propositions que le 
Gouvernement français jugera à pro
pos de lui faire à ce sujet.

b) n  est admis que les stipula
tions des Traités de 1815 et autres 
actes complémentaires conceniant 
des zones franches resteront en 
vigueur jusqu’au moment où ue 
nouvel arrangement sera intervenu 
entre la Suisse et la France pour 
régler le régime de ces territoires.

1815. évi szerződéseknek és egyéb ki
egészítő okmányoknak Felső-Szavója 
és Gex vidék szabadterületeire vonat
kozó rendelkezései többé nem felel
nek meg a jelenlegi viszonyoknak*. 
A  Szövetsé^anács semmi esetre sem 
óhajtaná, hogy ehhez a szövegezés
hez való hozzájárulásból azt a követ
keztetést vonhassák le, mintha bele
egyeznék olyan berendezés megszün
tetésébe, amelynek célja az, hogy a 
szomszédos vidékek javára sajátos 
földrajzi és gazdasági helyzetüknek 
megfelelő és jóknak bizonyult elő
nyeit biztosítsa. A  Szövetségtanács 
véleménye szerint nem arról van 
szó, hogy módosuljon a kérdéses 
területeknek az a vámügyi szerve
zete, amelyet a fentemlített szerző
dések megállapítanak, hanem csakis 
arról, hogy az érdekelt vidékek kö
zött suz árúcsere módozatai a jelen
legi gazdasági viszonyoknak jobban 
megfelölő szabályozást nyerjenek. 
Ezekre az észrevételekre a Szövetség
tanácsot a kérdéses területek jövő 
alakulására vonatkozó annak az 
egyezménytervezetnek tanulmányo
zása indította, amely a Francia Kor
mánynak április hó 26.-án kelt jegy
zékéhez volt mellékelve. A  fentemli- 
tett fenntartásokkal a Szövetség
tanács késznek nyilatkozik mind
azoknak az indítványoknak a leg- 
barátságosabb szollemben való meg
vizsgálására, amelyeket ebben a 
tárgyban a Francia Kormány jónak 
lát hozzájuttatni.

b) Megegyezés van arra nézve, 
hogy az 1815. évi szerződéseknek 
és egyéb kiegészítő okmányoknak a 
a szabadterületekre vonatkozó ren
delkezései érvényben maradjanak 
addig, amíg ezeknek a területeknek 
helyzetét Svájc és Franciaország kö
zött létesítendő új megállapodás nem 
szabályozza.

n .

Le Gouvernement français a 
adressé an Gouvei'nement suisse, le 18

n.
A  Francia Kormány az előbbi 

szakaszban foglalt közlésre 1919.
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mai 1919, la note ci-après en réponse 
à la Commanication rapportée au 
paragraphe précédent:

Par une note en date du 6 mai 
dernier, la Légation de Suisse à 
Paris a bien voulu faire connaître 
au Gouvernement de la République 
française l’adhésion du Gouverne
ment fédéral au projet d’article à 
insérer dans le Traité de Paix entre 
les Gouvernements alliés et associés, 
d’une part et l ’Allemagne d’autre part.

Le Gouvernenient français a pris 
très volontiers acte de l’accord ainsi 
intervenu, et, sur sa demande, le 
projet d’article en question, accepté 
pai’ les Gouvernements alliés et asso
ciés, a été inséré souia le N“ 435 
dans les Conditions de Pais présen
tées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, 
dans sa note du 5 mai sm- cette 
question, diverses considérations et 
réserves.

En ce qui concerne celles de ces 
observations qui sont relatives aux 
zones frajiches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex, le Gk)uvernement 
français a l’honneur de faire remar
quer que la stipulation qui fait l ’objet 
du dernier alinéa de î’artiole 435, 
est d’une telle clarté qu’aucim donte 
ne saurait être émds sur sa portée, 
spécialement en ce qui concerne le 
désintéressement qu’elle implique 
désormais à l’égard de cette question 
de la part des Puissances autres que 
la France et la Suisse.

En ce qui le concerne, le Gouver
nement de la République scocieux 
de veiller sur les intérêts des ■ terri
toires français dont il s’agit et s’ins
pirant à cet égard de leur situation 
particulière, ne perd pas de vue 
l ’utilité de leur assm-er un régime 
douanier approprié, et de régler d’une 
façon répondant mieux aux circons
tances actuelles les modalités des 
échanges entre ces territoires et les 
territoires suisses voisins, en tenant 
compte des intérêts réciproques.

évi május hó 18.-án a Svájci Kor
mányhoz intézett következő jegy
zékben válaszolt:

Svájc párisi Követsége folyó évi 
május, hó 6.-én kelt jegyzékében 
szívep volt közölni a Francia Köz
társaság ÉTormányával a Szövol-HÓgi 
Kormány csatlakozását az vgyiúM- 
ről a Szövetséges és Tái-sult Kor
mányok, másrészről Németorfizág !;(>- 
zött létrejött Békeszerződésbíi Inl- 
veendő cikk tervezetéhez.

A  Francia Kormány nagy Oir)in 
mel vette az ekként léti*ejött uh'k 
egyezést és kívánságára a kér(i«'tM«iH 
cikk tervezetét, amelyet a Szöv« (̂, 
séges és Társult Hatalmak elfogadtak, 
a német meghatalmazottaknak lil. 
nyújtott békefeltételek közé 4J5n. 
szám alatt beiktatták.

A  Svájci Kormány május Iw*)
5-én en‘e a kérdésre vonatkozó jegy
zékében különböző megjegyzéseket 
és fenntartásokat tett.

E megjegyzések közül azokhoz, 
amelyek Felső-Szavójának éa Gex 
vidékének szabadterületeire vonat
koznak, a Francia Kormány azt a 
tiszteletteljes észrevételt tűzi, hogy 
a 436. cikk utolsó bekezdésében 
foglalt világos szabály nem hagy 
semmi kétséget annak értelmére 
nézve, különösen abban a tekintet
ben, hogy a jövőben Franciaországon 
és Svájcon kívül ez a kérdés más 
Hatalom érdekeit nem fo ;̂ja érin
teni.

A  Köztársaság Korm:lnya a maga 
részéről igyekszik megvédoui u szóban- 
forgó francia területok éi-clokeit és 
figyelemmel azoknak flajátszorű hely
zetére, nem téveszti szóin elől, hogy 
hasznos volna srámukra megfelelő 
vámi-endszert biztosítani és az árú- 
csere módozatait e tfirixletek és a 
szomszédos svájci területek között —  
a kétoldalú érdekek figyelembevéte
lével — a jelenlegi viszonyoknak 
megfelelő módon szabályozni.
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n  va de soi que cela ne saurait 
en rien porter atteinte au droit de la 
France d’établir dans cette région 
sa ligne douanière à sa frontière po
litique, ainsi qu’il est fait sur les 
autres parties de setí limites tenito- 
riales et ainsi que la Suisse l’a fait 
elle-même depuis longtemps suir ses 
propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République 
prend très volontiers acte à ce 
propos des dispositions amicales dans 
lesquelles le Gouvernement suisse se 
déclare prêt à examiner toutes les 
propositioziB françaises, faites en vue 
de l’àrrangcfment à substituer au ré
gime actuel desdites zones franches, 
et que le Gouvernement français 
entend formuler dans le même esprit 
amical.

D ’autre part, le Gouvernemeut de 
la Hépublique ne doute pas que le 
maintien provisoire du régime de 
1815, relatifs aux zones franches, visé 
par cet alinéa de la note de la Lé
gation de Suisse du 5 mai« et qui 
a évidemment pour motif de ména
ger le passage du régime actuel au 
régime conventionnel, ne constituera 
en aucune âiçon une cause de retard 
à l ’établissement du nouvel état de 
choses reconnu nécessaire par les 
deux Gouvernements. La  même ob
servation s’applique à la ratification 
par les Chambres fédérales prévue à 
l’alinéa a) lu  primo de la note suisse 
du 6 mai, sous la  rubrique »zone neu
tralisée de la Haute-Savoié«

Természetesen ez semmiképeii 
sem érintheti Franciaországnak azt 
a jogát, hogy ebbe a vidékbe eső 
politikai határán vámvonaJát épp
úgy felállíthassa, mint a területén 
fekvő határainak más részén, ahogy 
maga Svájc is rég idő óta teszi ezen 
a temleten belül levő határain.

A  Köztársaság Kormánya ez al
kalommal hagy örömmel veszi tudo
másul azt a barátságos kijelentést, 
hogy a Svájci Kormány késznek 
nyilatkozik azoknak a francia iodit- 
ványoknak megvizsgálására, amelyek 
az említett szabadterületek jelenlegi 
szabályait helyettesítő megállapodást 
célozzák és amelyeket a Francia 
Kormány ugyanilyen barátságos 
szellemben kíván előteijeszteni.

Másrészről, a Köztársaság Kor
mányának nincsenek kétségei afelől, 
hogy a gzabadterületekre vonatkozó 
1815. évi szabályzat ideiglenes fenn 
tartása —  amelyre a svájci Követ 
ség május 5,-i jegyzékének ez a be 
kezdése utal és amelynek célja nyil 
ván az átmenet biztosítása a jelen 
légi állapotból a szerződésszerű álla 
pótba — semmiképen sem lesz ok 
arra, hogy az új helyzetnek mindkét 
Kormány részéről szükségesnek tar
tott szabályozása késedelmet szen
vedjen. Ez a megjegyzés vonatkozik 
a szövetségi kamarák részére fenn
tartott megerősítésre is, amelyről a 
május 5.-Í svájci jegyzék első pont
jának aj bekezdése >Feisó-Szavója 
semlegesített területrésze* círa alatt 
szóL

ÁitLole 359:

Les Puiasances alliées et asso
ciées conviènnent que, lorsque des 
mifisions religienses chrétiennes étai
ent entretenues par des sociétés ou 
par des personnes hongroises sur des 
territoires leur appartenant ou con* 
fiés à leur Gouvernement en confcnr- 
mité du présent Traité, Ie& propriétés

350. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak egyetértenek arra nézve, hogy 
azokban az esetekben, amikor terü
leteiken vagy á jelen Szerződés ér
telmében Kormányaikra bízott terü
leteken magyar társaságok vagy 
magánszemélyek keresztény vallásos 
missziókat tartottak fenn, ezeknek a
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de cég missions ou sociétés de mis 
3tons, y  compris les propriétés des soci
étés de commerce dont les profits sont 
affectés à l ’entretien des missions, de
vront continuer à recevoir une affecta
tion de mission. A  l ’effet d^assurer la 
bonne exécution de cet engagement, 
les Gouvernements alliés et associés 
remettront les dites propriétés à dos 
Conseils d’administration, nommés 
ou approuvés par les Gouvernements 
et composés de personnes ayant les 
croyances religieuses de. la mission, 
dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et asso
ciés en continuant d’exei-cer xm plein 
contrôle en ce qui concerne les per
sonnes par lesquelles ces missions 
sout dirigées, sauvegarderont les in
térêts de ces missions.

La Hongrie, donnant acte des 
engagements qui précédent, déclare 
agréer tous arrangements passés ou 
à passer par les Gouvernements alliés 
et associés intéressés pour l ’accom
plissement de l’oeuvre desdites mis
sions ou sociétés de commerce et se 
désiste de toutes réclamations à leui' 
égard.

misszióknak vagy missziótársaságok- 
uak tulajdonát, ideértve azoknak a 
kereskedelmi társaságoknak tulajdo
nát is, amelyeknek nyeresége az 
ilyen missziók fenntartására szolgált, 
továbbra is missziócélokra fordítsák 
E kötelezettség helyes végrehajtásá
nak biztosítása végett a Szövetséges 
és Társult Kormányok az említett 
tulajdont azoknak az Igazgatótaná
csénak adják át, amelyeket a Kor
mányok neveznek ki vagy erősíte
nek meg és amelyek a kérdéses 
tulajdon alapján érdekelt misszió 
hitfelekezetéhez tartozó személyek
ből alakulnak.

A  Szövetséges és Társult Kor
mányok ezekkel a missziókat vezető 
személyekkel szemben továbbra is 
teljes ellenőrzést gyakorolnak és vé
deni fogják ezeknek a misszióknak 
érdekeit.

Magyarország ezennel tudomásul 
veszi a fent vállalt kötelezettségeket 
és kijelenti, hogy az említett missziók 
vagy kereskedelmi társaságok mű
ködésének sikere érdekében a Szö
vetséges és Társult Kormányok ré
széről tett vagy teendő minden 
rendezéshez hozzájárul és azokkal 
szemben lemond minden kifogásról.

Article 360.

Sous réserve des dispositions du 
présent Traité, la Hongrie s’engage 
à ne présenter, directement ou indi
rectement, contre aucune des Puis
sances alliées et associées, signatai
res du pi’ésent Traité, aucune récla
mation pécuniaire, pour aucun fait 
antérieur á la mise en vigueur du 
présent Traité.

La présente stipulation vaudra 
désistement complet et d(!finitif de 
toutes réclamations de cette nature, 
désormais éteintes, quels qu’en soient 
les intéressés.

360, cikk.

A jelen Szerződés rendelkezéseinek 
fentai’tásával Magyarország kötelezi 
magát, hogy a jelen Szerződést alá
író egyik Szövetséges és Társult 
Hatalommal szemben sem lép fel 
sem közvetlenül, sem közvetve, a 
jelen Szerződés életbelépését meg
előző tényre alapított pénzkövete
léssel.

Ez a szabály teljes és végleges 
lemondást jelent minden ilynemű 
igényről, amely tehát ezennel meg
szűnik, bárkik volnának is érdekelve,
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La Hongrie eicoepte et reconnaît 
comme valables et obligatoires tontes 
décisions et tous, ordres concernant 
les navires anstro-hongrois et les 
marcliandîses hongroises ainsi que 
toutes décisions et ordres relatifs au 
payement des ü'ais et rendus par 
l’une quelconque des juridictions de 
piises des Puissances alliées et asso
ciées, et s’engage à ne présenter au 
nom de ses nationaux aucune-récla
mation relativement à ces décisions 
ou ordres.

Les Puissances alliées et associées 
se réservent le droit d’examiner, dans 
telles conditions qu’elles détermine
ront, les décisions et ordres des jw i- 
dictions anstro-hongroises en matière 
de prises, que ces décisions et ordres 
affectent les droits de propriété des 
ressortissants desdites Puissances ou 
ceux des ressortissants neutres. La 
Hongrie s’engage à fournir des co
pies de tons les documents constituant 
le dossier des affaires, y compris les 
décisions et ordres rendus, ainsi 
qu’à accepter et exécuter les recom
mandations présentées après ledit 
examen des affaires.

Article 362.

Les Hautes Pai-ties Contractantes 
conviennent qu’en l ’absence de sti
pulations ultérieures contraires, le 
Président de toute Commission établie 
par le présent Traité aura droit, en 
cas de partage des voix, à émettre 
un second vote.

Article 368.

Sauf disposition contraire du pré
sent Traité, dans tous les cas où

Magyarország érvényeseknek és 
kötelezőknek fogadja és ismeri el a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
bármely zsákmány bíróságától szár
mazó mindazokat a határozatokat 
és rendelkezéseket, amelyek osztrák- 
magyar hajókat és magyar árúkat 
tárgyaznak, úgyszintén mindazokat 
a határozatokat és rendelkezéseket, 
amelyek a költségek fizetésére vo
natkoznak és kötelezi magát, hogy 
e határozatok és rendelkezések ellen 
állampolgárai nevében semmiféle 
módon fel nem szólal.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak fenntartják maguknak a jogot 
arra, hogy olyan feltételek mellett, 
amint azt meg fogják állapítani, a 
zsákmányblrósági ügyekben hozott 
osztrák-magyar bírói határozatokat 
és rendelkezéseket felülvizsgálják, 
akár az említett Hatalmak állam
polgárainak, akár a semleges Államok 
polgárainak tulajdonjogára vonatkoz
nak ezek a határozatok és rendel
kezések. Magyarország kötelezi ma
gát arra, hogy közölni fogja az 
egyes ügyek iratcsomójába tartozó 
összes okiratok másolatát, ideértve 
a hozott határozatokat és a tett 
rendelkezéseket is, úgyszintén arra 
is, hogy az ügy szóbanforgó felül
vizsgálása után a vele közölt indít
ványokat magáévá teszi és végre
hajtja.

362. cikk.

A  Magas Szerződő Felek meg-^ 
egyeznek arra nézve, hogy — hacsak 
később ellenkező szabály létre nem 
jön — a jelen Szerződéssel létesített 
minden Bizottság elnökének joga 
lesz arra, hogy a szavazatok egyenlő 
megoszlása esetében szavazatával 
döntsön.

363. cikk.

A  jelen Szerződés ellenkező ren
delkezéseinek sérelme nélkül a Ma-
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ledit Traité prévoit le règlement 
d’une question particulière à certains 
États au moyen d’une Convention 
spéciale à oonoluré entre les États 
intéressés, il est et demeure entendu 
entre les Hautes Parties Oontractaii- 
tes que les difficultés, qui viendraient 
à Burgii' à cet égard, seraient réglées 
par les Piincipales Puissances alliées 
et associées, jusqu’à ce que la Hongrie 
soit admise comme membre de la 
Société des Nations.

gas Szerződő Felek kiűzött meg
egyezés Tan és marad arra nézve, 
hogy mindazokban az esetekben, 
amikor ez a Szerződés egy«s Álla- 
mokat érintő valamely kérdés sza
bályozását az érdekelt Államok kö- 
zött létesítendő különös egyezmény 
útján tervezi, azokat a nehézségeket, 
amelyek ebben a tekintetben netalán 
felmerülnek, a Szövetséges és T^rault 
Főhatalmak oszlassák el addig, amíg 
Magyarország a Nemzetek Szövet
ségének tagjává lehet.

Article 364.

L ’expression du présent Traité 
•ancien royaume de Hongrie« com
prend la Bosnie et l ’Herzégovine, à 
moins que le texte n’indique le con
traire. Cette stipulation ne porte pas 
atteinte aux droits et obligations de 
l ’Autriche relativement à ces deux 
territoires.

Le [>réaent Traité, rédigé en 
f i a nç a i 3n  anglais et en italien sera 
i-atifîé. En cas de divergence, le 
texte français fera foi, excepté dans la 
Paitie I  (Pacte de la Société des 
Nations) et la Partie lH  (Tî’avail) 
dans lesqelles les textes français et 
anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera 
effectué à Paris, le plus tôt qu’il sera 
possible.

Les Puissances dont le Gouverne
ment a son siège hors d'Europe, 
auront la faculté de se borner à faire 
connaître au Gouvernement de la 
République française, par leur re
présentant diplomatique à  Paris, que 
leur ratification a été donnée et, 
dans ca cas, elles devront en trans
mettre l’instrument aussitôt que faire 
8e pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt 
des ratifications sera dressé dès que 
le Traité aura été ratifié par la Hon
grie d’une part et par trois des Prin- 
f ipales Puissances alliées et associées 
d’antre part,

364. cikk

A  jelen Szerződésnek ez a ki
fejezése: »a volt Magyar Királyság* 
magában foglalja Bosznia-Heroego- 
vinát is, hacsak a szöveg mást nem 
mond. Ez a rendelkezés nem érinti 
Ausztriának erre a két területre vo
natkozó jogait és kötelezettségeit.

A  jelen Szerződés, amely fiancia 
angol és olasz nyelven készült, meg 
fog erősíttetni ; eltérés esetében a 
francia szöveg lesz irányadó, kivéve 
az I. részt (A  Nemzetek Szövetségé
nek Egyességokmánya) és a XTTI. 
részt (Munka), amelyre nézve a francia 
és az angol szövegek ereje azonos lesz.

A  megerősítő okiratok letétele, 
mihelyt lehetséges, Párisban fog vég- 
bemenni.

Aaok a Hatalmak, amelyek Kor
mányának Európán Mvűl van szék
helye, arra szorítkozhatnak, hogy 
párisi diplomáciai képviselőjük útján 
tudatják a Pi-ancia Kormánnyal a 
saját megerősítésük megtörténtét és 
ebben az esetben mielőbb át kell 
szolgáltatniok a vonatkozó okiratot.

Az első jegyzőkönyvet a meg
erősítő okiratok letételéről fel kell 
venni, mihelyt a Szerződést egyrész
ről Magyarország, másrészről a Szö
vetséges és Társult Főhatalmak közül 
három megerősítette.
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Dès 1a  date de oe pr'emier procèS' 
rerbal, le Traité entrera en viguem- 
entre les Hautes Partieâ Contractan
tes, qui raui'oiit ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais 
prévus par le présent Traité cette 
date sera la date de mi?e en vigueur.

A  tous autres égards le Ti-aité 
entrera en vigueur pour chaque 
Puissance, à la date du dépôt de sa 
ratification.

Le Gouvernement français re- 
metti’a à toutes les Puissances signa
taires une copie certifiée conforme des 
procès-verbauLX de dépôt des ratifica
tions.

En foi de quoi, lés Plénipoten
tiaires susnommés ónt signé le présent 
Traité.

Fait à Trianon, le quatre juin mil 
neuf cent vingt, «n  un seul exem
plaire qui restera déposé dans les 
archives du Gouveraement de la 
République française et dont lés expé
ditions authentiques seront remises 
à chacune des' Puissances signataires.

Az első jegyzőkönyv keltének idő
pontjában a wserződés életbelép azok 
között a Magas Szerződő Felek között, 
amelyök azt ekként megerősítették.

A  jelen Szerződésben kitűzött 
összes határidők számításánál ez a 
kelet lesz az életbelépés időpóntja.

Minden más tekintetben a Szerző
dés minden egyes Hatalomra nézve 
a saját megerősítő okirata letételé
nek időpontjában lép életbe.

A  Francia Kormány minden alá
író Hatalommal közli a megerősítő 
okiratok letételéről felvett jegyző
könyveknek megfelelően hitelesített 
egy-egy másolatát.

Ennek hiteléül a fentnevezett 
meghatalmazottak a jelen Szerződést 
aláírták.

Kelt a Trianonban, az egyezer- 
kilencszázhuszadik évi június hó 4. 
napján, egyetlen példányban, amely a 
Francia Köztársaság Kormányának 
levéltárában marad elhelyezve és 
amelynek hiteles másolatát minden 
egyes aláíi’ó Hataloin részére meg 
kell küldeni.

(L. Hugh (J. Walface. (P- H.) Htigh C. Wallace
(L. S.) Derhy. (P- H.) Derhy
(L. S.) George H. Perley. (P- H.) George E. Perléy
(l : S.) Andrew FisJíer. (P- H.) Andrew Fisher
(L. S.) Thomas Mackenzíe. (P. H.) Thomas Mackenzie
(L. S.) B. A. Blankenherg. (P- H.) R. A. Blankenherg

(L. S.) JDerhy. (P- H.) Derhy
(L. S.) A. Miller and. (P- H.; A. Miller and
(L. S.) F. Ftançois-Marsai. (P- H.) F. François-Marsál
(L. S.) Aug. Isaac. (P- H.) Aug. Isaac
(L. S.) Jules Cambon. (P- H.) Jules Cambon
(L. S.) Paléologue. (P- H.) Paléologue
(L. S.; Bonin. (P- H.) Bonin
(L. S.) M. Gras^. (P- H,) M. Grossi
(L. S.) K. Matsui. CP- H.) K. Matsui
(L. S.) J. Van den- Heuvel. (P- H.) J. Vm den Heuvel
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(L. S.) Rdin-Jacquemyns. H.) Bolin’Jaequemÿnfi

(L. S.) Vikyuin WélUngton Koo. (P. H.) Vikyuin Wellington Koo

(L. S.) Rafaël Martinez Ortiz. (P- H.) Rafael Martinee Orti»
(L. ö.) A. Bomanös. (P- H ) A. Bomanos
(L. S.) Carlos A. ViUmuem. (P- H.) Carlos A. Vülanueva

(L. S.) B. A. Amador. (P- H.) R. A. Amador

(L. S.) E. Sapieha. (P- H.) E. Sapieha

(L. S.) Erasme Piltz. CP- H.) Erasme Piltz
(L. S.) Affonso Gost .̂ (P. H.) Affonso Costa
(L. SO Joâo Ghagas. (p. H.) Jom Chagas
(L. S.) Dr. J. Cantacuzène. (P- n .) Dr. 1. Cantacuzène

(L. S.) N. Titulescu. (P. H.) N. Titulescu
(L. S.) Nik. P. Pachiich. {P. H.) Nik. P. Pachitch
(L. S.) Dr. Ante Trumbic. (P- H.) Dr. Ante Trumbic
(L. S.) Dr, Ivan Zolger. (P- H.) Dr. Ivan Zolger
(L. S.) Charoon. (P- H.) Charoon
(L. S.) Dr. Edmrd Benes. (P. H.) Dr. Edvard Benes
(L. S.) Stefm Osuskÿ. (P- H.) Stefan Osttskv

(L. 8.) .4. Behàrd. (P. H.) A. Benárd
(L. S.) Otasche-Lázár. (P. H.) Drasche-Lûzdt.
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