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1. Bevezetés

Magyarország a második világháborút követõen összesen 300 millió ame-
rikai dollár értékben volt köteles jóvátételt fizetni szomszédjainak, ebbõl 200
millió a Szovjetuniót, 70 millió Jugoszláviát, 30 millió pedig Csehszlovákiát il-
lette. A jóvátételi kötelezettségrõl már az 1945 januárjában aláírt fegyverszü-
neti egyezmény is említést tett, a tárgyalások azonban jócskán elhúzódtak,
csak a Szovjetunióval jött létre megegyezés viszonylag hamar, 1945 júniusában.
A másik két állammal erre 1946 tavaszáig várni kellett. Politikai és gazdasági
természetû nézeteltérések egyaránt nehezítették a megállapodás megkötését.
De nem kevésbé volt lényeges az a körülmény, hogy a hatalmas, 200 millió dol-
láros szovjet követelés önmagában is teljesen ellehetetlenítette a magyar gazda-
ságot, mely a háborús károkat sem tudta még teljes mértékben kiheverni. A
magyar fél a tárgyalások kezdeti idõszakában többször is hangsúlyozta, hogy
amíg a szovjetekkel nem születik végleges megállapodás, addig érdemi szállítá-
sokat sem Csehszlovákia, sem pedig Jugoszlávia felé nem tud vállalni.

Jugoszlávia helyzete a közép-európai térségben már 1945-tõl különleges-
nek számított. Jórészt önerõbõl történt felszabadulása, berendezkedése és geo-
politikai helyzete megkerülhetetlenné tette a régióban. Belgrád 1948 elejéig, el-
lentétben például a csehszlovák vezetéssel, kimondottan baráti viszonyt ápolt
Magyarországgal és a többi kelet-európai állammal is. A magyar kormány még
Tito segítségére is számított például a Csehszlovákiával kötendõ lakosságcse-
re-egyezmény elõkészítése körül, példaként állítva annak jóval mérsékeltebb
nemzetiségi politikáját (amelyben, ellentétben a csehszlovák intézkedésekkel,
nem nyilvánították kollektív bûnösnek a magyar lakosságot). A szovjet támoga-
tást maguk mögött tudó és a hatalom átvételére folyamatosan készülõ magyar-
országi kommunisták elõtt is, mint követendõ irány, sokáig a jugoszláv beren-
dezkedés lebegett. Mivel azonban itt a felszabadulást követõen közvetlenül,
minden átmenet nélkül alakult ki a kommunista rendszer, a teljes más körül-
mények között kibontakozó és az eredetileg hosszabb átmeneti idõszakkal is
számoló magyar pártvezetés közvetlenül nem követhette Tito példáját.1

1 Ripp Zoltán: Példaképbõl ellenség. A magyar kommunisták viszonya Jugoszláviához, 1947–1948.
In: A fordulat évei 1947–1949. Szerk.: Standeisky Éva et al. 1956-os Intézet, Budapest, 1998. 46.



A testvérpártok közötti viszonyt sokszor a pártvezetõk egymással kiala-
kult személyes viszonya is meghatározta, de még inkább irányt szabott ennek a
Szovjetunió éppen aktuális álláspontja, s ez a jugoszláv-magyar relációban is
érvényes volt. Ahogy Moszkva és Belgrád viszonya mind feszültebb lett, úgy
vált egyre fagyosabbá a budapesti pártvezetés és a Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége (JKSZ) közötti hangnem is.

Sztálin különösen nehezményezte, hogy Titóék politikája — mind a jugo-
szláv belpolitikai, mind a nemzetközi viszonyokat illetõen — mind gyakrabban
ütközik a szovjet elképzelésekkel és érdekekkel, ami 1948 tavaszára már a fel-
színen is megmutatkozó, súlyos ellentétekhez vezettek. A Tájékoztató Iroda
(Kominform) júniusi határozata, majd a késõbbi, JKSZ-t kizáró döntés már va-
lódi hidegháborús légkörben, kölcsönös fenyegetõzésekkel és egymás ellen élet-
be léptetett szankciók közepette zajlott. Ennek természetesen hatása volt a jó-
vátételi kötelezettségek teljesítésére is. A jóvátételi egyezményben foglaltak
mind erõteljesebb negligálása, majd a szállítások teljes felfüggesztése annak kö-
vetkezménye is volt, hogy az idõközben a hatalmat megszerzõ kommunista ve-
zetés mindenkor hûen követte az aktuális szovjet irányvonalat, ez pedig 1948
végéig a Jugoszláviával való teljes politikai-gazdasági szakítást és a Tito-rezsim
teljes karanténba helyezését jelentette.

2. Az elõkészítõ tárgyalások 1945-ben

Jugoszlávia 1945 júliusában vette fel a kapcsolatot a magyar illetékesek-
kel a jóvátételi tárgyalások elõkészítése végett. Ekkor ismertették a Londonból
kapott információt az összességében százmillió dollár értékû jugoszláv-cseh-
szlovák jóvátétel 70:30 arányú felosztásról is. Akárcsak a másik két ország ese-
tében, most is a Pokorny Hermann vezette Jóvátételi Kormánybizottság (JK)
tárgyalt a belgrádi küldöttséggel. Elõször a szállítási nehézségek, illetve az ár-
kérdés került szóba. A felek közti véleménykülönbség abból adódott, hogy a JK
szerint az árakat a szállításokkal összefüggésben, a jugoszlávok szerint viszont
azoktól függetlenül kellene kiértékelni.

Déli szomszédunk ipari téren elsõsorban vasúti berendezéseket követelt,
mert a jugoszláv vasúti hálózat a háború végén még a magyarországinál is
rosszabb állapotban volt. Hazánk felé is csak akkor indulhatott el a vasúti szál-
lítás, ha az ide vezetõ vágányokat már kijavították. A jugoszláv delegáció hang-
súlyozta, hogy mindenképpen megvizsgálják majd a magyar fél által a közeljö-
võben átadandó árkalkulációkat is, ám õk is tisztában voltak azzal, hogy ez a
munka idõigényes. Ezért úgy vélték, a szállításoknak még az árkérdés tisztázá-
sa elõtt meg kellene indulniuk. Magyar részrõl felvetõdött a jóvátételtõl függet-
len áruforgalom megindítása is, „a két ország közötti jó viszonyra tekintettel”.2

Nyersanyagokra, fõleg ércekre éppen a jóvátételi gyártások megkezdéséhez is
égetõ szüksége volna Magyarországnak. Jugoszláv részrõl ezzel egyetértettek,
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2 Jegyzõkönyv a SZEB jugoszláv tagozatának kiküldötteivel a Jugoszlávia számára szállítandó
jóvátételi szolgáltatások tárgyában. Budapest, 1945. július 6. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Le-
véltára (továbbiakban MNL OL) Z 12 96. (volt 30.) doboz, 220. lap.



éppen ezért (is) sürgették a vasúti anyagok szállítását… (A követelés többi ré-
sze egyelõre általánosságban megfogalmazott árulista volt.)3

A Weiss Manfréd Mûvek nemcsak szovjet, de jugoszláv irányban is jelentõ-
sen kivette a részét a jóvátételi cikkek gyártásából. A jugoszláv küldöttséggel
így alkalmasint a helyszínen, a csepeli gyárban is tárgyaltak. Noha a szovjet
megrendelések súlya meglehetõsen leterhelte a céget, elõzetes megállapodás
született arról, hogy a WM az év végéig 50 t villamoshegesztõ-elektródát há-
rom-, autogénhegesztõ-elektródát pedig négyféle minõségben szállít le, össze-
sen 120 tonnát. Továbbá 40 literes, normál méretû oxigénpalack legyártását is
vállalja, november végéig 1000 darabot. A Rima cég (Salgótarján) 40 tonna hen-
gerhuzal elkészítését vállalta, de a jugoszlávok ezeken kívül még bányasíneket
is kértek. Mellékletként átnyújtottak egy 94 tételes listát azokról az árucikkek-
rõl, amelyekre sürgõsen szükségük volna, ezek között szerepelt gépi berende-
zés, alkatrész és vetõmag is, egyszóval a legkülönbözõbb árucikkek.4

A jugoszlávoknak ugyancsak fontos hegesztõ- és víz alatt vágó berendezése-
ket, hegesztõszemüvegeket, hegesztõdinamókat, légkompresszorokat ajánlott fel a
Lakos és Székely Speciális Gépek Gyára, illetékesei azt is közölték, hogy mindezt
akár rövid határidõvel is le tudnák szállítani. Nyomatékosítva felajánlásukat, egy
termékkatalógust is a bizottságok rendelkezésre bocsájtottak (ami valószínûleg
még a békeidõkbõl származott), és az a jelenlévõk egyöntetû véleménye szerint
igen érdekes termékbemutatónak bizonyult, igényesen megszerkesztve, képek-
kel, és mellettük a megjelenésekor érvényes árakkal. Termékeik között megta-
lálhatóak voltak például szûrõk, légtisztító berendezések, kompresszorok, fes-
tékszóró pisztolyok stb. A cég, sok társával ellentétben, a jóvátételi megrendelé-
sek körüli elõkészületek során meglehetõsen felkészültnek bizonyult.5

Egy másik komoly múltra visszatekintõ vállalat, a Hofherr és Schranz
gyár már ekkor igen komoly tételekre kapott megrendelést jugoszláv jóvátétel-
re. Egy német nyelvû dokumentum szerint 25.850 tonnányi áruról (traktorok,
alkatrészek, egyéb gépi berendezések) volt szó, a 15 százalékos felárral együtt
összesen 18.974.400 dollár értékben.6 Az nem derült ki, hogy ebbõl a hatalmas
mennyiségbõl az üzem végül is mit gyártott le. Ezt követõen — vélhetõen a
szovjet oldalon fennálló túlzott leterheltség miatt is — a belgrádi küldöttekkel
komolyabb megbeszélésekre már csak az õsz folyamán került sor.

A jugoszláv tárgyalódelegáció vezetõje, Obrad Cicmil ezredes 1945. októ-
ber 3-án nyújtotta át kollégájának, Pokorny Hermann jóvátételi kormánybiz-
tosnak a jugoszláv kormányzat konkrét jóvátételi követeléseit. Ezekkel kapcso-
latban a magyar fél többnyire negatív választ adott. Vasúti anyagokból az or-
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4 Feljegyzés a jugoszláv jóvátételi bizottság részérõl Lovrics mérnökkel tartott tárgyalásokról.
Budapest, 1945. július 28. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.

5 Lakos és Székely Speciális Gépek Gyárának levele. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. Budapest,
1945. július 24. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.

6 Német nyelvû összefoglaló 1945. augusztus 27-i keltezéssel. Teljesen jelöletlen irat, a többitõl
elválasztva, külön borítékban. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.



szág a Szovjetunió felé sem tudta teljesíteni annak 1945/46-ra vonatkozó köve-
teléseit, így jugoszláv irányból minden ilyen irányú kérést elhárított. A mezõ-
gazdasággal kapcsolatban is felhívták a figyelmet arra, hogy a Vörös Hadsereg
ellátása igen komoly terhet jelent, így egyelõre ezen a téren sem tudnak újabb
kötelezettséget vállalni. Mindezek ellenére a magyar kormány kinyilvánította,
hogy akárcsak Csehszlovákia esetében, a jugoszláv féllel szemben is eleget kí-
ván tenni kötelezettségeinek, a fenti okokra hivatkozva azonban türelmi idõt
kért.7 A délszláv küldöttséggel a különbözõ szakmai csoportokban magyar rész-
rõl az alábbi személyek vezetésével folytak a megbeszélések:8

Vasúti anyagok: Bíró György miniszteri osztálytanácsos,
Folyami hajók: Tóth Béla mûszaki tanácsos,
Elektrotechnika: ugyancsak Tóth Béla mûszaki tanácsos,
Gépek: Pattantyús A. Dénes fõmérnök, dr. Imre József miniszteri osztálytaná-

csos,
Fémek: Szele Mihály miniszteri tanácsos, Ákos Frigyes mûszaki tanácsos,
Hajtóanyagok: Gombos Zoltán olajügyi kormánybiztos, Királdi Ákos fõtanácsos

és Major Gábor miniszteri tanácsos,
Vegyészet, gyógyászat, orvosi mûszerek: Dublinszky Ede fõmérnök, Fábri Jó-

zsef mûszaki tanácsos,
Textil: Varsányi Gyula miniszteri osztálytanácsos, Markovits István miniszteri

tanácsos,
Mezõgazdasági gépek: Cser Gábor mérnök, Rázsó Gábor miniszteri tanácsos

(Földmûvelésügyi Minisztérium).

Az 1945. október 30-án tartott megbeszélések fõ témája a mezõgazdasági
gépek kérdése volt. A jugoszlávok némiképp módosították korábbi igényeiket, a
szállítási határidõket azonban nem, mivel utóbbira már nem volt felhatalmazá-
suk. Ragaszkodtak viszont az elõírt mennyiség egyharmadának 1947. január
20-áig történõ leszállításához. Magyar részrõl hangsúlyozták, hogy a szovjet jó-
vátételi szállítások által okozott anyagellátási nehézségek még a szállítások 6
éves egyenletes elosztását sem teszik lehetõvé. A jugoszlávok kilátásba helyez-
tek bizonyos könnyítéseket, elsõsorban a sok anyagot, de kevés munkaerõt
igénylõ tételek (pl. mezõgazdasági kéziszerszámok) esetében. Ezek vagy késõb-
bi idõpontban kerülnének leszállításra vagy megfelelõ ellentételezés esetén tö-
rölnék õket a listáról. Így a felszabaduló anyagmennyiség felhasználásával más
tételekbõl többletgyártás is megoldható lenne (elsõsorban traktorokra és csép-
lõgépekre gondoltak). A magyar bizottság felvetette, hogy Jugoszlávia esetleg a
jóvátételi cikkekhez szükséges faanyag és réz egy részét vagy egészét is elõzete-
sen rendelkezésre bocsáthatná, amit Magyarország egy késõbbi idõpontban to-
vábbi készgyártmányok leszállításával kompenzálna.9
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7 A SZEB Jugoszláv Delegációja elnökének. Budapest, 1945. október 18. Aláírás nélküli, jelö-
letlen irat. MNL OL XXIX–L-1-m 27. doboz, 72–73. lap.
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pest, 1945. október 30. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.



A hónap folyamán még számos, a gyártókapacitások és a nyersanyag
szempontjából stratégiai jelentõségû termékcsoport ügyében történtek egyez-
tetések. Pokornyék nem zárták ki, hogy néhány tétel az elsõ évben is szállítható
lenne (pl. háromfázisú generátorok), a legtöbb azonban csak a második évtõl jö-
het csak számításba (többek között az olajkapcsolók is), de akadt olyan áru,
amit korábban soha nem gyártottak Magyarországon, így szállítása biztosan
nem lesz lehetséges 1946-ban sem (pl. vevõkészülék meteorológiai szolgálatra).
Olyan tételeket sem tudtak ígérni, amelyeket a jelenlegi helyzetben belátható
idõn belül Magyarország nem lesz képes szállítani (így pl. acélcsöveket sem).10

Október végén további megbeszélésekre kerül sor, melyek középpontjá-
ban az október 3-án átnyújtott jugoszláv kívánságlista állt. November harmadi-
kára külön tárgyalási napot iktattak be, ahol Magyarország megadhatta a le-
hetséges szolgáltatásokat és az azokra vonatkozó árajánlatokat. A jugoszláv fél
kérésére erõltetett menetû tárgyalások zajlottak, mivel minél elõbb meg kíván-
ták ismerni a magyarok szállítási lehetõségeit, és ennek eredményétõl tették
függõvé a további lépéseket. A megbeszélések légköre mindazonáltal barátsá-
gos volt, a jugoszláv bizottság meglehetõsen elõzékenynek mutatkozott és
egyetlen magyar javaslatot sem utasított vissza azonnal. Hiányolták ugyanak-
kor az Iparügyi Minisztérium által állításuk szerint még hónapokkal korábban
aláírt szénszállítási egyezmény betartását. Százezer tonna szén és 4000 tonna
koksz szállításáról állapodtak meg, de úgy, hogy 1946. március elsejéig Magyar-
ország csak napi 20 vagon szenet szállít majd. A magyar bizottság egyik tagjá-
nak véleménye szerint a jugoszlávok pontosan ismerték a magyar gazdaság
helyzetét, és néhány termék esetében az alkudozások során megkísérelték za-
varba hozni a magyar elõadókat. Tévesen informálódtak ugyanakkor a szovjet
jóvátételi egyezménnyel kapcsolatban, így az ipari és mezõgazdasági kapacitá-
sokat is rosszul mérték fel. (A magas szovjet igények nem jelentették azt, hogy
az ország ezeket teljesíteni is tudja.) Néhány megbeszélés egyébként kissé kao-
tikusra sikeredett: egyes kérdések megvitatásakor nem kevesebb, mint ötven fõ
zsúfolódott össze a tárgyalóteremben, a témát felvezetõ elõadók gyakran késtek
és sokszor nem voltak megfelelõen felkészültek, a tömegben pedig nagy volt a
hangzavar, ez pedig megnehezítette a tárgyalások menetének folyamatos köve-
tését és érthetõ módon feszültségeket is okozott.

Technikai vonalon a magyar javaslat gépekkel és felszerelésekkel szerette
volna kiváltani a nyersanyagok szállítását, melynek célja volt többek között
„meggátolni komplett gyárberendezések szállítását és ezzel a jugoszláv ipar túl-
ságos megerõsödését elõmozdítani.” Úgy számoltak ugyanis, hogy a kisebb mû-
szaki cikkek egyenkénti átadása kevésbé veszélyezteti a magyar ipar pozícióit
azokon a területeken, ahol az nagyobb volumenû exportra volt képes.11

Jugoszláv részrõl felmerült egy javaslat, amely szerint a határ mentén
40.000 tonna cukorrépát vethetne el a magyar fél, a termést pedig jóvátétel gya-
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11 Összefoglaló feljegyzés az október 29–31. között lefolyt magyar-jugoszláv jóvátételi tárgyalá-
sokról. Jelöletlen irat. Budapest, 1945. november 2. MNL OL XXIX–L-1-m 27. doboz, 91–99. lap.



nánt átadná. Csakúgy, mint Csehszlovákia esetében, hajók átadása is szóba ke-
rült. A jugoszlávok úgy vélték, Magyarország a Passau környékén horgonyzó
hajópark egy részét Jugoszlávia rendelkezésére bocsáthatná. A magyar válasz
diplomatikusan úgy szólt, hogy ezt a kérdést nyitva hagyják, de érzékeltették,
hogy sem a nemzetközi helyzet, sem az ország helyzete nem teszi lehetõvé
egyetlen vízi jármû átadását sem. (Ahogy a csehszlovákok sem értek el ered-
ményt ebben a kérdésben.)

A magyar delegáció a fentieken túlmenõen azért igyekezett gesztusokat is
tenni, ezért felajánlotta, hogy a szénszállítások csökkenését ellensúlyozandó ví-
zierõmûvet építene a Dráván, melynek értékét felerészben beszámíthatnák a
jóvátételbe. Cicmil nem zárkózott el az ötlettõl, de kijelentette, az erõmû kérdé-
sét a jóvátételen kívül kívánják megvitatni, mivel a szállítandó szénre minden-
képpen szükségük van. Magyar részrõl felmerült továbbá, hogy a szovjet jóvá-
tételi megrendelések miatt valószínûleg szükség lesz új hajógyár építésére, ez
pedig 2–3 év múlva, a szovjet kötelezettségek teljesítését követõen Jugoszláviá-
nak is építhetne új hajókat. A mezõgazdasági gépipar általános nyersanyaghiá-
nya miatt viszont Magyarország kért segítséget déli szomszédjától, Cicmil eb-
ben az esetben sem tartotta kizártnak az együttmûködést. Itt egyébként felme-
rült egy licencjogi vita is egy Weiss Manfréd által kifejlesztett berendezés körül,
mely a világon egyedülállónak számított, ezért Magyarország nem kívánta an-
nak gyártási jogát ellenszolgáltatás nélkül, a jóvátétel keretében átadni.

Néhány fontosabb agrártermék esetében magyar részrõl a következõ fel-
ajánlások hangzottak el:

Termék
Felajánlott mennyiség (tonna)

1946 1947

Búza 750 1000

Zab 400 500

Rozs 100 150

Árpa 75 100

Köles 75 100

Hajdina 25 25

Ipari magvak - -

Takarmánynövények Mennyiségi megjelölés nem történt

Konyhakerti magvak - -

Állatok Sertés, juh 2 évig, ló és szarvasmarha 4 évig nem szállítható

Hasonló összegzés készült az ipari termékek felajánlásáról (tonnában):

Év Szén (kizárólag pécsi) Koksz

1946 (március 1-jétõl) 140.000 4.000

1947 160.000 5.000

1948 190.000 6.000

54 GÁBOR PÉTER



Év Szén (kizárólag pécsi) Koksz

1949 220.000 6.000

1950 240.000 6.000

1951 260.000 7.000

Összesen 1.210.000 34.000

A jugoszlávok jelezték, hogy a korábbi ipari elõszállításokat csak értéké-
ben számolnák el, súlyban nem. Olaj kérdésében a magyar fél felhívta a figyel-
met, hogy csak a szovjetek beleegyezésével rendelkezhet a készletek felett,
amennyiben a jugoszlávok ragaszkodnak az olajszállításokhoz, forduljanak a
Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság vezetõségéhez. A magyarországi olajtermelés
már 1938 óta egyfolytában csökkent (legfeljebb évi 800.000 tonna volt), ezért az
olajügyben illetékes szakemberek szerint „csak az eddigi szerzõdéseink mérsék-
lése estén vállalkozhatunk a szállításra.”12 Mivel a szövetségesek egyelõre nem
voltak hajlandóak feloldani a dunai hajózási zárlatot, a passaui hajókból végül
egyetlen darabot sem lehetett átadni. Kapacitás hiányában ezért az új építésû
vízi jármûvek esetében 10 havonta 1–1 uszályt vagy tankhajót tudott felajánla-
ni Magyarország, de csak a hajótest elkészítését vállalták, a motorok összesze-
relését és beépítését már nem.13

A Földmûvelésügyi Minisztérium a bizottságilag, árucikkenként megálla-
pított pengõárakat átszámolta ugyan dollárra, ám azok mellett az eredeti pen-
gõösszegek is szerepeltek, mivel a jugoszlávok sürgetése miatt nem maradt idõ
a pénzügyi tárcával történõ egyeztetésre. Így a délszláv küldöttség láthatta az
árszámítások legsebezhetõbb pontjait. Az ipari árakat ugyanakkor még nem
dolgozták ki, az Iparügyi Minisztérium idõt is kért a kalkulációk elkészítésé-
hez, melyeket a jóvátételi termelésben érdekelt gyárak és vállalatok végeztek
az 1938-as termelõi árak figyelembe vételével, csakúgy, mint a szovjet megren-
delések esetében. A minisztérium ezeket számította át dollárra (az elõzetes
megbeszéléseken november 7-ére ígérték a munka befejezését). Mivel a jugo-
szláv képviselõknek nem volt felhatalmazásuk az árkérdések körüli döntésho-
zatalra, a magyar javaslatokat elõször Belgrádba küldték el.14

Az 1945 nagyobbik részében uralkodó zûrzavar miatt számos jugoszláv
megrendelés csak jóval késõbb jutott az illetékesek tudomására, és ezek miatt
idõnként komoly zûrzavar jelentkezett a jóvátételi dokumentációk vezetése kö-
rül, sok esetben még az õsz folyamán is elõfordultak a hivatalos szerveket mel-
lõzõ egyezkedések. Ez pedig idõnként meglehetõsen extrém szituációkat is
eredményezett, amit az MNB szóvá is tett. „Minthogy a jugoszláv jóvátételi elõ-
reszállításoknál legutóbb már — közszükségleti cikknek egyáltalán nem minõ-
síthetõ — perzsaszõnyegek megrendelése is elõfordult; a Bank képviselõje a fen-
tieket újólag kifogás tárgyává tévén, felkéri az IKART-ot annak mielõbbi közlé-
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sére, hogy mi ment ki és milyen összegben jugoszláv elõszállításokra.”15 Eköz-
ben azonban kritikus ponton voltak a szovjetekkel zajlott megbeszélések is,
ezért Pokorny azt javasolta, hogy akárcsak Csehszlovákia esetében, a bizottság
itt is halogassa a végleges megegyezést. Az újjáépítési tárca pedig egyenesen a
szállítások leállítására szólított fel.16

A magyar fél, a jugoszláv csoportbeosztást alapul véve (melyben kilenc té-
telt jelöltek meg), tervezetben foglalta össze az 1947. január 20-áig feltételesen
teljesíthetõ jóvátételi szállításokat. A megvalósíthatóság nagyban függött a
nyersanyag, a munkaerõ és a kapacitások meglététõl, ezért nyomatékosan fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a fenti tényezõk nagyfokú bizonytalansága miatt
a tényleges leszállításra nem tudnak garanciát vállalni.

A vas- és acélipar, mint oly sok más terület, teljesen le volt kötve a Szovjet-
unió felé. 1946-ban is csak akkor volna lehetséges az iparág termékeinek jugo-
szláv igények szerinti leszállítására, ha a szovjetek erre a célra átirányítanának
25 tonna acélt – hangzott el a magyar delegáció részérõl. Mivel ebbõl a mennyi-
ségbõl csak igen kevés árucikk állítható elõ, kérték a jugoszlávokat, hogy az igé-
nyelt szállításokat fontossági sorrendben tüntessék fel. A teljesítéshez azonban
ugyancsak nélkülözhetetlen volt a korábban is Jugoszláviából behozott vasérc,
amelyet Magyarország további áruszállításokkal kívánt kompenzálni. „Ezt a
mindkét országra oly fontos érdeket szem elõtt tartva; saját újjáépítésünkre
fenntartott termelésbõl 1946-ban még további 15.000 tonnás keretben szállíta-
nánk vas- és gépipari termékeket jugoszláv érc ellenében.” A kilenc tétel mellé a
magyar fél egy tízediket is javasolt: az általunk ajánlott ipari gyártmányok, be-
rendezések kategóriáját.17

Utóbbiakban legkülönbözõbb villamossági cikkekrõl esett szó, egyes tétele-
ket rövid távon is gond nélkül szállíthatott Magyarország (a csekélyebb értékû és
kisebb ráfordítást igénylõ termékek voltak többségben), más áruk átadását
1946-ban még nem vállalták, de jelezték, hogy a késõbbiekben szállításuk már
valószínûleg már zökkenõmentesen teljesíthetõ lesz. Végül a magyar fél kérte bi-
zonyos áruk törlését, mivel kapacitás- vagy anyaghiány (esetleg mindkettõ) mi-
att a szállítás közép távon sem volt garantálható, egyes esetekben azonban szóba
jöhetett a termék helyettesítése. A jugoszláv fél kijelentette, összességében
kompromisszumokra kész és a legtöbb esetben beleegyezését adja a magyar ja-
vaslatokra, ill. mérsékli korábbi igényeit, hogy legalább minimális mennyiség le-
szállításra kerülhessen a számukra fontos tételekbõl. Sõt, néhány termék (pl. a
háromfázisú szinkronmotorok kontingense) az õ kérésükre lett törölve.18

November folyamán az Iparmûvek Képviselete Államérdekû Részvénytár-
saság (IKART) több alkalommal is jelezte, hogy a jugoszláv szénszállítások kö-
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rül továbbra is nagy a zûrzavar. A cég ugyanis csak egy részét ellenõrizte a folya-
matoknak, egyesek pedig, mint például a pécsi szénbánya, már 1944 decemberé-
ben is szállítottak szenet a jugoszlávoknak, akik ezért pengõvel fizettek. Akár-
csak Csehszlovákia esetében, jugoszláv vonalon sem volt többé rentábilis az elér-
téktelenedõ nemzeti valutával történõ fizetés, ezért a további, pengõvel ellenté-
telezett szállításokat felfüggesztették.19 A jugoszlávok kifogásolták, hogy a már
jóval a döntést megelõzõen, október 26-án leállt a magyar szénkivitel. Magyaror-
szágon ekkor naponta 1450 tonna szenet termeltek, ebbõl csak az államvasutak
igénye 1000 tonna volt, de pécsi erõmû, illetve a budapesti gázgyár is az elsõdle-
ges nagyfogyasztók között volt. A szállítások felfüggesztése elõtt Jugoszlávia
napi 400 tonna szenet kapott Magyarországtól. A magyar fél egy korábbi ajánla-
tában a következõ tételek szerepeltek: naponta 200 tonna szén, 50 tonna koksz
Pécsrõl, valamint további 150 tonna szén Salgótarjánról történõ szállítása. Ezt a ju-
goszlávok nem fogadták el és ragaszkodtak a napi 400 tonnás pécsi szénkvótához.
Az iparügyi tárca illetékesei vizsgálták a kérdést, ám közben kiderült, hogy félreér-
tés történt: Pokornyék nem azt kérdezék a JK részérõl, hogy mi volt a korábbi gya-
korlat (azt õk is ismerték), hanem hogy konkrétan milyen szerzõdést kötöttek an-
nak idején a jugoszlávokkal, és hogy az konkrétan hogyan lett végrehajtva.

A magyarországi szénhelyzethez egyébként nagyban hozzájárult a két vezetõ
szovjet (irányítású) szerv, a SZEB és a Magyarországi Szállítások Hivatalának
(MSZH) rivalizálása is, akik sokszor egymással homlokegyenest ellenkezõ utasítá-
sokat adtak ki. „Például a közelmúltban az MSZH átírt a kormányhoz, hogy a jó-
vátételi üzemeknek miért nincs szenük. Ugyanekkor a SZEB a Magyarországon ál-
lomásozó Vörös Hadsereg részére december hóra sürgõsen 40.000 tonna szenet kö-
vetelt.” A jóvátételi kormánybiztos megbeszélést folytatott Gordon Ferenc pénz-
ügyminiszterrel is a szállításokra vonatkozó halasztási kérelem ügyében, aki azon-
ban csak hosszas vizsgálat után tartotta támogathatónak a tervezetet. Ez egyéb-
ként nemcsak a Szovjetunióra, hanem Csehszlovákiára és Jugoszláviára is vonat-
kozott. Pokorny ezt követõen közvetlenül Tildy Zoltán miniszterelnökhöz fordult.
Tildy álláspontja az volt, hogy amíg nem ismert elõtte az ország pontos gazdasági
helyzete, addig nem lép az ügyben. A tárgyalóbizottságot pedig felszólította, hogy a
csehek és a jugoszlávok esetében továbbra is halogató taktikát folytasson addig,
amíg a szovjetekkel nem alakul ki valamiféle megegyezés.20

A megbeszélések során szóba került komplett élelmiszeri berendezések le-
gyártása és leszállítása. A magyar fél a késõbbiekben (mindenképpen csak 1946-
tól kezdõdõen) elvi ígéretet tett egy napi 200 t kapacitású étolaj- és margarin-
gyártó berendezést szállítására (kivéve az olajkeményítõ részleg egy részét, mi-
vel az külföldi szabadalmi oltalom alatt állt). A berendezés értékét 6 millió dol-
lárra taksálták, ehhez még hozzáadódott a helyszíni szerelési munkálatok költ-
sége. (Az akkori forgalmi adó mértéke egyébként 5% volt!)21 A fenti gyártósoron
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kívül még három gyümölcs- és fõzelékkonzervgyárat is kértek a jugoszlávok,
bár a szakemberek szerint az utóbbiak tervezett méretei irreálisan nagyok vol-
tak és semmiképpen sem tûntek gazdaságosak. Hangsúlyozták ugyanakkor,
hogy az ehhez szükséges berendezések nagyobbik hányadát Magyarország le
fogja tudni szállítani. Dobozgyártó berendezések elkészítését ugyanakkor a sa-
ját kapacitások szûkössége miatt sem tudták vállalni. Az illetékesek azt is meg-
jegyezték, hogy az ebben a termékkörben megrendelt kenyérgyár is túlmérete-
zett, kisebb méretben gazdaságosabban és gond nélkül leszállítható lenne, így
azonban elkészítése több idõt vesz majd igénybe.

Nem helyeselték azt sem, hogy noha a hazai tejtermelés a háború vége óta
is csökkent valamelyest, ezen a téren mégis csak új berendezéseket szállíta-
nánk. Késõbbre kellene halasztani a mezõgazdasági szeszfõzdék létesítésérõl
szóló javaslat benyújtását, ahhoz ugyanis még a Pénzügyminisztérium is hozzá
szeretne szólni. A Chinoin gyár folyamatosan szállíthatja a megrendelt termé-
keket, kivéve a rozsdamentes acélból készült cikkeket. A zománcozott edények
terén is kicsi a kapacitás, kisebb mennyiség szállítható csak belõlük, de kiváltá-
suk is szóba került. Ugyanakkor attól a felajánlástól, hogy bérmunkában olajos
magvakat és egyéb mezõgazdasági nyersanyagokat dolgozzunk fel, a jugoszlá-
vok mereven elzárkóztak. Errõl legfeljebb a jóvátételtõl független kereskedelmi
tárgyalások során lehet szó – hangoztatták. Szappangyári berendezéseket
gyárthatunk ugyan, de Magyarország a jugoszlávoktól teljesen eltérõ mûszaki
szabványokat alkalmaz, így a kérdés csak akkor jöhet szóba, ha ezek a paramé-
terek a jugoszlávoknak is megfelelnek. A palackgyártó automatával kapcsolat-
ban a magyar illetékesek hangsúlyozták, hogy ennek gyártását védi a nemzet-
közi szabadalom, ezért ezt automatikusan nem adhatjuk át.

Kisebb árucikkek esetében több volt a hasznosítható felajánlás, mint a na-
gyobb berendezések terén. A Bodor és Geiringer Acélárugyár Kft ajánlatot tett
50.000 db önborotva-készülék 3 hónapon belüli legyártására. Õk már a háború
elõtt is szállítottak Jugoszláviába, és tapasztalataik szerint nagy kereslet volt
és lenne is a termékeire. Mivel teljes egészében hazai alapanyagból dolgoznak,
és az rendelkezésükre is áll, gond nélkül megoldható lenne a gyártás. Terméke-
ik esetében a költségek eloszlása a következõképpen alakult: anyagköltség 20%,
illetve további 40–40 százalék a dolgozók, illetve az alapanyagot elõállító kohó-
mû munkabére.22

Hajók és úszódaruk tekintetében a magyar álláspont nem módosult a ko-
rábbiakhoz lépest. Pokornyék kijelentették, a magyar ipar rövidtávon egészen
biztosan nem fogja tudni egyiket sem szállítani, mert a szovjet megrendelések
következtében a gyárak, fõleg a Ganz a végletekig leterheltek. 1946-ra jó eset-
ben 1 db uszályt tudnak vállalni, utána 1951-ig összesen 6 db-ot. Kazán és hajó-
motor szállítása 1948 elõtt ugyancsak nem lesz megoldható. Utóbbiakkal kap-
csolatban még az is nehézséget jelentett, hogy Belgrád benzinmotoros hajókat
akart, ellenben a Ganz — mivel kapacitása véges volt ezen a téren is — csak dí-
zelmotort tudott felajánlani. Végül a megegyezés 1946-ra úgy szólt, hogy 1 db
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1000 tonnás uszályt és egy 100 tonnás nem önjáró úszódarut szállítunk, 1947-
ben 2 db önjáró úszódarut, 1948-ban 1 db 250 köbméter teljesítményû szívókot-
rót, az orosz jóvátételre szállított minta szerint.23 A Ganz számításai alapján
egyébként egy 500 tonnás uszály 122.000, egy nagyteljesítményû kotrógép pe-
dig 2.300.000 P-be került a békebeli árakon.24

Az IKART kérte, hogy változtassák meg a jóvátételi megrendelések gya-
korlatát, mert a jelenlegi módszer, miszerint az IKART ún. elõmegrendelések
formájában továbbítja a cégek felé a Külügyminisztérium, illetve a JK felõl a ju-
goszláv parancsmegrendeléseket, nem kielégítõ. „Ezért javasoljuk ennek az el-
járásnak jóváhagyását, hogy a Kormánybiztosság részérõl hozzánk érkezõ min-
den jugoszláv rendelést a t. Osztálynál r. u. bemutathassuk, amikoris a t. Osz-
tály a rendeléssel kapcsolatos utasításait az IKART-nak megadja. Ennek az uta-
sításnak megfelelõen fogjuk az elõmegrendeléseket, illetve a végleges parancs-
megrendeléseket a cégeknek kiadni.”25

A jugoszlávok részérõl a megbeszélésekkel kapcsolatban is merültek fel
kifogások. Delegációjuk egyik tagja, Gavriloviæ sérelmezte, hogy (1) nem kap-
tak jegyzõkönyvet a tárgyalásokról, (2) ugyancsak nem kapták meg több ipari
termékre vonatkozóan a magyar árajánlatok jelentõs részét, és (3) a beérkezet-
tek is véleményük szerint 3–400%-kal magasabbak az 1938. évi ipari áraknál.

Az Iparügyi Minisztérium válaszában közölte, (1) Gavriloviæ saját kezûleg
írta alá a jegyzõkönyvek átvételérõl szóló elismervényt, (2) csak a szerszámgé-
pekrõl nem adták még át az adatokat, de ezek beszerzése is folyamatban van,
(3) számlákkal igazolható, hogy a Munkaközösség (legtöbbször) az 1938-as ára-
kat adta meg. Ezekhez kizárólag a FE által is engedélyezett 15 százalékos fel-
árat tették hozzá. Az újjáépítésért felelõs tárca szerint a jugoszlávok valószínû-
leg az 1938-as kompenzációs árakkal tévesztették össze az utóbbiakat, amelyek
valóban magasabbak voltak a piaci értékeknél, de emlékeztettek arra, hogy an-
nak idején Jugoszlávia is hasonló árakat alkalmazott kompenzáció esetében.
Így sem jön ki azonban a fent említett 3–400 százalékos differencia. Azzal azon-
ban egyetértettek, hogy a Munkaközösség néhány esetben valóban magas ára-
kat tüntetett fel, még akkor is, ha a szovjetek által diktált árak viszont irreáli-
san alacsonyak voltak. A Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium részé-
rõl annyit tettek hozzá, hogy a szállítás (Jugoszlávia felé is) mindenképpen ne-
hézségekbe fog ütközni. A Vörös Hadsereg által összegyûjtött tehervagonok
nagy része ugyan MÁV-tulajdonban volt, de közülük alig néhány tért csak vissza
az országba. A kérdés rendezõdését a majdani békeszerzõdéstõl várták.26
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November 28-án újabb tárgyalási fordulóra került sor. Három nagyobb té-
tel állt a megbeszélések középpontjában, úgymint 100.000 tonna szén, 4000
tonna koksz és 20.000 uncia (mintegy 623 kg) selyemhernyópete. A szén egy ré-
sze, a koksz pedig teljes egészében már kitermelve, szállításra készen állt, de a
terület (Pécs szénbányáinak környéke) még mindig szovjet ellenõrzés alatt volt,
ezért minden szállítmány útnak indításához a SZEB engedélyére volt szükség.
A kormány már továbbította a kérelmet a SZEB illetékeseinek, de kérték a ju-
goszlávokat, hogy õk is járjanak el hasonló módon a nagyobb nyomaték kedvé-
ért. A jugoszláv delegáció ezt hamarosan meg is tette. Magyar részrõl azonban
az is elhangzott, hogy a további termeléshez sürgõsen bányafára volna szükség,
amit alapesetben Csehszlovákiából kellene behozni, Pécs viszont jóval közelebb
fekszik a jugoszláv határhoz, ezért felmerült, hogy Jugoszlávia további szén-
szállításokért cserébe meghitelezhetné azt. Szállítóeszközt — a fentebb emlí-
tett okok miatt — a magyar fél ugyancsak déli szomszédjától kölcsönözne, de
ezzel mindkét irányban meg lehetne oldani a transzportot. Déli irányba szén,
északra pedig bányafa lehetne a rakomány. Jugoszláv részrõl ígéretet tettek a
kérdés megvizsgálására.

A közúti szállítás végcéljaként Újvidéket jelölték meg, a vasúti transzpor-
tok Mohácsig vagy Bajáig mentek, onnan uszállyal továbbították õket. Magyar-
országon mindkét szállítóeszközbõl hiány volt, ám korántsem volt biztos, hogy
ezekbõl Jugoszlávia is megfelelõ darabszámmal rendelkezik ahhoz, hogy néhá-
nyat ideiglenesen magyarországi szállítások céljára bocsásson közülük. A ke-
reskedelmi és közellátásügyi miniszter képviselõi ígéretet tettek, hogy intéz-
kedni fognak az ügyben. Az árak kérdését Cicmil késõbbi idõpontban javasolta
megvitatni. Ezt azzal indokolta, hogy az árkérdés csak egy a jóvátételi megbe-
szélések számos pontja közül. Sürgõsebbnek tartották például gyógyszerek
szállítását, ezekrõl listát is küldtek, amire a magyar fél a Népjóléti Minisztéri-
um bevonásával kívánta kidolgozni a válaszokat.

A selyemszállítás ügyében Pokornyék közölték, húszezer unciás mennyi-
séget biztosan nem fognak tudni szállítani. A magyar delegáció értesülései sze-
rint Gyõr és Kapuvár környékérõl mintegy 8000 uncia súlyú tételt tudnának
biztosítani, az elsõ évben csak ennek leszállítása lehetséges, ez viszont rövidtá-
von teljesülhet, mert rendelkezésre áll. A jugoszlávok a következõ évre újabb
rendeléseket adtak meg. Cicmil egyúttal a Vajdaságból 1941-tõl elhurcolt javak-
ról is érdeklõdött, különös tekintettel az újvidéki selyemgyár gépeire.27

A magyar delegáció tagjai végül is tisztázták Gavriloviæ-tyal a jugoszlávok
kifogásait. Közölték azonban azt is, hogy személyes megbeszélésekkel nem hi-
dalható át az az elvi eltérés, ami a két álláspont között fennáll. A jugoszláv fél
ugyanis ragaszkodik valamennyi tétel részletes technikai- és árelemzéséhez. Ez
az iparpolitikai vizsgálat azonban irdatlan mennyiségû munkát és adminisztrá-
ciót követelne, ami magyar részrõl pillanatnyilag nem megoldható. Ráadásul a
megrendelések engedélyezésénél egyéb szempontokat is figyelembe kell venni,
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ami már önmagában is lassítja az ügymenetet, a fenti igény teljesítése viszont
egyenesen meg is bénítaná azt.28

Anyaghiány következtében a már beígért gyártások visszamondása a ju-
goszláv jóvátételi szállítások esetében is elõfordult. A Felten és Guilleaume Rt.
(melyet a szovjetek késõbb csaknem teljesen leszereltek) 1945 decemberében az
alapanyag biztosítása esetén vállalta volna vörösréz- és ólomkábelek gyártását
és leszállítását 1946-tól kezdõdõen, hat éven keresztül. 1946. február 25-én kelt
levelükben viszont arra hivatkoztak, hogy anyaghiány miatt egy sor (összesen
15) tétel gyártását nem tudják megkezdeni.29

1945 végén a jugoszlávok elfogadták a magyar ajánlatot a nyersolajszár-
mazékok szállításával kapcsolatban. Ennek értelmében 1946-ban 25.000 t ben-
zin, 15.000 t petróleum és 10.000 t gázolaj (összesen 50.000 tonna), azt követõ-
en pedig 1947–1950 között évente 50.000 t benzin, 30.000 t petróleum, 20.000 t
gázolaj (összesen 100.000 tonna) leszállítására kerülhet sor. A hátralévõ évek-
ben az üzemanyag minõsége a gyártási lehetõségek függvényében fel lesz javít-
va, a benzint pl. 65-ös oktánszám fölé kell emelni. A megegyezés szerinti árak:
benzin 16,40; petróleum 13, gázolaj 11,20 dollár tonnánként.30 1946-tól kezdõ-
dõen a jugoszlávok még 1000 tonna paraffint is kértek, végül a felek abban
egyeztek meg, hogy progresszív alapú teljesítéssel Magyarország 1950-ig 2000
tonnát szállít majd le. A különbözõ tételek szállításai 1946. július 1. és október
1. között indulhatnak el.

A fémgyártmányok ügyében a helyzet meglehetõsen vegyes képet muta-
tott. Azon termékek esetében, amelyeknél a jugoszlávok kisebb mennyiséget
kértek, ott a teljes (vagy közel akkora) tétel leszállítását vállalni tudták a cégek
1946-ra, a nagyobb volumenû rendelések esetében azonban nemritkán csak az
eredeti mennyiség mindössze egyharmad-egynegyed részére (vagy még kisebb
hányad legyártására) tettek csak ígéretet. Több esetben azonban a megrendelés
teljes törlését vagy halasztását kellett kérni, legalább a következõ évre.31

Gavriloviæ szerint a szállítások eléggé passzívan folytak, és némi iróniával
tette hozzá, hogy az ezeket dokumentáló, heti rendszerességgel kiadott jelenté-
sek helyett egy havi összesítés is elég lenne. Nehezményezte, hogy sem az egyes
vállalatok, sem az IKART nem ismerték el a jugoszláv jóvátételi megrendelések
egy részét. Egy alkalommal valóban elõfordult, hogy az IKART — valószínûleg
adminisztrációs mulasztások miatt — csak azt követõen szignált egy jóvátételi
megrendelést, amikor az adott áru már régen megérkezett Jugoszláviába. A
magyar delegáció azonban visszautasította, hogy ez általános gyakorlat lenne.
Gavriloviæ kérte, hogy a továbbiakban az elismervények kiállításakor részükre

A JUGOSZLÁVIÁNAK FIZETENDÕ MAGYAR JÓVÁTÉTEL (1945–1949) 61
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is biztosítsanak egy példányt. Azt is el szerette volna érni, hogy az ún. elõ-
megrendelések és a ténylegesen leszállítandó termék végleges igénylése közötti
vizsgálati idejét az Iparügyi Minisztérium rövidítse le legfeljebb nyolc napra. Az
iparügyi tárca válaszában közölte, az elõzetes rendelési rendszert a késõbbiek-
ben nagy valószínûséggel eltörlik, így ez a probléma hamarosan megoldódhat.
Az IKART a megrendelésekkel kapcsolatban fordítási nehézségekre hivatko-
zott (szerb nyelvrõl magyarra ez idõigényes volt), végül a jugoszlávok megígér-
ték, megrendeléseiket a továbbiakban német nyelven is megküldik.32

A szénszállítás körüli anomáliák csak lassan rendezõdtek, a pénzügymi-
niszter pedig kitért az ismételt megkeresés elõl, Pokorny ezért újra a kormány-
fõhöz fordult. Idõközben beérkeztek a korábbi szállításokat összesítõ adatok,
ezeket a JK külön mellékletben nyújtotta át Tildynek. 1945. október 31-éig be-
zárólag 60.000 tonna szenet és 7200 tonna kokszot szállítottak le Jugoszláviá-
nak. Az iparügyi tárca ezt azzal egészítette ki, hogy november folyamán össze-
sen még 720 vagon pécsi szenet adtak át a jugoszláv illetékeseknek, sõt a szállí-
tás azóta is folyamatosan zajlik, „de csak a szénkormánybiztos által megenged-
hetõnek tartott kereten belül.”33

December 12-én az iparügyi tárca részérõl közölték, a kisipari árucikkek
csoportjának kivételével minden témakörben lezárták a tárgyalásokat, a szó-
ban forgó tételekre adott magyar árkalkulációkra viszont még nem érkezett
meg a válasz Belgrádból. A tárca elemzése szerint a jugoszlávok kívánságlistá-
ja, amelyre minden, elvileg szóba jöhetõ terméket felvettek, megközelítette a
300 millió (!) amerikai dollárt. De még a magyar fél eddigi felajánlásainak össz-
értéke is elérte a fenti érték felét, azaz 150 millió dollárt (az elõírt teljes kötele-
zettség 70 millió dollár volt). Nem valószínû, hogy ebbõl a bõ keretbõl ne lehet-
ne kitölteni az egyes évek kontingenseit – hangoztatták. Ipari vonalon tovább-
ra is komoly nézeteltérések voltak ugyanakkor az árak kérdésében. Jugoszlávia
azzal érvelt, hogy a magyarok 1938-ban exportfelárat alkalmaztak a kivitelre
kerülõ termékek esetében, õk viszont saját belföldi nagykereskedelmi áraikat
látták volna szívesen a megállapodásban. Érthetõ módon, mivel utóbbiak mint-
egy 50 százalékkal voltak alacsonyabbak a magyar árkalkulációknál. Emellett
hivatkoztak a magyar-szovjet jóvátételi egyezményében szereplõ árakra is.

A mezõgazdasági cikkek esetében általában elfogadták a magyar árajánla-
tokat, összességében úgy nyilatkoztak, hogy vezetõjüknek (Obrad Cicmil) „csak
néhány tételre vonatkozóan lesz kisebb korrekciós javaslata, ezeknek megtárgya-
lása azonban szerinte pillanatnyilag nem is fontos.” A magyar árképzés módja
a következõ volt: belföldi termelõi ár + a vetõmagokhoz hozzászámolt 30% ne-
mesítési felár + a fegyverszüneti egyezménybõl vett 10%-os felár. Az átszámí-
tás dollárértékre az alábbiak szerint történt: az 1938. évi középárfolyam (1 $ =
3,40 P), plusz a Jugoszlávia felé megállapított 46,75%-os középárfolyam-felár. A fel-
ajánlások összértékét a Földmûvelésügyi Minisztérium egyelõre még nem tudta
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összesíteni. Az iparügyi tárca ugyanakkor azt javasolta, „ajánljunk fel egy éven-
kint szállítandó meghatározott áruból álló kötelezõ minimumot és ezen felül egy
fakultatív maximumot, melyet az adott évben éppen szállításra képes iparága-
ink a fakultatív listából szabadon választhatnak.” Ezzel együtt természetesen a
javaslat azt is tartalmazta, hogy ezt a bizonyos kötelezõ minimumot a bizottság
igyekezzen a lehetõ legalacsonyabb szintre lealkudni.34

Az értekezlet végül határozott (1) a kötelezõ listán szereplõ árucikkekrõl,
(2) ezen lista összetételének évenkénti megoszlásáról és végül (3) a fakultatív
lista késõbbi összeállításáról. Utóbbit az érdekelt szakminisztériumokra bíz-
ták. Az ipari és mezõgazdasági szállítások közötti százalékos arányt ugyancsak
az érintett tárcáknak kellett megállapítaniuk. Határoztak arról is, hogy a jugo-
szlávoknak legközelebb már a kész tervezetet kell átadni. Mivel vasérc tekinte-
tében a magyar gazdaság egésze, így a jóvátételi termelés is igen rosszul állt (a
szovjet szállítások ekkor még nem indultak meg), felhatalmazták a bizottságot,
hogy járjon közbe Cicmilnél annak érdekében, hogy a jugoszlávok továbbra is
szállítsanak vasércet Prijedorból.35

Az õsz folyamán elrendelt revízió a pécsi szén és koksz jugoszláviai kiszál-
lítása körül továbbra sem szolgált kielégítõ eredményekkel. Mint korábban szó
volt róla, 1945 folyamán több cég vállalt önhatalmúlag szállítási kötelezettséget
déli szomszédunk irányába anélkül, hogy ezt a kormányzati illetékesekkel kö-
zölte volna. Nem tudták minden esetben tisztázni, hogy pontosan milyen meg-
egyezésekbõl származtak ezek a szállítási kötelezettségek. Ezen túlmenõen az
MNB Devizaellenõrzés adatai szerint a Pécsi Kokszmûvek vonatkozásában „ál-
lítólag 90.000 mázsára rúgó szállítási kötelezettségünket november 30-án már
3200 mázsával túlléptük. A cég budapesti központja erre való tekintettel a továb-
bi szállítást letiltotta, a Szénkormánybiztosság azonban további napi 800 mázsa
szállítására adott táviratilag utasítást.”36 Forbáth rádiótáviratban értesítette a
szénügyben illetékes Hegedüs miniszteri biztost, hogy a pécsi kokszmû napon-
ta legfeljebb 80 tonnás mennyiséget szolgáltathat ki a jugoszlávoknak.37 Az év
végére ugyanakkor számos más cikk, így az élelmiszerek terén is kritikus volt
az ország helyzete, ezért Pokorny azt javasolta, hogy a bor és szeszesitalok kivé-
telével az élelmiszerek elõszállítását, függesszék fel, illetve ezekre vonatkozó
ígéreteket a továbbiakban ne tegyenek.38

3. A jóvátételi tárgyalások menete 1946 májusáig

Az újévet követõen a Jóvátételi Kormánybizottság január 4-én ült össze
elõször a jugoszláv jóvátétel további tárgyalására. Véglegesítették a szállítási
tervezetet, ebben kb. 35 millió dollár értékben szerepeltek különféle áruk a kö-
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telezõen szállítandó tételek esetében. Ugyanakkor a fakultatív alapon szóba jö-
hetõ cikkek összértéke mintegy 100 millió dollárt tett ki. A még nem rendezett
árkérdés a január 14-én tartott tanácskozás alkalmával sem került szóba, a ju-
goszlávok még néhány tétel utólagos felvételét kérték, valamint további tárgya-
lásokat sürgettek gyógyszer- és textilipari kérdésekben, de nemcsak a JK-val,
hanem közvetlenül az Iparügyi Minisztériummal is. Az utóbbiakkal folytatott
megbeszélések során azzal lepték meg a magyar küldöttséget, hogy elutasítot-
ták a kettõs lista rendszerét, helyette átadták az általuk készített anyagot, ez
csak egy listát tartalmazott. Erre azonnali magyar válasz nem született, mivel
az elõzetes kalkulációk között a javaslat teljes elutasítása nem szerepelt.39

Ennek ellenére ebben a kérdésben is tovább folytak az alkudozások, és
nem is eredménytelenül. A jugoszlávok végül mégiscsak beleegyeztek abba,
hogy kétféle lajstrom alapján szelektálják az árukat, de ezeket tartalmilag és
érték szerint is az õ javaslataik alapján kellett feltölteni. Ennek alapján a köte-
lezõ tételek összértéke 35.423.000, míg a fakultatív kontingens a korábbinál lé-
nyegesen kevesebbet, csak 59.661.000 dollárt tett ki. Az elsõ mellékletben,
amely a kötelezõ áruk listáját tartalmazta, az agrártermékek közül 120.000
dolláros szállítandó mennyiséggel a csak búza képviselt jelentõs értéket. Vasúti
anyagokból ugyanakkor 110 mozdony és 230 tehervagon is szerepelt a listán,
ami meglehetõsen ambiciózus terv volt annak ismeretében, hogy az ágazat
mennyire le volt terhelve a szovjetek felé. Ugyancsak fejtörést okozott a ma-
gyar félnek a komplett gyári berendezések listáján szereplõ tételek elõállítása.
Ezek között ugyanis pékségek, tejüzemek, pálinkaégetõk, egy orvosi mûszer-
gyár stb. is szerepeltek. Értékalapon számolva ugyanakkor a mezõgazdasági
gépek kontingensének felét 900 darab traktor tette ki!

A fakultatív módon választható áruk mellékletében 52 mozdony és 1120
tehervagon szállítása is szerepelt. A gyárberendezések közül elsõsorban étolaj,
gyümölcs- és fõzelékkonzerv-gyárakra tartottak igényt. A mezõgazdasági gépek
zömét itt is a traktorok jelentették, tételszámuk némileg módosult, itt már
1300-as darabszám szerepelt. „Egyéb” megjelölés alatt egy drávai vízerõmû fel-
építése, egyes jugoszláviai országrészek villamosítása, motorkerékpárok, Robot
márkájú kézitraktorok, különféle gépek, kisipari cikkek, útburkoló és egyéb kö-
vek szállítása, valamint bérmunka szerepeltek.

A jugoszlávok átnyújtottak egy harmadik mellékletet is, ez a kötelezõen
szállítandó áruknak az évenkénti összértékét tartalmazta (dollárban).40

Eddig leszállítva: 32.200 1949 9.362.600

1945 58.700 1950 8.369.000

1946 3.765.400 Összesen: 35.422.500

1947 6.607.100 + sürgõs rendelés: Kb. 3.000.000

1948 7.227.500 Mindösszesen: Kb. 38.400.000
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39 54. sz. feljegyzés a Jóvátételi Kormánybiztosság 1946. január 14-ei ülésérõl. Szigorúan bizal-
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Forbáth iparügyi miniszteri tanácsos közölte az IKART-tal, hogy a Mérnö-
kök, Tudósok, Mûvészek Intézete elkészítette a jugoszláv jóvátételi tervezet
több pontjára vonatkozó elõzetes kalkulációját, amit õ kért tõlük még 1945 no-
vemberében.41 Egy másik dokumentum szerint kilenc tétel esetében összesen
157.868.700, 1938-as pengõ értékû végösszeget állapítottak meg. Az összeállítá-
si munkálatokat építész-, gépész- és vegyészmérnökök végezték.42

1946 elején tovább romlott a magyar gazdaság helyzete. Mivel az elõzõ év-
ben még a szovjet követelések sem voltak kielégíthetõek, ez elõrevetítette, hogy
az 1946-os jugoszláv (és vele együtt a csehszlovák) szállítások sem lesznek egy-
szerûen teljesíthetõek. A tapintható feszültség ellenére a Hochberg mérnök ve-
zette jugoszláv mûszaki delegáció kimondottan barátságos hangnemben adta
elõ észrevételeit és kívánságait. Valószínûleg tudomásuk volt a szovjetekkel zaj-
ló feszült tárgyalásokról, és nem kívánták végképp ellehetetleníteni a magyar
felet. Megbeszéléseiken komoly tételekrõl volt szó, kábelgyártásra ugyanis
600.000 dollár értékben kívántak gépeket rendelni, vízierõmûvek építéséhez
szükséges alkatrészeket pedig nem kevesebb, mint 8 millió dollárért. Gyenge-
áramú árucikkek ügyében a jugoszlávok az Iparügyi Minisztérium segítségével
közvetlenül az érintett cégekkel óhajtottak kapcsolatba lépni.43

Egy 1946. január 28-ai feljegyzés szerint mezõgazdasági vonalon 22.000
dollár értékben szállítottunk Jugoszláviának különféle vetõmagokat, míg az
ipari szállítások árértékérõl az IKART nem tudott tájékoztatást adni. Ezt azzal
indokolták, hogy a keresett árakhoz nincsenek megfelelõ támpontok, lévén a
jugoszláv fél a legtöbb ipari ár jogosságát vitatta, errõl pedig azóta sem szüle-
tett megegyezés. Szállítás tehát volt, csak éppen azt nem lehetett tudni, mekkora
értékben. Az MNB devizaellenõrzése szerint a Jugoszláviába szállított összes
áru igazolható értéke 360.000 dollár körül mozgott, ám hangsúlyozták, hogy ez
az összeg a tényleges elõszállításoknak csak töredékét teszi ki. A valódi szállítá-
si összérték a jegybank illetékesei szerint valahol másfél és kétmillió dollár kö-
zött lehetett. Az addig hivatalosan befutott jugoszláv megrendelések pedig 10
millió dollár körüli összeget eredményeztek.44

További feszültségek forrása volt ugyanakkor a Jugoszláviához visszake-
rült területeken lévõ, magyar érdekeltségû pénzintézetek államosítása. A jugo-
szláv állam — a vajdasági magyar bankok és takarékszövetkezetek pénzeszkö-
zein túlmenõen — elkobozta a Horvát Általános Hitelbank vagyonát is, mivel
az a Magyar Általános Hitelbank érdekeltsége volt, amelynek ezzel együtt sza-
badkai fiókját is zárolták. A bank ezért levélben fordult Gordon Ferenc pénz-
ügyminiszterhez, hogy a szóban forgó 1,79 millió dollárt Belgrád számítsa bele
a jóvátételi teljesítések összegébe (korábban ugyanis ennyi pénzt fektetett be a
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41 Jelöletlen irat, aláírás nélkül. Budapest, 1946. január 7. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b.
jelzésû irattömb.

42 Jelöletlen irat, aláírás nélkül. Budapest, 1945. november 26. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz
40/b. jelzésû irattömb.
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Budapest, 1946. január 28. MNL OL XXIX–L-1-m 27. doboz.



pénzintézet Jugoszláviában, illetve Horvátországban).45 A késõbbiekben pedig
információt kért arra vonatkozóan is, hogy mi lesz az elhelyezett betétek és az
ottani tisztviselõk sorsa stb.46

Februárban a Kábelgyár Rt. felajánlotta telefonzsinórok és vörösrézhuza-
lok szállítását jugoszláv jóvátételre. Az elõrehaladott infláció idõszakában az
1938-as dollárárak (4,36–93,10 között alakultak az egyes tételeknél) pengõát-
számítása már milliós tételeket eredményezett. Február elején 4,36 dollár po-
tom 1.290.000 pengõvel volt egyenértékû. Vastag melléklet készült az árszámí-
tásról, külön erre a célra egy A/3 méretû, bonyolult nyomtatványt rendszeresí-
tettek. Ebben részletesen meg kellett adni a foglalkoztatottság arányát, a bér-
és rezsiköltségeket, az anyagköltséget, a viszonyítási arányt az 1944. decemberi
adatokhoz képest stb.). Egy 1946. január 6-ai kimutatás szerint 1000 db kéterû,
1150 mm hosszú telefonzsinór a járulékos költségekkel egyetemben 110.619.246
pengõbe került… Február 5-én ugyanennyi 2000 mm-es háromerû zsinór már
több mint 206 millióba.47 A vegyiparban használatos edények közül 14 tételben
összesen 378.460 dollár értékû áru szerepelt a listán, 12,45 tonna súlyban,
szám szerint 474 db termék (zománc acélcsészék, druckfilterek stb.).48

Február 11-én Gavriloviæ utalt rá, hogy az árkérdést kivéve már minden-
rõl megegyezett a két fél. A Belgrádból kiküldött szakértõ, Dr. Bauer a magyar
árakat nem fogadta el, „mivel a Fegyverszüneti Egyezmény értelmezése szerint
kizárólag olyan árukról lehet szó, amelyekért az illetõ cikkeket Jugoszlávia
1938-ban dollárban megvásárolhatta. A jóvátételi tartozás kárpótlás jellegével
bír, tehát az illetõ cikk árát versenyképes világpiaci árban kell megállapítani, el-
len esetben a tartozás elvesztené kárpótlás jellegét és vásárlási jellegûvé lenne.
Kiinduló pontként tehát az okozott kár kell hogy szerepeljen.”49

Magyar részrõl Pokorny vezérezredes némi meglepetésre elfogadta a jugo-
szláv elõterjesztést, leszögezve, hogy az egyes cikkcsoportoknál a szovjetek ál-
tal megállapított árak nem képezik vita tárgyát. Másrészrõl azonban hangsú-
lyozta, hogy Jugoszlávia 1938-ban nyilvánvalóan azért vásárolta meg tõlünk az
érintett árucikkeket, mert versenyképes világpiaci áron kínáltuk, tehát akkor a
jóvátétel esetében is ezt az árat kellene alkalmazni, akárcsak a többi árucikk-
nél. Ahol pedig ez nem lehetséges, ott a két fél szakértõinek kell megegyezésre
jutniuk. Ezt az álláspontot azonban nem osztotta sem az MNB, sem a GF, így a
magyar fél némi szünet után a jegybank képviselõjét kérte fel Magyarország ál-
láspontjának megfogalmazására. A Bank véleménye az volt, hogy a világpiaci ár
mint alapelv a jóvátételi árak meghatározásában nagyon tág értelmezést kap-
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45 75.352/1946. sz. irat, aláírás nélkül. Budapest, 1946. február 9. MNL OL Z 12 96. (volt 30.)
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Budapest, 1946. december 20. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 147. lap.
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gyalásról. Jelöletlen irat. Budapest, 1946. február 11. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 127. lap.



hat, ezért nem fogadható el. Eleve nem egységes, mert térségenként változhat,
sokszor csak ún. dömping-árakat jelöl, nemegyszer idényszerû és az egyes or-
szágok közötti árukompenzációk miatt sokszor csak viszonyítási értéket takar.
(Mivel sok esetben az ellenszállítások is alacsonyabb áron történnek, könnyen
elõfordulhat, hogy az árak politikai okokból is gyorsan megváltoznak.)50

Az MNB azt is kiemelte, hogy Magyarország a fegyverszüneti egyezmény
szerint nem a teljes károkozásért felelõs, hanem 300 millió dollár értékben tar-
tozik jóvátételt fizetni a három állam felé. „Nem lehet tehát ezt a terhet nem ma-
gyar vonatkozású, idegen árak figyelembevételével megnövelni.” Szintén a FE
mondta ki azt is, hogy a jóvátételi kötelezettség olyan áruk szállításával teljesí-
tendõ, amelyekrõl a felek az 1938-as árak alapján egymás között megállapod-
nak. Téves tehát az a jugoszláv álláspont, hogy az árak kérdésében nincs szük-
ség megállapodásra, és elegendõ csupán azok számszerû, statisztikai jellegû
megállapítása. A FE dollárárai kizárólag fix értékmérõként szolgálnak, erre
utal az is, hogy a dollár és az arany értékviszonyát is rögzítették benne.51 A ma-
gyar fél a megegyezés céljából az alábbi árucsoportok létrehozását javasolta:

(1) Olyan cikkek, amelyek a szovjetekkel kötött megállapodásban is szere-
pelnek,

(2) Azon termékek, amelyeket 1938-ban már szállítottunk Jugoszláviába,
(3) Speciálisan magyar elõállítású áruk, amelyeket korábban Jugoszláviába

nem exportáltunk.
Az elsõ esetben több cikk ára kedvezõbb vagy rosszabb megállapítást

nyert a szovjeteknél, így bizonyos egyensúly állt fent közöttük, de az illetékesek
arra figyelmeztettek, nem biztos, hogy ez Jugoszlávia esetében is igaz volt. En-
nek ellenére a magyar fél ebben a relációban is elfogadta a szovjet árakat. A má-
sodik pontnál úgyszintén, noha a háború elõtt erõs volt az exporttámogatás. A
3. pontban viszont az 1938-as belföldi ár alkalmazását látta szükségesnek a ma-
gyar bizottság.52

A jugoszláv reakció (dr. Bauer tolmácsolásában) a következõ volt: az elsõ
pontot elfogadják, sõt lényegében a másodikat is, de azzal a kiegészítéssel, hogy
az 1938 körüli éveket is vegyék figyelembe, ezen belül is a gyári eladási (nem
elõállítási!) árakból induljanak ki, adók és illetékek nélkül. Végül a harmadik
pontban a konkurens világpiaci árak alapján a magyar gyártási és minõségi kü-
lönbségek figyelembevételével állapítsák meg az árakat. A fenti számításokhoz
járult még a Fegyverszüneti Egyezményben feltüntetett 15 százalékos felár is.
Dr. Bauer kifejtette, hogy „a jugoszláv delegáció nem parancs-megegyezést
óhajt, nem kívánja a magyar gazdasági élet csõdjét és a fenti árak konkrét meg-
állapítása alkalmával komoly ígéretet tesz a merev álláspontok elhagyására.
Ennél az ígéretnél utalt az eddigi tárgyalásokon tanúsított megbízható jugo-
szláv magatartásra is.” A magyar fél elfogadta dr. Bauer érvelését.53
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Egy kimutatás azokat a gyártmányokat, illetve szolgáltatásokat összegez-
te, amelyek ugyan nem szerepeltek a hivatalos jugoszláv kívánságlistán, azon-
ban magyar részrõl a közeljövõben (részben vagy egészben) felajánlhatóak len-
nének jóvátétel gyanánt. A dokumentum legérdekesebb — és legnagyobb érté-
kû — tétele egy drávai erõmû tervezete volt Barcs és Légrád között, 117 millió
kilowattóra éves teljesítménnyel, mely a szakértõk szerint nagyban segítené a
jugoszláviai villamosítást, ha megépülne. Az utóbbiban történõ magyar részvé-
telt a jóvátétel keretein belül hivatalosan is kérte a Cicmil vezette delegáció. Az
erõmû felépítése hozzávetõleg 6,2 millió dollárba, azaz mintegy 30 millió 1938-
as pengõbe kerülne. A dokumentumban egyebek mellett andezit bányászatáról
is szó esik, ezt a Ság-hegyi bányából exportálnák, õk egyébként már korábban
is szállítottak Jugoszláviának. Ezeken kívül még az alábbi tételek szerepeltek a
szóba jöhetõ termékek körébõl (összesen mintegy 2 millió dollár értékben):54

Jugoszláv országrészek villamosítása Evõeszközök Magasnyomású permetezõké-
szülék

Gázgenerátorok Hosszanti bevonógép Bérmunka

Motorkerékpárok Robot márkájú kézi traktor Acetilénfáklya

Orvosi mûszerek Zománcozó kemence Lemezvágó olló

Vasúti jelzõlámpák Téglagyári gépek Gázfejlesztõ készülékek

Takarmányfüllesztõk Ékvájatprés Esztergapad

Önborotva készülékek Asztali gyorsfúrógép Forrasztólámpa

Ólomkábelprés Kisipari cikkek

A jugoszláv jóvátétel keretén belül Magyarország hídépítéshez szükséges
alkatrészek legyártását is vállalta. A tárgyalások során felmerült egy olyan
megoldás is, hogy a megrendelt hidat a magyar fél szerelje össze Jugoszláviá-
ban. Hangsúlyozták, ez elõnyös lenne, mivel így közel 1,5 millió dollárt anyag
helyett élõmunkával teljesíthetnénk. A megbeszélések azonban megakadtak,
mivel a tervezésért, szerelésért és mázolásért a jugoszlávok tonnánként csak
alig 30 dollárt voltak hajlandóak megadni. A magyar számítás ezzel szemben
ennek kb. a duplája, tonnánként 60 dollárra jött ki. Az ügy annál is inkább ak-
tuális volt, mivel a csehszlovák jóvátételi listáról éppen ekkortájt törölték a ko-
rábban megállapított hídépítési tételt. Vajda miniszteri osztálytanácsos állás-
foglalást kért az államtitkártól, meddig lehetséges engedni az árból, és hol hú-
zódik az a határérték, „… melyen alul a tétel elvesztése esetén is abba kell hagy-
nunk a tárgyalást.” Szerinte a vállalatok „túl magasan kalkuláltak, figyelembe
véve azt a körülményt, hogy a jugoszlávok adják az összes segédmunkásokat, fi-
zetik az általunk adott szakmunkások összes költségeit (lakás, ellátás és utazás),
adják a teljes faanyagot és elkészítik az állványozást is. A mi feladatunk tehát
kizárólag a vasszerkezet szereléséhez szükséges szakszemélyzet rendelkezésre bo-
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csájtásából és a munkafelügyeletbõl áll. Ezenkívül természetesen mi adjuk a ter-
vezést és a másolást is.”55 A Magyar Vagon és Gépgyár ezzel kapcsolatban emlé-
keztetett arra, hogy az országban eleve hiány van mérnökökbõl, szakszemély-
zetbõl és segédanyagokból is, ezek kiküldése tehát nem lesz jótékony hatással a
hazai termelésre. Szerszámok terén is olyan rosszul állnak az üzemek, hogy a
kiküldötteket gyakorlatilag képtelenek lennének pótolni.56

Mezõgazdasági vonalon — még az egyezmény aláírása elõtt — az alábbi
elõszállítások történtek Jugoszlávia felé: 7,5 tonna angol és olasz perje, 50 kg
görög- és 100 kg sárgadinnyemag, 200 kg cukorborsómag, 100 kg céklamag, 200
kg különféle borsómag, 10.000 kg zöldbabmag, 15 t takarmányrépa, 1700 kg
petrezselyemmag, 50 kg zellermag, 20 kg póréhagymamag, 100 kg különféle
paprikamag, 300 kg salátamag, ugyanennyi retekmag és 200 tonna zab.57

Súlyos számítási hiba történt ugyanakkor a rézkábelek árának megállapí-
tásánál. (Téves kalkulációk miatt véletlenül az önköltségi árak 50%-át állapí-
tották csak meg.) Ezt a magyar fél hivatalosan jelezte a SZEB jugoszláv misszi-
ójának, emiatt egyúttal ismételt tárgyalásokat is kért. Egyidejûleg felajánlot-
ták, hogy a kábeleket készek az önköltségi áron leszállítani, vagy a belföldi
árakból 50% engedményt adni (a magyar belföldi árak jóval magasabbak vol-
tak, mint a jugoszláv árak, emiatt is sok vita zajlott a felek között).58

Az utolsó, még rendezetlen, és a felek közti legkiélezettebb vitapont a jó-
vátétel céljából leszerelendõ textilgyárak kérdése volt. Szovjet mintára ugyanis
Jugoszlávia is igényt tartott gyáripari leszerelésre, a korábban említett újvidéki
selyemgyártó üzem magyar elszállításának kompenzációjaképpen. Sokáig nem
közeledtek az álláspontok, végül azonban május 9-én késõ éjszakába nyúló tár-
gyalásokon sikerült csaknem minden kérdésben megegyezni. A jugoszlávok
eredetileg maguk szerették volna kiválasztani és leszerelni a textilgépeket, míg
a magyar álláspont az volt, hogy a leszerelés nem akadályozhatja a textilipar fo-
lyamatos mûködését.

Különösen éles vita bontakozott ki a Goldberger gyárból leszerelendõ gyû-
rûsorsók, valamint egyes kiegészítõ gépek ügyében. Ezek helyett a magyar fél
más eszközöket ajánlott fel, amit viszont a jugoszlávok nem fogadtak el. Mivel
ekkorra már csak ez az egy kérdés maradt nyitva, a gyár ügyét a továbbiakban
Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes és Obrad Cicmil jugoszláv delegációve-
zetõ illetékességébe utalták. Végül kompromisszumos megoldás született azzal,
hogy a Goldberger csak egy gépet ad át 1946-ban, mivel szovjet bérmunkára is
szerzõdött, s ez csak 1947. július 1-jén jár le, négy további gépet (összesen 1200
gyûrûsorsóval) ezt követõen tudnak rendelkezésre bocsátani. Ezen túlmenõen
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55 Jelentés a jugoszláv hídtárgyalásokról. H. n., 1946. március 7. Jelöletlen irat, aláírás: Vajda.
MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû irattömb.

56 Emlékeztetõ a Magyar Vagon és Gépgyár részérõl. H. n., 1946. március 6. Az aláírás nem ol-
vasható. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû irattömb.

57 Jugoszláv jóvátételi vetõmagszállítások. 80.803/1946/IV. FM. sz. irat. H. n., 1946. február 26.
MNL OL XIX–L-1-o 5. doboz.

58 Az Iparügyi Minisztérium levéltervezete a SZEB Jugoszláv Delegáció Jóvátételi Csoportjá-
nak. Jelöletlen irat. Budapest, 1946. március. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.



más gyáraktól is adnak át megfelelõ minõségû berendezéseket. Miután ezek
részleteit is tisztázták, május 10-én létrejött a megállapodás ebben a kérdésben is.

Nem volt azonban izgalmaktól mentes a jóvátételi egyezmény hivatalos
aláírásig hátralévõ idõ sem. Az utolsó napok különösen mozgalmasra sikered-
tek. „Meg kell állapítani azt a tényt, hogy a jugoszláv fél az általa elkészített
jegyzõkönyv magyar fordítását és egyeztetését nem szorgalmazta és bizonyos ten-
dencia mutatkozott arra, hogy csupán az utolsó pillanatban kelljen az aláírás,
vagy alá nem írás felett dönteni. Ennek oka az volt, hogy a jugoszláv delegáció
textilipari referense igen jelentõsen bõvítette a jegyzõkönyvet olyan új követelé-
sekkel, melyek az elõzetes tárgyaláson szóba sem kerültek.” Május 10-én a ma-
gyar fél egész nap hiába várt a jugoszláv változat elkészítésére, Cicmilék végül
11-én délelõtt egy olyan nyerspéldányt adtak át, amelyhez Varsányi Gyula, az
Iparügyi Minisztérium textilipari szakértõje 16 pontból álló észrevételt fogal-
mazott meg. A jugoszlávok más típusú, nagyobb teljesítményû gépeket követel-
tek, mint amelyek az elõzetes megállapodásban szerepeltek. Követeléseiken
nem voltak hajlandóak változtatni, ezért Varsányi végül otthagyta a megbeszé-
lést. Az eredetileg délután 1 órára meghirdetett ceremóniát elõször 3, majd 5
órára halasztották, végül este 8 órára sikerült tetõ alá hozni. A délután folya-
mán Erõss János, a Jóvátételi Hivatal elnöke is megérkezett, akinek Vajda Pál
osztálytanácsos és dr. Kovásznay László mûszaki tanár társaságában sikerült
meggyõznie a jugoszlávokat, akik az újonnan támasztott követeléseiket végül
visszavonták. Volt pedig olyan idõszak, amikor úgy nézett ki, a magyar delegá-
ció meghátrálni kényszerül, Bán Antal iparügyi miniszter ugyanis telefonon
arra utasította Vajdát, hogy „lehetõleg ne akadályozzák meg az egyezmény meg-
kötését a szakkérdések kiélezésével.” A pönálé kérdésében vita volt még, hogy
azt azonos áruban vagy a jugoszlávok által választott más termékekkel kell-e
leróni. Mivel a megállapodás szerint minden évben külön letárgyalják a követ-
kezõ évi teljesítések mértékét, ez a kérdés magától megoldódik – érveltek a ju-
goszlávok, és ezt az álláspontot végül a magyar fél is elfogadta. Az üzemek jugo-
szláv ellenõrzése pedig mindenkor a magyar kormány képviselõjének bevonásá-
val történik.59 Ezt követõen végre aláírhatták a jóvátételi egyezményt.

1946 tavaszáig Jugoszlávia felé jóvátétel címén — megállapodás hiányá-
ban — csak elõszállítások történtek. Ezeket beépítették az 1946. évi kötelezett-
ségekbe, konkrétan 1,2 millió dollár értékben lettek elszámolva még az egyez-
mény aláírása elõtt. Mezõgazdasági gépek, traktoralkatrész, acéláruk, optikai
mûszerek, ampullák, koksz, stb. összesen 771.631,19 dollár értékben lettek le-
szállítva február elsejéig, ezt követõen pedig még mintegy félmillió dollár érté-
kû áru 1946 májusáig.60

70 GÁBOR PÉTER

59 Feljegyzés a jugoszláv jóvátételi tárgyalások befejezõ tárgyalási napjairól. Jelöletlen irat, az
egyik aláírás valószínûleg Bán (Antal), a másik nem olvasható. Budapest, 1946. május 13. MNL OL
XIX-F-1-b 45. doboz.

60 Jugoszlávia részére 1946. február hó 1-ig teljesített ipari jóvátételi elõszállítások. Jelöletlen
irat, dátum és aláírás nélkül. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.



4. A jóvátételi egyezmény

A magyar kormány végül tehát 1946. május 11-én állapodott meg Jugo-
szláviával a jóvátételi szállítások lebonyolítása ügyében. (Egy dokumentum sze-
rint, bár a részletek megtárgyalása nem fejezõdött be eddig az idõpontig, politi-
kai okokból mégis már május 10-én aláírták az egyezményt. A fentebb leírtak
ezt nem erõsítik meg, lévén aznap csak az utolsónak maradt textilipari kérdése-
ket rendezték. Valószínûleg ezt téveszthették össze a jóvátételi egyezmény rati-
fikációjával.)61 A gazdasági helyzet és a szovjetek felé irányuló kötelezettségek
1945-ben még nem tették lehetõvé, hogy Magyarország Csehszlovákiának és
Jugoszláviának is számottevõ mértékû szállításokat teljesítsen. Irányukba csak
ún. elõszállítások történtek, ezek értékét az 1946-os kontingensbe számították
bele. Az egyezmény alapján a magyar fél szállítási kötelezettségei az alábbiak
szerint alakultak:62

Árucsoport
1946 1947 1948 1949 1950 Összesen

millió dollár

Gépi berendezések 4,3 6,9 5,4 3,9 4,9 25,4

Vasúti felszerelések 2,2 2,3 2,7 3,0 3,0 13,2

Hajók, úszódaruk 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7

Fémfélgyártmányok 2,5 2,2 3,1 3,1 2,5 13,4

Mezõgazdasági cikkek 0,2 0,2 - - - 0,4

Különféle (szén, olaj, stb.) 4,7 2,3 2,5 3,9 3,5 16,9

Összesen 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0

Az egyezmény aláírásakor a hiperinfláció már olyan méreteket öltött, ami
a gazdasági élet teljes megbénulásával fenyegetett. A szovjetekkel folytatott
többhónapos huzavona és alkudozás ekkor vezetett eredményre, Moszkva vé-
gül hozzájárult a jóvátételi szállítások idõtartamának két évvel történõ meg-
hosszabbításához. Nem sokkal késõbb pedig életbe lépett a progresszív teljesí-
tés rendszere, ami lehetõvé tette, hogy ideiglenesen, a pénzügyi stabilizáció be-
vezetéséig megfelelõ árualap álljon rendelkezésre a gazdasági vérkeringés újbó-
li beindítására. Nem sokkal tehát az egyezményt követõen, a szovjetekkel tör-
tént megegyezéssel a háta mögött a magyar kormány Belgrádhoz is hasonló ké-
rést intézett. Eredetileg az volt a céljuk, hogy a teljesítés idõtartamát hat évrõl
ugyancsak nyolc évre emeljék, a hátralévõ hét évre egyenlõ részletekben. Mivel
a mezõgazdasági cikkek részaránya a jugoszláv jóvátételben elenyészõ volt,
ezek volumene változatlan maradt. A kormány úgy vélte, fõként a jelenleg nagy
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61 Feljegyzés a Jugoszláviával megkötött jóvátételi egyezmény tárgyában. Jelöletlen irat, az alá-
írás olvashatatlan. Budapest, 1946. június 13. MNL OL Z12 96. (volt 30.) doboz, 132–133. lap.

62 Magyarország jóvátételi terhei. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MNL OL XXIX–L-1-m 27. do-
boz, 80–85. lap.



nehézséget jelentõ hengerelt áruk és vasúti anyagok szállítását lenne célszerû
progresszív alapon teljesíteni. A legkevésbé hátrányosan érintett iparágakban
(pl. elektrotechnika) lehetséges a degresszív éves eloszlás, így a többi prog-
resszív tétellel egyenletesen beállítható az éves keretösszeg. Egyes árucsoporto-
kat ugyanakkor tovább kell bontani, fõleg ott, ahol komplett gyári berendezé-
sek is szállításra kerülnek. „Ez utóbbiak ugyanis csak egy idõpontban szállítha-
tók és írhatók jóvá, minek következtében nem lehetséges egyenletes évi összeget
rezerválni céljukra, mivel nagyon valószínû, hogy a jugoszláv delegáció elzár-
kózna az összeg jóváírásától mindaddig, míg az egyezmény értelmében a gyár
üzemképesen átadva nincs.” Más tételek, mint pl. olajgyár, szándékosan ké-
sõbbre lettek eltolva, fõként azért, „hogy a tárgyalásoknál elõrehozhassuk más
téren tett engedmények fejében.”63

Végül el kívánták érni azt is, hogy a felvásárlásra elkülönített keretösszeg sú-
lya inkább az elsõ idõszakra essen, részben azért, hogy Magyarország ekkor teher-
mentesíthesse magát elsõsorban kisipari cikkek szállításával, „másrészt, hogy ké-
sõbb ne álljon rendelkezésre a jugoszlávoknak keretösszeg különleges kívánságaik-
ra s így az mindig valamilyen kellemetlen tétel rovására legyen csak eszközölhe-
tõ.”64 Átlagosan 10 millió dolláros törlesztést vettek alapul évente, 1953-ig.

A minden várakozást felülmúló hiperinfláció, a szovjetek igényei és a Vörös
Hadsereg ellátása miatt (is) kialakuló általános áruhiány összességében lehetet-
lenné tette a frissen aláírt egyezmény elõírásainak betartását. Az ipar és az
agrárium sem jóvátételre, sem más célra nem tudott megfelelõ mértékben termel-
ni. Ezért a szovjetektõl kapott progresszív törlesztési lehetõség birtokában Ma-
gyarország Jugoszláviától is hasonló engedményeket kért, amitõl a belgrádi veze-
tés nem zárkózott el, és nem sokkal ezután, 1946. augusztus 12-én megegyezés
született a felek között. Gyakorlatilag egyszerre hagyták jóvá a nyolcéves termi-
nust és a progresszív fizetési rendszert is. A teljesítés határideje ugyancsak két év-
vel lett megtoldva, így Magyarországnak a szovjet egyezmény mintájára 1948-ig
évente emelkedõ, majd azonos értékben kellett jóvátételt fizetnie. Így a Jugoszlá-
via felé irányuló kötelezettségek a következõk szerint oszlottak meg:65

Év Ipar Mezõgazdaság Összesen

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves

1946 13,8 6,8 0,2 0,2 14,0 7,0

1947 13,8 8,8 0,2 0,2 14,0 9,0

1948 14,0 10,0 - - 14,0 10,0

1949 14,0 11,0 - - 14,0 11,0

1950 14,0 11,0 - - 14,0 11,0
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63 Tervezet a jugoszláv jóvátétel évi elosztásának megváltoztatására. A Jóvátételi Hivatalnak
címzett dokumentum. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. Budapest, 1946. június 2. MNL OL XIX-F-1-b
45. doboz 40/b. jelzésû irattömb.

64 Uo.
65 Magyarország jóvátételi terhei. Jelöletlen irat, aláírás: Dr. Borbás. Budapest, 1947. március

3. MNL OL XXIX–L-1-m egység, 27. doboz, 21. lap.



Év Ipar Mezõgazdaság Összesen

Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves Eredeti 8 éves

1951 - 11,0 - - - 11,0

1952 - 11,0 - - - 11,0

Össze-
sen 69,6 69,6 0,4 0,4 70,0 70,0

Száza-
lék 99,4 99,4 0,6 0,6 100,0 100,0

Összességében tehát a különféle konstrukciók alapján az alábbiak szerint
alakult a jugoszláv jóvátétel összege:66

Kötelezettségek Jugoszlávia felé Millió dollár

Teljes kötelezettség 70,0

1946-os eredeti kötelezettség 14,0

1946-os összeg (7 éves terminus alapján) 10,0

1946-os összeg progresszív alapon 8,1

1946 júniusában összegzés készült a jugoszláv jóvátétel valós belföldi érté-
kérõl és ennek végül elszámolt összegérõl. Az adatokat összehasonlítva a ha-
sonló csehszlovák értékekkel kiderül, hogy a jóvátételi dollár szorzószámai va-
lamivel alacsonyabbak voltak, ritkábban lépték túl a 2-es szorzót, átlagban 1,64
jött ki. Néhány termékcsoport esetében az alábbi táblázat mutatja a dollárára-
kat és végeredményként a valós és a jóvátételi árszámítás közötti differencia
mértékét.67

Árucsoport (1)

Összes
kötelezett-ség

(2)

Ebbõl kiértékel-
ve (3)

Valós belföldi
ár (4)

Szorzó-szám
(4:3)

1000 dollárban

Vasúti szállítóeszközök, felszerelés 11.755,75 10.350,- 18.259,- 1,76

Folyami úszó objektumok, motorok 698,2 288,- 433,- 1,50

Elektrotechnikai cikkek 11.323,6 - - -

Vasúti jelzõberendezések 343,8 343,8 412,6 1,20

Távbeszélõ berendezések 925,4 925,4 1.110,5 1,20

Szerszámgépek és berendezések 1.850,- 1.850,- 3.885,- 2,10

Vegyipari gépek, berendezések 1.475,4 600,- 1.416,- 2,36

Élelmiszeripari gépek 2.758,- 2.758,- 4.357,6 1,58
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66 Magyarország jóvátételi terheinek alakulása. Aláírás: Dr. Rieger. H. n., 1946. július 4. MNL
OL XXIX–L-1-m 27. doboz, 9. lap.

67 A Jóvátételi Hivatal által kiszámított jóvátételi dollárárak. Jelöletlen irat. Budapest, 1946.jú-
nius 14. MNL OL XXIX–L-1-m 27. doboz, 17. lap.



Árucsoport (1)

Összes
kötelezett-ség

(2)

Ebbõl kiértékel-
ve (3)

Valós belföldi
ár (4)

Szorzó-szám
(4:3)

1000 dollárban

Emelõdaruk 1.119,4 777,5 1.626,5 2,09

Mezõgazdasági gépek 4.323,9 4.323,9 8.647,8 2,-

Bányaberendezések 2626,2 - - -

Szivattyúállomások, építõip. gépek 2389,4 308,- 462,- 1,50

Fémek, fémtermékek 13.478,1 10.213,9 19.627,5 1,92

Szivattyúk és kompresszorok 583,4 - - 00

Mezõgazdasági magvak 248,0 180,- 192,- 1,07

Állatok 171,- 86,- 250,- 2,91

Üzemanyag 10.021,3 10.021,3 10.021,3 1,00

Különféle cikkek 3.906,15 - - 00

Összesen 70.000* 43.025,8 70.700,8 1,64
(átlag)

*Az összértéket 69.997.000 dollárról kerekítették fel, 3000 dollárnyi áru ezek szerint „elbújt” a
rendszerben.

A jugoszláv jóvátétel gyanánt leszállított iparcikkek értéke az alábbiak
szerint alakult:

1946. július 27 – december 31. A kezdetektõl 1946. december 31-ig

Teljesítés 1.290.667,05 2.215.512,11

Közvetlen kifizetés 1.000.000,- 1.000.000,-

Összesen 2.290.667,05 3.215.512,11

Az összes leszállított jóvátétel értéke (beleértve a mezõgazdasági terméke-
ket is) 1946 januárja és novembere között 3.538.584 dollárt tett ki, egyedül
1946 novemberében pedig 428.388 dollár volt.68 Egy másik táblázat a fontosabb
kontingensek nagyságrendjét (tételszámait) és összesített dollárértékét mutat-
ja meg:69

Árucsoport Tételek száma Összérték, dollár

Vasúti szállítóeszközök, felszerelés 18 1.725.500

Folyami úszó objektumok, motorok 2 37.368

Elektrotechnikai cikkek 16 913.000

Vasúti jelzõberendezések 9 70.052
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68 A jóvátétel formájában elszállított iparcikkek értéke. Budapest, 1946. december 10. MNL OL
XXIX–L-1-m 27. doboz, 22. lap.

69 A magyar–jugoszláv kormányok közötti egyezmény a jóvátételi szállításokról. 1947/III. sz.
melléklet. MNL OL XXIX–L-1-m 27. doboz, 23–27. lap.



Árucsoport Tételek száma Összérték, dollár

Távbeszélõ berendezések 4 296.000

Szerszámgépek és berendezések 11 569.850

Vegyipari gépek, berendezések 11 261.401

Élelmiszeripari gépek 3 200.000

Emelõdaruk 3 142.534

Mezõgazdasági gépek 19 458.526

Bányaberendezések 10 173.620

Szivattyúállomások, építõipari gépek 12 184.592

Fémek, fémtermékek 22 1.808.780

Szivattyúk és kompresszorok 7 149.990

Üzemanyag 5 571.430

Különféle cikkek 1 5.700

Mûselyem nincs adat 100.000

Összesen 153 7.668.343

A jugoszláv jóvátételi delegáció az egyezményt követõen, 1946. május 25-
én 200 db, egyenként 15 tonna teherbírású tehervagont kért 1947. január 20-ai
leszállítási határidõvel a Jugoslavenska Drzavne Zaleznice (Jugoszláv Állam-
vasutak) részére.70 Júniusban pedig 20 tonnányi kézi vezérlésû Ganz uszályda-
rura jelentették be igényüket, két részletben szállítva.71 Szeptemberben össze-
sítés készült a már véglegesített megrendelések leszállításáról. Eszerint trakto-
rok, mezõgazdasági gépek és alkatrészek, olajipari termékek, ampullák, elekt-
ródák és acélcsövek összesen 206.054,20 dollár értékben kerültek a fenti idõ-
pontig leszállításra. Az 1945-ös elõszállítások értéke 94.695,86 dollár, az összes
teljesített megrendelésé 1946-ban már 2.310.996,94 dollár volt. Így a két elõ-
szállítási és a leszállított végleges megrendelések összesen 2.611.746,14 dollárt
tettek ki. Az írás megjegyzi azonban, hogy az elõszállítás értékszámai még vál-
tozhatnak, ugyanis jó háromnegyed (!) részüknél a végleges elszámolási érték
még nincs letárgyalva.72

Az egyezmény létrejöttét követõen egy dokumentum több tétel esetében,
így vasúti kocsiknál 30, a hajómotorok, acéllemezek, emelõdaruk kontingensé-
nél pedig 50%-os csökkentést javasolt, amely egyúttal a különféle vashíd-szer-
kezetek terén 9000 tonna megtakarítást irányzott elõ. Ez (összesen 14 tétel ese-
tében) 6.812.485 dollárt jelentett.73
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70 A Jugoszláv Jóvátételi Delegáció levele a JH-nak, 205.094/1946.SzK/CsGy. sz. irat. Budapest,
1946. május 25. Aláírás: V. Gavrilovics. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.

71 205.084/946. sz. irat. H. n., 1946. június 21. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.
72 Kimutatás a jugoszláv ipari jóvátételre végleges megrendelésekre történt szállításokról 1946.

szeptember 19-ig. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû irattömb.
73 Kimutatás azon tételekrõl, amelyek a jugoszláv jóvátételi szállításokban iparkapacitási szem-

pontból csökkentendõk. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû
irattömb.



1946 õszétõl a többiekhez hasonlóan a jugoszláv jóvátétellel kapcsolatos
iratok is megritkultak a levéltári források között. 1947-bõl is meglehetõsen ke-
vés forrás áll rendelkezésre, ezt követõen 1948 elsõ felébõl még akadnak adat-
sorok, azután a politikai helyzet változása miatt mind a jóvátételi, mind az idõ-
közben aláírt gazdasági egyezményt felmondta a magyar kormányzat.

5. A jugoszláv jóvátétel 1947/48-ban

Az 1946/47-es jóvátételi évben — Csehszlovákiához hasonlóan — Jugoszlávia
esetében is felmerült, hogy a jóvátételi kötelezettségek egy részét áruszállítás he-
lyett készpénzfizetéssel teljesítik. Az effektív dollárfizetés révén Jugoszláviának 1
millió dollár készpénz lett átadva, amit 716.000 jóvátételi dollárban számoltak el
(míg a csehszlovákok felé bankjegyekben kifizetett 575.000 dollár kereken félmil-
lió jóvátételi dollárt ért).74 Mezõgazdasági vonalon 1946. augusztus 1-jétõl 1947.
május 31-éig a jugoszláv jóvátétel céljaira kiutalt összeg 9.651.195 Ft volt.75

A Jóvátételi Hivatal új vezetõje, Pesta László hosszas elemzésben részle-
tezte az 1946/47-es jugoszláv jóvátételi szállítások helyzetét és az írás keletke-
zésekor, 1947 novemberében fennálló helyzetet.76 Kiderült, hogy az 1946-ban
összesen 7 millió dollárnyi jóvátételi kötelezettséget Jugoszlávia felé több okból
sem sikerült teljesíteni. A végleges jóvátételi egyezményt csak 1946. május
11-én írták alá Belgráddal, ezután még hónapokat vett igénybe a rendelések le-
adása, a gyártási idõ és a leszállítás, de nehézségekbe ütközött nemegyszer a
szükséges nyersanyag beszerzése is. Ugyancsak késleltette a folyamatot az inf-
láció elhúzódása, a stabilizáció csak augusztustól tette kiszámíthatóbbá a pénz-
ügyeket. A korábban a szovjetekkel aláírt egyezmény pedig annyira leterhelte
az üzemeket, hogy sokszor még a rendelések kiadására sem volt lehetõség. Így
az érdemi gyártási munkák csak 1946 októberében indulhattak meg. Ezek után
1947. július 31-ig 7 millió jóvátételi dollár értékû árut szállítottak le Jugoszlávi-
ának. Az 1946-ra esõ összegbõl 104.000 dollár hiányt jelzett a jugoszláv fél, ez
még az akkor megrendelt, de meg nem érkezett tételekbõl tevõdik össze, leszál-
lításuk csak 1947. július 31. után volt lehetséges. 1947-re 9 millió dolláros szál-
lítást kellett teljesíteni, ebbõl azonban november 1-jéig mindössze 3.800.000
dollárt teljesített Magyarország. Ennek ellenére az elemzés optimista volt.
„Amennyiben az 1947-es évi szállítási kötelezettségeinket november hó 1.-én számba-
vesszük, úgy az Egyezményben feltüntetett dollár összegeket figyelembe véve —
beleértve a ki nem adott megrendeléseket is — az elõirányzatot 75%-ig teljesítettük.
Ha a teljesítést a ténylegesen kiadott megrendelésekkel hasonlítjuk össze, úgy
dollár összegekben 85%-ig teljesítettük az elõirányzatot.”77 A 9 millió dollár ér-
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74 Pro memoria c. összefoglaló a jóvátételi szállítások teljesítésérõl az elsõ jóvátételi évben
(1946. január 20. – 1947. január 20.) MNL OL Z12 96. (volt 30.) doboz, 154–156. lap.

75 Jugoszláv mezõgazdasági jóvátételi szállítások dollárárfolyama. Dátum nélküli, jelöletlen
irat. Aláírások: Barna Béla, Lükõ Géza. MNL OL Z12 96. (volt 30.) doboz, 175–176. lap.

76 1947-bõl gyakorlatilag ez volt a fellelhetõ legrészletesebb, jugoszláv jóvátétellel foglalkozó le-
véltári forrás.

77 Jelentés az 1946-os és 1947-es jugoszláv jóvátételi szállítások jelenlegi állásáról. Jelöletlen
irat, aláírás: Pesta László. Budapest, 1947. november 18. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû
irattömb.



tékbõl 0,17 millió esett mezõgazdasági cikkekre. Mivel az elsõ jóvátételi évben
a magyar gyárak csak késve tudták megkezdeni az iparcikkek gyártását, mind-
össze 5,9 millió dollár értékben tudtak szállítani, további félmilliós tétel pedig
még nem került legyártásra. Az év végéig a hátralék kb. 2,5–3 millió dollár volt,
amit a felek közti megállapodás értelmében 1948-ban szállítanak le.78

A jugoszláv delegációval kötött megegyezés szerint az 1947-re elõírt 9 mil-
lió dollárt összegszerûen pontosan teljesítjük, de a megrendelések részben mó-
dosítva lesznek, elsõsorban is azok, amelyek kiszállítása 1948. január 20-áig
nem lehetséges. Eddig az idõpontig az 1947-es tételekbõl elõreláthatólag 6,8
millió dollárnyi árut fogunk szállítani. Így a fennmaradó hiány 2,2 millió dollár.
Ez a jugoszláv delegáció által ki nem adott rendelések összegébõl (826.000 dol-
lár), a már kiadott, de a mûszaki kérdések nem tisztázott volta miatt nem
gyártható tételekbõl (367.000 dollár), a szállítási határidõt magyar részrõl iga-
zoltan és a jugoszláv fél által is elismerten nem tartható tételekbõl (523.000
dollár) ill. olajszármazékok szállításának elmaradásából (484.000 dollár) áll.
Ennek ellentételezésére azonnali hatállyal megrendeltünk és részben leszállí-
tottunk 600.000 dollár értékû árut. További tárgyalások vannak folyamatban,
hogy a hátralék már raktáron lévõ, vagy rövid gyártási idõt igénylõ cikkekkel
legyen kiegyenlítve.

Ásványolajból 1947-ben 42.000 tonnát kellett volna szállítanunk, de csak
kilencezret sikerült. Eltérõen a más cikkek ügyében folytatott, barátságos hang-
nemben zajló tárgyalásoktól, ahol számottevõ engedményeket sikerült elér-
nünk a legnehezebb idõszakokban is, itt a viszonyt súlyosan elmérgesítette
Gombosi Zoltán miniszteri biztos magatartása, aki minden hónapban felborí-
totta a már lezárt megállapodásokat, akár a Jóvátételi Hivatallal, akár a jugo-
szlávokkal tárgyalt. A JH hiába küldött többszöri jelzést a GF felé, válasz ezek-
re nem érkezett. Ezután a jugoszlávok diplomáciai lépéseket foganatosítottak,
amit a JH megértéssel fogadott. Ennek ellenére jelezték, hogy megkísérlik a
42.000 tonnás ásványolaj-kötelezettséget 27–30.000 tonnára leszorítani. A hi-
ányzó összeget más áruk szállításával tervezzük kipótolni. „Fentiek után, helye-
sebben a jugoszláv szóbeli jegyzék átnyújtása után a Jóvátételi Hivatal tisztelet-
tel kéri annak elrendelését, hogy a Jóvátételi Hivatal kérései, javaslatai és sür-
getései a különbözõ szaktárcák és hivatalok részérõl komolyabb és alaposabb
megfontolás tárgyává tétessenek. A Jóvátételi Hivatal egyedül hivatott és képes
annak megítélésére, hogy a „húrt milyen mértékig lehet feszíteni”. Amennyiben
Gombosi miniszteri biztos úr által sürgetéseink valamennyire is figyelembevétet-
tek volna, úgy a jugoszláv szóbeli jegyzék átnyújtására nem került volna sor és
emellett az olajszállítások ütemét minden bizonnyal havi 1.000, 1.500, - legfel-
jebb 2.000 tonnára le tudtuk volna csökkenteni. Amennyiben nyersolaj termelé-
sünk a jövõ évben nem emelkedik és az Olaj-Kormánybiztosság magatartása a
jóvátételi szállításokkal kapcsolatban megváltozik, ezt az eredményt a jövõ év-
ben is el fogjuk tudni érni.”79
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78 Az 1947. évi jugoszláv jóvátételi kötelezettség. Jelöletlen irat, aláírás nélkül. Budapest, 1948.
február 20. MNL OL Z12 88. (volt 19.) doboz, 303. lap.

79 Lásd a 77. sz. hivatkozást.



1947 végén egy dokumentum emlékeztetett arra, hogy a jóvátételi egyez-
mény alapján Magyarország vállalta egy mûselyemgyár (viszkóza) Jugoszláviá-
ban történõ felépítését. A beruházás tervezett bekerülési költsége 28–30 millió
svájci frank volt. A szükséges anyagok jelentõs részét azonban csak külföldrõl
lehetett beszerezni. Korábban a nyergesújfalui gyárat azért nem szerelték le,
mert a magyar fél új építését vállalta, ehhez pedig ragaszkodtak a jugoszlávok.
Az egyezményben ugyanakkor mindössze 1,5 millió dolláros keretet rendeltek
hozzá a beruházáshoz, ami természetesen távolról sem volt elegendõ.80

A Jóvátételi Hivatal ezzel kapcsolatban 1948. február 25-én az alábbi ja-
vaslatot tette: Magyarország szállítsa le Jugoszláviának az eredetileg is elõírt
Viscosa mûselyemgyárat 1,5 millió jóvátételi dollár értékben, ezért cserébe a ju-
goszlávok hajlandóak lesznek engedményeket tenni. Így az 1948-ra esõ kötele-
zettségbõl 1,27 millió jóvátételi dollár értékû nyersolajszármazékot, textilgyári
berendezéseket és mûselymet engednek el, helyette megegyezhetünk ugyan-
ilyen értékû egyéb áru szállításáról is. Az MNB szerint ez elõnyös, amennyiben
az 1949–1951 között leszállítandó Viscosa üzem teljes értékének (mintegy 20
millió svájci franknak) 70–80%-át hazai forrásokból is le lehet gyártani, illetve
ha a JH úgy állapodik meg a jugoszlávokkal, hogy az elengedett cikkek helyébe
lépõ áruk forint-szorzószáma nem lesz magasabb 2,11-nél.81 Így komoly fo-
rint-megtakarítást érhetünk el, minimálisan 32, legfeljebb 62,1 millió Ft-ot.
Ezen felül az általunk leszállított gyár szorzószáma (4,3) jobb a törölt cikkeké-
nél (4,5–6,3). Ráadásul, mivel ezt három év alatt kell megtennünk, 1948-ban
mintegy 1,4 millió svájci frank értékû devizát takarítunk meg, és a törlés miatt
eredetileg a jugoszlávoknak szánt nyersolaj egy része, mintegy 35–38.000 tonna
is exportra kerülhet, ami további legalább 6 millió svájci frank bevételt jelent.
Így csak 1948-ban annyi devizához juthatunk, amennyi a hároméves
Viscosa-projekt devizaszükségletét 85 százalékban fedezi.82

Az 1948 januárjában összesített adatok szerint Magyarországon jugoszláv vi-
szonylatban az alábbi összegeket fordították az 1947. évi jóvátétel teljesítésére:83

Egyezmény szerinti igazolt szállítások: 5.379.791,13

Könyveletlen tételek (bizonylathiány miatt): 116.376,00

Könyveletlen tételek (késedelmes benyújtás miatt, 1948. 01. 13-15.): 187.918,00

Leszállított gyárberendezések: 191.505,46

Mezõgazdasági szállítások: 114.529,89

Legyártott, de le nem szállított gyárberendezések becsült értéke: 565.391,00

Összesen: 6.555.511,48
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80 Jugoszláviának jóvátételbe szállítandó viszkózagyár. Jelöletlen, töredékes irat, elõadó: Szabó István
mûszaki fõtanácsos. Budapest, 1947. december 18. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz 40/b. jelzésû irattömb.

81 A jugoszláv jóvátételre elõírt komplett Viscosa-gyár leszállításának kérdése és az ezzel kap-
csolatos jugoszláv engedmény. (A Jóvátételi Hivatal 1948. február 25-ei, a Gazdasági Fõtanácshoz
írott feljegyzésének vizsgálata.) Budapest, 1948. március. 12. Aláírás: Dr. Borbás Rudolf. MNL OL
Z12 96. (volt 30.) doboz, 208. lap.

82 Uo. 209. lap.
83 1947. évi jugoszláv jóvátételi kötelezettségünk és az erre történt teljesítésünk 1948. január

15-ig. Dátum nélküli, jelöletlen irat. MNL OL Z12 96. (volt 30.) doboz, 177–179. lap.



Az egyezményben eredetileg 200.000 dollár keretében volt elõirányozva
textilipari berendezések leszerelése, ezek újonnan gyártott értéke számítások
szerint 720.000 dollár lett volna. Mivel az érintett üzemek munkásai ellenáll-
tak a leszerelésnek, vis maior hivatkozással a magyar kormány jelezte, nem
tudja végrehajtani azt, és alternatív megoldást javasolva új megbeszéléseket
kezdeményezett. Mivel csak a Belgrád által kért 400 db szövõszék értéke 320.000
dollárra rúgott, az Iparügyi Minisztérium szorgalmazta a darabszám csökken-
tését.84

1948. február 13-án a jugoszláv delegáció Gavriloviæ tanácsos vezette bi-
zottsága Budapesten tárgyalt a jóvátételnek a kereskedelmi szállításokba törté-
nõ beépülésérõl. Magyar részrõl Vas Zoltán, a Gazdasági Fõtanács elnöke volt a
tárgyalások vezetõje. Pénzügyi szervek ezen nem vettek részt.

A jugoszlávok javaslata az volt, hogy az 1948-ban esedékes 10 millió dollá-
ros kötelezettségbõl 2,5 milliót számoljunk el, és az ennek megfelelõ „kereske-
delmi dollárt” írjuk jóvá a jugoszláv félnek. A magyar ajánlat erre a konstrukci-
óra eredetileg 7–8 millió dollár volt, de ezt a jugoszlávok túlzónak tartották.
Utolsó ajánlatként Vasék 4 millió dollárt jelöltek meg. Ez 1,6-os szorzóval szá-
molva 2,5 millió jóvátételi dollár elengedését jelentette. Az eredeti 1948-as 10
milliós listánál az átlagos szorzó 2,11 volt. Többen jelezték ugyanakkor, hogy
magyar szempontból amúgy hátrányos az ötéves szerzõdésbe történõ beszámí-
tás, mivel a behozatal mintegy ¾-e értékes ipari nyersanyag, s ennek volumene
is esne az ominózus 4 millió dollárral. „A tranzakció az esetben lesz elõnyös, ha a
jóvátételi listából olyan áruk szállítását sikerül törölnünk, amelyeknek megta-
karítása nagyobb értéket jelent a magyar közgazdaság szempontjából mint az öt-
évesben szállított gépek.” 85 Márciusban egy bizalmas jelentés ehhez még hozzá-
fûzte: „A jóvátételi „„beszámítás”” — 2,5 millió jóvátételi dollár átvétele vala-
melyik kereskedelmi konstrukcióba — ugyancsak miniszteri döntés elé kerül. A
jugoszlávok ragaszkodnak ahhoz, hogy a beszámítás az 5 éves szerzõdés javára
történjen (…) Magyar javaslat: mind a három konstrukcióba vigyünk át bizo-
nyos összeget.”86

1948 májusában két mérnök levelet intézett a Jóvátételi Hivatalhoz,
amelyben közölték, hogy az SKF itteni képviselete a svéd golyóscsapágyakat
csak részben tudta leszállítani, a késõbb érkezettekrõl pedig a JH rendelkezik,
ezekbõl kérnek különbözõ típusúakat jugoszláv jóvátételre kerülõ készülékek
legyártásához.87
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84 Feljegyzés a jugoszláv jóvátételi textilgép-leszerelés (227. tétel) helyett szállítandó új textilgé-
pek tárgyában (Iparügyi Minisztérium). Jelöletlen irat. Budapest, 1948. február 11. MNL OL Z 12
96. (volt 30.) doboz, 195. lap.

85 Jugoszláv jóvátétel beszámítása. Budapest, 1948. február 16. Jelöletlen irat, aláírás: Rieger.
MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 196–197. lap.

86 Bizalmas jelentés a jóvátételi beszámításról az MNB Elnöki Osztálya Központi Csoportjának.
H. n., 1948. március 11. Jelöletlen irat, aláírás: Rieger. MNL OL Z 12 88. (volt 19.) doboz, 129. lap.

87 Levél a Jóvátételi Hivatalnak Dr. Schreiber és Tettamanti mérnököktõl. Jelöletlen irat. H.n.,
1948. május 8. MNL OL XIX-F-1-b 45. doboz.



6. A jóvátételi egyezmény felmondása és annak következményei

Magyarország jóvátételi kötelezettségeinek teljesítése szempontjából je-
lentõs könnyebbséget jelentett, hogy a Szovjetunió 1948 elején elõbb felemelte
néhány jóvátételi árucikk átvételi árát, majd nem sokkal késõbb elengedte a
hátralévõ kötelezettségek 50 százalékát. Ennek birtokában a magyar kormány
hasonló engedményt kért a belgrádi vezetéstõl. Közben azonban a Kommunista
Pártok Tájékoztató Irodája (Kominform) 1948. június 27-ei határozata elítélte
Jugoszláviát, a döntést pedig a magyar képviselõk is megszavazták. Ennek fé-
nyében a jugoszláv vezetés 1948. július 16-án elutasította a magyar kérést, ezt
követõen pedig egyre fagyosabb lett a felek közti viszony. Magyarország au-
gusztus 25-én leállította a jóvátételi szállításokat, a következõ év tavaszától pe-
dig fokozatosan felmondta a déli szomszédjával kötött megállapodásokat. Elõ-
ször a 15 évre szóló alumíniumipari együttmûködési szerzõdést, ezt követõen
az árucsere-forgalmi megállapodásokat, végül pedig az 1947 decemberében kö-
tött barátsági, együttmûködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt ha-
tálytalanították. A jóvátételi szállítások leállítására válaszul Jugoszláviában ál-
lamosítottak minden magyar érdekeltségû tulajdont.

Honvári János munkájában a következõ adatokat közli: „A Magyar Pénz-
ügyminisztérium kimutatása szerint a jóvátétel leállításáig Magyarország 18
385 910,24 dollár értékû árut szállított ki, és készpénzben 2 464 286 dollárt utalt
át, összesen tehát 20 850 196,24 dollárt teljesített, ami az összes jóvátételi kötele-
zettség 29,8%-a. Ha a jóvátételi egyezményben szereplõ, havi 5%-os büntetõ ka-
mattól eltekintünk, akkor Magyarország mintegy 49,2 millió dollár jóvátétellel
maradt Jugoszláviának adósa.”88

A jóvátételi egyezmény felmondásának belföldön is súlyos anyagi követ-
kezményei voltak. Számos vállalat vett részt a Jugoszláviába küldendõ iparcik-
kek gyártásában, akiket természetesen váratlanul ért a fordulat, miközben ko-
moly összegeket invesztáltak a termelésbe, ettõl a pillanattól kezdve azonban
termékeik sorsa bizonytalanná vált. A Farkasvölgyi-féle Villamosipari és Gép-
gyár Rt. 1948. október 1-jén keltezett levelében kifogásolta a Villamos és Tö-
megcikk Ipari Igazgatóságnak, hogy a jugoszláv jóvátételre korábban kiírt 40
darab transzformátor gyártásának megrendelését a Jóvátételi Hivatalnál töröl-
ték. Korábban attól volt szó, hogy az eredeti határidõre legyártanak 10 darabot,
a többit pedig egyelõre függõben hagyják. A JH ezután döntött a költségvetési
fedezet hiányában történõ stornírozás mellett, egyúttal a 40 db-os tételrõl rész-
letes kimutatást is kért. A cég ezt határidõre megküldte. A probléma abból fa-
kadt, hogy a JH semmiféle költségtérítést nem folyósított a már csaknem telje-
sen legyártott 10 db transzformátorért sem. A gyártás összköltsége egyébként
hozzávetõleg 85.000 Ft volt.89

A MÁVAG Mozdony- és Gépgyár még tovább ment, egyenesen keresetet
nyújtott be a JH ellen, mivel utóbbi 1948 szeptemberében utasítást adott a le-
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gyártott tételek belföldi értékesítésére, de az ennek következtében keletkezett
veszteségeket a gyárnak elismerni és megtéríteni nem volt hajlandó. A csatolt
jegyzõkönyv szerint90 a MÁVAG helytelenül járt el, mert alacsonyabb áron érté-
kesítette a darukat a Dimávagnak, mint a jóvátételi ár, ráadásul ezt nem jelezte
az illetékes felügyeleti szervnek. A bíróság jelezte, hogy a Népgazdasági Tanács
(NT) részérõl hozandó határozat szellemében dönt majd a kártérítés mikéntjé-
rõl és mértékérõl.91 1949 tavaszáig 19 tételben, összesen 20.073.284 Ft érték-
ben írtak össze olyan jóvátételre gyártott, de már el nem szállított árukat, me-
lyeket Jugoszlávián kívül nem lehetett máshol felhasználni. Ezeknek a készítõ-
it valamilyen módon szintén kárpótolni kellett.92

Asboth Oszkár a helikopterfejlesztés magyar úttörõje, aki légcsavarok ki-
fejlesztésével is foglalkozott, még a jóvátételi szállítások leállítása elõtt, 1948.
július 9-én levélben fordult az Iparügyi Minisztérium Gépipari Osztályához a
jugoszláv megrendelésre készült, általa kifejlesztett légcsavar-meghajtású, se-
kély merülésû ún. „Asboth-hajó” ügyében. Még 1947 májusában érdeklõdtek a
jugoszlávok ilyen hajók után a Drinán építendõ vízerõmû kapcsán, mivel a folyó
az év nagy részében igen alacsony vízállású volt. Az elsõ példány 1947 szeptem-
berében készült el, akkori áron 389.000 Ft-ért. Idõközben a kormányzat részé-
rõl komolyabb béremelést foganatosítottak, így a gyár által vállalt eredeti ár
már nem volt tarható. A jugoszlávok ráadásul igen vontatottan fizettek, a bér-
emelés miatti áremelkedés áthárítását viszont elutasították, ráadásul a fõváros
is kisajátította Asboth telkét, a mûhelyt pedig lebontatta. Így a munka befejezé-
se igen nehézkessé vált, a feltaláló cége pedig gyakorlatilag tönkrement. 1948.
június 23-án sikertelenül próbálták átadni a hajót a csepeli kikötõben, mert ki-
derült, hogy néhány kisebb alkatrész még hiányzik róla. A Jugoszláv villamosí-
tási minisztérium mérnöke, Kornel Bosnjakovic szerint az Asbóth cég kifogásai
alaptalanok voltak, 1948. augusztus 10-ei levelében pedig azt is közölte, hogy
õk ráadásul elõre fizettek. Az ügy további fejleményeirõl több dokumentum
nem bukkant fel.93

Többéves ellenségeskedés és a gazdasági kapcsolatok szüneteltetését kö-
vetõen a felek az 1953–1956 között zajló, elhúzódó tárgyalásokon rendezték vé-
gül a függõben maradt kérdéseket, köztük a jóvátételét is. Meg kellett állapodni
többek között az évek során felduzzadt hatalmas mennyiségû pönálé kérdésé-
ben, az elszámolás, az áruszerkezet és a technikai lebonyolítás mikéntjében.
Elõkészítésképpen 1955. január 14-én Belgrádban a két ország képviselõi aláír-
tak egy arra az évre szóló árucsere- és fizetési megállapodást, ez a szakítás óta
az elsõ ilyen egyezmény volt Magyarország és Jugoszlávia között. (Volumene 14
millió dolláros forgalmat irányzott elõ.) Ezt követõen megállapodtak a jugo-
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szláv területen zajló magyar szállítások és a rijekai kikötõ használata ügyében,
majd a tiszai hajózásról is. A jóvátétel kérdése azonban keményebb diónak bizo-
nyult. 1955 szeptemberében kezdõdtek a konkrét megbeszélések, a jugoszlávok
kezdetben 150 millió dollárt követeltek hétéves törlesztési idõszakkal, míg a
magyar fél 10 év alatt javasolta egy 70–72 millió dolláros összeg teljesítését. A
tárgyalások az év végén megszakadtak, majd szovjet közvetítéssel újraindultak,
és 1956. május 29-én aláírták a megállapodást, mely szerint a magyar kormány
öt év alatt 85 millió dollár törlesztését vállalja fennmaradt kötelezettségeinek
ellentételezéseként. Ezt kiegészítette egy kölcsönösen 20–20 millió dolláros fi-
zetési és árucsere-forgalmi megállapodás is az 1957. évre. A forradalom kitöré-
se érdemben nem akadályozta a jóvátétel rendezésének folyamatát, és az 1956
végén hatalomra került Kádár-kormány is folytatta a törlesztést. Az enyhülés
jeleként jugoszláv részrõl megértést tanúsítottak a nehéz magyar gazdasági
helyzet miatt, számos gesztussal könnyítve a terheken, aminek része volt a tel-
jesítés idejének meghosszabbítása is. Ennek megfelelõen Magyarország végül
1964-ben fejezte be a jugoszláv jóvátétel teljesítését.94 (Ennek részletei azonban
már más lapra tartoznak.)

7. A magyar-jugoszláv gazdasági és együttmûködési egyezmény (1947)

Ahogy a Szovjetunió és Csehszlovákia esetében, úgy déli szomszédunkkal
is sor került a jóvátétellel párhuzamosan futó, de attól elkülönülõ gazdasági és
együttmûködési megállapodás aláírására. Jugoszlávia esetében ez két részlet-
ben történt meg. A két ország iparügyi minisztere, Bán Antal és Boris Kidriæ
1947. május 11-én írtak alá Belgrádban egy 15 évre szóló, összesen 32 millió
dollár értékû klíringegyezményt alumíniumipari termékek szállításáról. Július
24-én pedig egy öt évre szóló, kölcsönösen 120 millió dolláros áruforgalmat elõ-
irányzó árucsere-forgalmi megállapodást látott el kézjegyével Bán Antal és a ju-
goszláv iparügyi miniszterhelyettes, Sztaniszlav Kopcsok. „Mindkét megállapo-
dást bizalmas jegyzõkönyvek egészítettek ki, amelyekben a jugoszlávok a szerzõ-
désben közvetlenül érintett magyar iparvállalatok helyreállításának meggyorsí-
tására - dollárban illetve áruszállítással - jelentõs összegû elõleg folyósítását
vállaltak.”95

Az alumíniumegyezményben Magyarország kötelezte magát, hogy alumí-
niumkohókat létesít Szlovéniában (Strnisce, évi 20.000 tonnás kapacitással) és
Hercegovinában (Mostar, 30.000 tonnás kapacitással), emellett ugyancsak
Strniscében felépít egy 50.000 tonna éves teljesítményû timföldgyártelepet is.
Ezek összköltsége mintegy 32 millió dollár lenne.96 Ezzel szemben Magyaror-
szág teljes kapacitása évente összesen 16.000 tonna alumínium, és 32.000 ton-

82 GÁBOR PÉTER

94 Top Secret. Magyar–jugoszláv kapcsolatok 1956. Dokumentumok. (Szerk. Kiss József et al.)
Budapest, 1995, 14.

95 Honvári János: Az 1956. május 29-ei magyar-jugoszláv pénzügyi és gazdasági egyezmény. In:
www.archivnet.hu, 10. évfolyam (2010) 2. szám. Hozzáférés: 2012. április 2.

96 Feljegyzés a Jugoszláv Federatív Népi Köztársaság és a Magyar Köztársaság között az alumí-
niumipar terén létesítendõ gazdasági együttmûködésre vonatkozólag kötött megállapodáshoz. Alá-
írás nélküli, jelöletlen irat. H. n., 1947. augusztus 13. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 162. lap.



na timföld. Szakértõk megjegyezték, a magyar alumíniumiparra hátrányos, sõt
veszélyekkel jár, hogy 5 év alatt a sajátjánál háromszor nagyobb kapacitást épít
ki Jugoszláviában, ezáltal konkurenciát teremt saját magának, miközben bau-
xitkészletei alapján maga is képes lenne az alumíniumtermelésre. Hangsúlyoz-
ták, hogy a timföld esetében beállhat kedvezõ változás, ha elkészül Almásfüzi-
tõ, ez önmagában plusz 60.000 tonnát jelent. 1950 végéig ennek el kell készül-
ne, mert ettõl kezdve évi 40.000 tonna timföldet kell szállítanunk Jugoszláviá-
nak. A jugoszláv kormány pedig kötelezte magát, hogy ezt a mennyiséget köte-
lezõen, világpiaci áron át is veszi.97

A szakértõk több megjegyzést is fûztek az egyezményhez, pl. a mûszaki
tapasztalatok kicserélése kapcsán megjegyezték, ebbõl csak a jugoszláv fél pro-
fitál, hiszen még hosszú ideig csak Magyarországnak lesznek tapasztalatai az
alumíniumgyártás terén. „… alumíniumiparunk jövõje szempontjából határo-
zottan hátrányosnak ítélendõ meg az, hogy egy sokkal nagyobb volumenû ver-
senyiparnak kénytelenek vagyunk kiadni mûszaki tapasztalatainkat.” 98 Elnéz-
ve a timföld önköltségének százalékos megoszlását, aggodalmuk nem volt alap-
talan, ebbõl a szempontból ugyanis Magyarország messze nem számított ver-
senyképesnek. Az alábbi táblázat a magyar és az amerikai timföld-elõállítási
költségeken belüli arányokat hasonlítja össze:99

Magyarország USA

Összetevõk százalék

Bauxit 15 56

Marónátron 32 4

Villamos energia 25 7

Munkabér 10 12

Segédanyagok 8 4

Általános rezsi 10 6

Amortizáció - 6

Kamat - 5

Összesen 100 100

Felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi technológia alkalmazása mellett 4
kg bauxitból 2 kg timföld, ebbõl pedig 1 kg alumínium nyerhetõ. Mivel Mosz-
tárhoz közel gazdag bauxittelepek találhatóak, hosszú távon itt nem valószínû
a magyar timföld versenyképessége. Ez esetben másik külpiacot kell keresni,
vagy itthon kell feldolgozni a nyersanyagot. Amennyiben a költségvetés beru-
házna elektromos áramot termelõ erõmûvekbe, az segítené a hazai feldolgozást
is. Bonyolítja a helyzetet ugyanakkor, hogy a timföldgyártáshoz szükséges ma-
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rónátront is fõleg Jugoszláviából szerezzük be. Összességében „kérdéses tehát,
hogy timföldgyártásunk rentabilitása fenntartható-e akkor, ha a marónátron az
önköltségekben továbbra is oly magas százalékkal fog szerepelni (32%), mint ed-
dig. Kérdéses továbbá, vajon (…) az a „világpiaci ár”, amelyen timföldünket Ju-
goszlávia átvenni köteles, magas termelési költségeink mellett lehetõvé teszi-e a
magyar timföldtermelést.”100

Kiszámították, hogy mivel Jugoszláviának elegendõ nyersanyaga és olcsó
villamos árama van, minimum 25 százalékkal alacsonyabb önköltséggel fogja
tudni a timföldet elõállítani. A marónátron átvételi ára is nagyban befolyásolja
a magyar timföldgyártás rentabilitását, Jugoszlávia világpiaci áron 1948-ban
3000, 1949-ben 10.000, 1950–52 között évente 15.000 tonnát szállít Magyaror-
szágnak. Nincs azonban tisztázva, hogy ez milyen árban lesz elszámolva. Egy
tonna timföld elõállításához 200 kg marónátronra van szükség, ám Magyaror-
szágon ennek aránya az önköltségben 32%, tehát nagyon magas.101

Jugoszlávia 1947–52 között összesen 17,6 millió dollárt fizet Magyaror-
szágnak a három üzem tervezéséért, a szállításért és a mûszaki vezetésért, fele-
részben áruban, illetve szabad devizában. A költségkülönbözet 14,4 millió dol-
lárt tett ki, amit egyelõre nem lehetett tudni, ki fizet meg. Sok részletkérdés is
tisztázandó volna a szakértõk szerint, ilyen bizonytalan elõírások közepette a
végrehajtásba nem volna szabad belevágni.102

A gazdasági egyezmény a jóvátételtõl teljesen független és igen nagy volu-
menû forgalmat irányzott elõ, öt év alatt összesen mintegy 120 (más források
szerint 111) millió USA-dollár értékben, miközben a Belgrád felé fizetendõ jó-
vátétel teljes összege 70 millió dollár volt. Fõbb jellemzõi az alábbiak voltak:
dolláralapú elszámolás, árulisták (A és B), magyar segítséggel kohóépítés Jugo-
szláviában, és hogy az ott gyártott alumínium egy része Magyarországot illeti.
A felek kölcsönös megállapodása alapján 1948-ban mintegy 30,5 millió dollárral
csökkentették a kontingensek értékét.103 Ennek fõ okai devizális kérdések, ka-
pacitás-kihasználtság, termelési szempontok és a hároméves terv megvalósít-
hatóságával kapcsolatos kérdések körüli bizonytalanságok voltak.104

1947. július 24-én Jugoszlávia 6 millió dolláros kölcsönt adott Magyaror-
szágnak azért, hogy a magyar ipari szállításokban ne legyen fennakadás. Az
irat szerinti teljes szállítási keret öt évre 110.976.400,25 dollár volt, de ezen
felül még egy 11,5 millió dolláros kontingens is szerepelt a leírásban. Ez utóbbi-
ért Jugoszlávia teljes gyári és gépi berendezéseket vásárolhatott Magyarország-
tól.105 1947 elsõ felében még jugoszláv tartozást mutattak ki a jegyzõkönyvek,
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az év végén és 1948 elején azonban már jelentõs magyar passzívum volt a mér-
legben:106

1947. december - 8.017.000 Ft

1948. január - 8.488.000 Ft

1948. február - 8.964.000 Ft

1948. március - 8.224.000 Ft

1949 elejérõl még rendelkezésre áll néhány dollárösszeg az egymás közötti
forgalom egyenlegérõl. A magyar fél irányába mutató többlet ellenére megjegy-
zik, hogy összességében Magyarország mintegy 16 millió dollárral tartozik Ju-
goszláviának.107

1949. január + 421.000 $

1949. február + 762.000 $

1949. március + 265.000 $

Az egyezmény teljes lebonyolítását egy új vállalatra, a Nemzetközi Beru-
házási Áruforgalmi Részvénytársaságra (NÉBÁRT) bízták. Ez a cég ellenõrizte
a magyar-jugoszláv gazdasági és fizetési forgalom alakulását. 1948 nyarán, a
szakítást követõen átszervezték, ekkor minden, Jugoszláviával kapcsolatos
gazdasági kérdés és feladat csúcsszervévé vált. A kapcsolatok teljes leépülését
követõen azután 1949-ben megszüntették.

1948 márciusában a NÉBÁRT arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel az ex-
portra termelõ vállalatok eddig is veszteséggel dolgoztak, február 1-jével min-
denképpen fel kell emelni bizonyos fémtermékek és – alapanyagok árát, a hen-
gerárukét átlagosan 21, az öntvényekét mintegy 18 százalékkal, a jelenlegi ár-
szint mellett ugyanis tarthatatlan a termelés. A magyar-jugoszláv áruforgalmi
relációban az eredeti 112 millió dolláros összegbõl törlésre javasoltak kb. 35
milliót, így a fennmaradó 77 millióra az áremelkedésnek nagyjából 9–10%-os
hatása lenne. Ez 5 év alatt 7,5 millió dollárt jelent, de a NÉBÁRT további kiha-
tással számolt, szerintük 10–12 millió dollár a reális felár, ami ráadásul nem
egyenletesen, hanem — a szerzõdéskötések késése és elhúzódása miatt — a ké-
sõbbi idõszakban fog erõteljesebben jelentkezni.108 A cég ezért a következõket
javasolta: „a vállalatok a rövidlejáratú üzleteknél a végelszámolásnál, a hosszú-
lejáratú üzleteknél évenként igazolják az áremelkedésbõl kifolyó magasabb be-
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106 Feljegyzés a forint-számla (jugoszláv viszonylatban) forgalmáról. Budapest, 1948. április 6.
MNL OL Z 12 88. (volt 19.) doboz, 310. lap.

107 Jugoszláviai kivitelünk és behozatalunk alakulása 1949. március hónapban. Aláírás: Dr.
Rieger. Budapest, 1949. ápr. 8. MNL OL Z12 88. (volt 19.) doboz, 676–680. lap.

108 A NÉBÁRT feljegyzése az iparügyi miniszternek: A vas és fém, valamint egyéb árak emelé-
sébõl származó exportkérdések. Jelöletlen irat, az aláírás nem olvasható. Budapest, 1948. március
4. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 203–205. lap.



szerzési költségeket és azokat az árkiegyenlítõ alap a NÉBÁRT-nál felgyülem-
lett import haszonból, vagy más forrásból kiegyenlíti.” Elõbbi esetben a szállí-
tást követõen, utóbbinál a naptári év végét követõ 30 napon belül volna lehetsé-
ges a kifizetés. Emellett olyan elõterjesztést is javasoltak a Gazdasági Fõtanács
asztalára tenni, amely szerint az ötéves, Jugoszláviával folytatott árucsere-for-
galom várható exporttámogatásának mértéke az áremelések következtében fo-
lyó évben mintegy 8–9 millió forint lesz.109

Ugyancsak márciusban a két ország képviselõi rendezték az 1948. évi ren-
des árucsere-forgalmat, az ötéves egyezmény néhány tételének módosítását
(törlések, halasztások tekintetében), fizetési egyezményt kötöttek 1948-ra, lik-
vidálták az 1947-bõl visszamaradt számlatartozásokat, továbbá megállapodtak
a nem árutermészetû fizetési forgalomról, valamint a jóvátételi számláról a keres-
kedelmi konstrukcióba történõ átvitelrõl is. Az 1947. július 24-ei megállapodás
szerinti 110.976.400,25 dollár értékû árucsere-forgalmi elõirányzat az 1948.
március 18-i egyezményt követõen 80.692.092,34 dollárra mérséklõdött.110

Nem sokkal a kapcsolatok végleges megromlása elõtt, 1948. június 5-én a
felek aláírtak egy újabb árucsere-forgalmi megállapodást, egy áruforgalommal
kapcsolatos fizetési és egy nem árutermészetû fizetési forgalomról szóló egyez-
ményt is, valamint egy likvidációs jegyzõkönyvet. Ezek kisebb mértékben mó-
dosították az elõzõ évi megállapodást. Az árukontingensek mindkét oldalon
egy-egy évre szóltak, a három szerzõdés érvényessége felmondás hiányában au-
tomatikusan egy-egy évvel meghosszabbodott. Külön jegyzõkönyvben tüntet-
ték fel a stornírozott tételeket és a magyar nyersanyagimport csökkentését is.
A magyar fél behozatalának szerkezete döntõen ipari jellegû volt és mintegy 35
millió dollárt tett ki, ami jugoszláv viszonylatban 20%-os növekedést jelentett a
korábbi idõszakhoz képest, és az összes magyar importnak is nagyjából ekkora
része került az országba déli szomszédunktól.111

Jóvátétel terén 2,5 millió dollár elengedése érdekében 5 milliót írtak jóvá
a kereskedelmi konstrukcióban, egymilliót az egyévesben és négymilliót az öt-
évesben. Az 1:2 arány kicsit jobb volt, mint az áruszállításnál meglévõ 2,11-sze-
res átlagszorzójú jóvátételi dollár. „Szorzószám alatt azt értjük, hogy valamely
árucikk jelenlegi belföldi forint egységára hányszorosa a hivatalos 11,85-ös kö-
zépárfolyamon forintra átszámított jóvátételi dollár-egységárnak.”112 A fõbb ter-
mékcsoportokban a szállítandó tételek dollárértéke és a teljes forgalomból tör-
ténõ részesedése az alábbiak szerint alakult (ebben nincsenek benne az idõköz-
ben az 1948. március 18-ai megállapodásban stornírozott cikkek.):113
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109 Uo. 206. lap.
110 Ötéves magyar–jugoszláv egyezmény. Aláírás nélküli, jelöletlen irat. Budapest, 1948. június

5. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 213. o.
111 A jugoszláv tárgyalások befejezése. (Bizalmas) Aláírás: Rieger. Budapest, 1948. március 18.

MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz, 206–207. lap.
112 Uo. 208. lap.
113 A magyar–jugoszláv 5 éves gazdasági egyezmény keretében Magyarország részérõl 1951 de-

cemberéig szállítandó gyárak, gépek és gépi berendezések gazdasági csoportosításban. Budapest,
1948. május 29. Aláírás: Dr. Borbás. MNL OL Z 12 96. (volt 30.) doboz.



Árucsoport Dollárérték A végösszeg
százalékában

I. Teljes gyárberendezések 18.249.518,00 20,35

II. Gépi berendezések:

1.Bányászati gépberendezések 3.625.355,00 4,04

2. Vas-és acélöntödei gépek, kemencék 2.534.960,02 2,83

3. Szerszámgépek, szerszámok 981.962,68 1,09

4. Kompresszorok, szellõzõberendezések, kazán, motor, szivattyúk 31.686.621,07 35,33

5. Vasúti felszerelések 4.543.698,00 5,07

6. Szállító- és emelõberendezések 2.368.405,-00 2,64

7. Mezõgazdasági gépek 490.215,80 0,55

8. Vegyipari gépek 213.310,00 0,23

9. Építõipari gépek 196.307,50 0,22

10. Faipari berendezések 77.741,00 0,09

11. Mûszeripari berendezések 208.608,62 0,23

III. Villamosipari gépek és cikkek 14.753.076,00 16,45

IV. Fémfélgyártmányok 9.766.757,00 10,88

Összesen 89.695.535,69 100,00

A március 18-án aláírt egyezmény lényegében a jóvátételi kötelezettségek
enyhítését jelentette. Ehhez csatoltak egy bizalmas mellékletet is, melyben le-
szögezték: „az 1948. évi jugoszláv jóvátételi követelésbõl 2.500.000 jóvátételi
dollár összeg 1:2 árfolyamon, 5.000.000 dollár összegben átvittetik a Jugoszláv
Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Banknál levõ ”B” áruszámla, valamint az
„1948. dollár-számla” megjelölésû számlái javára, mégpedig a „B” áruszámlá-
ra 4.000.000 dollár, az „1948. dollár-számlára” 1.000.000 dolláros megosztás-
ban.” A módozatokat és a határidõket a JH, az MNB és a jugoszláv delegáció
együttesen határozták meg. Ennek alapján a JH 1948 április-májusában 1,5–1,5;
június-júliusban pedig 1–1 millió dollárnak megfelelõ forintot fizetett be az MNB-
hez. A júliusi kvóta került az „1948. dollár-számlára”, a többi a „B” áruszámlá-
ra. Mivel jugoszláv viszonylatban 1 jóvátételi dollár kb. 26 forintba került, a
fent vázolt 2,5 millió dollár esetében 2–3 Ft megtakarítás volt érhetõ el dollá-
ronként, ami kompenzálta az átlagosan 10–20 százalékos vasáremelkedést.114

1949 júniusában még történtek árumozgások a magyar-jugoszláv kereske-
delmi viszonylatban is, de már csak igen alacsony volumennel. (Ez derült ki a Ma-
gyar Nehézipari Külkereskedelmi Nemzeti Vállalat 1949. júniusi jelentésébõl.) A
fenti idõpontban jugoszláv kereskedelmi képviselõk tiltakoztak a Ferrunion
röntgenosztályánál, majd a Siemens-Reiniger gyárban a korábban megrendelt
10 db röntgenkészülék le nem szállítása miatt. Az érintett gyárak éles hangú
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114 1948. évi jugoszláv jóvátételi kötelezettségünk egynegyedének a jugoszláv kereskedelmi
egyezményekre való átvitele. (MNB Eln. Oszt. Kp. Csop.) Budapest, 1948. április 27. MNL OL Z12
96. (volt 30.) doboz, 210. lap.



tiltakozólevelet intéztek az illetékes tárcához. A nemzetközi gazdasági kapcso-
latokért ekkor már a Külkereskedelmi Minisztérium felelt, ahol viszont a nem
megfelelõ lebonyolításért az érintett gyártó cégeket tették felelõssé. Az ügyin-
tézõ, dr. Rába szerint „szükséges tehát, hogy külkereskedelmi nemzeti vállalata-
ink, különösen a Nikex vezetõi felhívják a gyártó üzemek vezetõit arra, hogy
ilyen nyilatkozatoktól a jövõben tartózkodjanak és hogy külföldi üzletfelekkel sem
közvetlenül, sem közvetve ne tárgyaljanak, hanem az érdeklõdõket minden esetben
az illetékes külkereskedelmi nemzeti vállalathoz utasítsák.”115 1949 szeptemberé-
ben a Nehézipari Minisztérium egyik feljegyzésébõl az derült ki, „…hogy a ju-
goszláv kereskedelmi megállapodások érvénytelenítése kapcsán visszamaradt
exportanyagokról a Népgazdasági Tanács szeptember 1-i ülésén hozott 158/8/1949.
sz. határozata intézkedik.”116

Egy 1949. október 3-án kelt bizalmas feljegyzés szerint az azóta felmon-
dott ötéves magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény tárgyalási anyagát bizalmas
irattárban kell elhelyezni.117 Fontos adatokat közöl ugyanakkor az 1949 õszéig
dokumentált forgalomról és a meglehetõsen bonyolult szerkezetû nyilvántar-
tásról.

Világpiaci áron az egyezmény volumene mintegy 65 millió dollárt tett ki.
Ebbõl a magyar fél 32 milliót kívánt lekötni, ezen belül 22,2 millió dollár értékû
áru került ténylegesen lekötésre. További 6,8 millió dollár értékû árura történt
cégek közötti megállapodás, ez viszont ekkor még (1949 októberében – G. P.)
nem volt jóváhagyva. Szállítás eddig 4,9 millió dollár értékben történt, ebbõl
2,4 millió 1948-ban, 2,5 millió 1949. május végéig. „A meglévõ kötések alapján
1949 évben összesen 14 millió dollár értékû áru kerül kiszállításra (a leszállítot-
takon kívül tehát még 11,5 millió). 1950 év folyamán 10 millió, 1951–52-ben pe-
dig 2,5 millió, feltételezve, hogy a fent említett 6,8 millió dollár értékû áru jóvá
lesz hagyva és szállítási kötelezettségnek fog számítani.”118

A dokumentum szerint az ötéves egyezményben Jugoszláviának 6,3 millió
dollárnyi követelése van. A behozatali oldal 1947-es kontingense 11,4 millió
dollár volt, amibõl 1949. március 31-ig 11 millió érkezett be, az 1948. évi 14,5
millióból pedig 11,5 millió. Az egyéves szerzõdés kontingenseinek értéke 1947-
-ben kb. 11 millió, 1948-ban pedig kb. 12 millió dollár, amibõl 1949. február
28-áig mindkét oldalon 4,5 millió dollár értékû szállítás történt. Az alumínium-
szerzõdés keretében 5,4 millió dollár értékben belföldön, 4 millióért külföldön
adtunk ki rendeléseket, ezekre sorrendben 1,7; illetve 2,9 millió dollár lett kifi-
zetve. Az alapszerzõdés értelmében szabad devizában 1947–48-ban 5,5 millió
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115 Feljegyzés Buzás fõosztályvezetõ úr részére. Tárgy: jugoszláv reklamációk röntgenkészülé-
kek nem-szállítása miatt. Jelöletlen irat, aláírás: dr. Rába. Budapest, 1949. június 13. XIX-F-1-rr 2.
doboz.

116 Feljegyzés B. Sebestyén elvtárs részére. Nehézipari Min. Anyag és Áruforgalmi Osztály.
0–727 2733/H. sz. irat, aláírás: Havel László ov. h. Budapest, 1949. szeptember 24. XIX-F-1-rr 2. do-
boz.

117 Feljegyzés a magyar–jugoszláv gazdasági egyezmény tárgyalási anyagainak kezelése tárgyá-
ban. 0–550 sz., bizalmas iratok. Budapest, 1949, október 3. MNL OL XIX-F-1-b 46. doboz, 10. tétel.

118 Feljegyzés. Tárgy: Jugoszláv helyzet. (Elemzés az 5 éves magyar–jugoszláv egyezményrõl.)
Jelöletlen irat, aláírás nélkül. Budapest, 1949. április 6. MNL OL XIX-F-1-rr 2. doboz.



dollárt fizettek a jugoszlávok. 1949-ben 1,5 millió, 1950-ben 0,4 millió dollár
szabad deviza fizetése esedékes. Áruban 3,1 millió dolláros tétel lett teljesítve,
szállítás pedig 1,2 millióért történt. 1949-ben 2,4 millió, 1950-ben 1,1 millió dollár
értékû árut kellene leszállítani. „Az alumínium-szerzõdés lebonyolítása azért
mutatkozott célszerûnek, mert eddig 5,5 millió effektív dollárt vettünk fel, amit
vissza kellene részben szolgáltatni, másrészt pedig a jugoszlávok részére kidol-
gozandó tervek és költségvetések a magyar alumíniumipar kiépítése szempont-
jából is komoly értéket jelentenek.”119

Ezt követõen a források további áru- és pénzmozgásokról már nem tesz-
nek említést. Az 1949 folyamán felmondott magyar-jugoszláv gazdasági egyez-
mény újratárgyalása 1953-tól kezdõdött meg, és a jóvátételi megállapodáshoz
hasonlóan 1956-ban kötötték újra a felek. Ez azonban már egy másik korszak-
ba tartozik. Az 1953–1964 közötti magyar-jugoszláv jóvátétellel kapcsolatos
„második” huzavonáról részletesebben ír Honvári János 2012-ben megjelent
„Magyar jóvátétel a II. világháború után” címû munkájában.

THE HUNGARIAN INDEMNITIES TO BE PAID TO YUGOSLAVIA (1945–1949)

by Gábor Péter
(Abstract)

The first period of Hungarian payment of war indemnities to Yugoslavia between 1945 and
1948 was very much dependent on the general course of the Cold War. After an initial icy phase,
relations between the two countries gradually improved until the exclusion of Yugoslavia from the
„peace camp”. As long as the friendly relationship between the two neighbours was maintained,
Yugoslav attitude towards the Hungarian proposals was generally flexible and pragmatic. Many
documents and analyses bear witness to the capillary system of mutual relations linking the two
countries, which not only resulted in continuous transports but also in economic contacts which
went a good deal beyond the level dictated by the issue of indemnities. After 1948, however, the
dictates of high politics led to the progressive stop by the Hungarians of the transports, and
consequently all contacts with Belgrade came to a halt. The minutes of the negotiations reflect
faithfully through the very fate of the indemnities how the relationship between Hungary and
Yugoslavia deteriorated gradually.

As far as it proved possible, the study aimed at allowing an insight into the developments
which unfolded in the background of these events. As the political aspect of the topic has already
been enlightened in several works, the chief goal of the present dissertation was to demonstrate as
fully as possible the economic side, which, of course, cannot be wholly separated from politics. The
second period of the payment of indemnities to Yugoslavia (1953-1964) was left out of the research
topic, as recently János Honvári has made this issue the object of a profound analysis.
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