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„ÖNÖK MOSTANTÓL FÜGGETLEN ORSZÁGOK VEZETÕI!”

Szovjet csapatkivonás Magyarországról

A címben idézett mondat Mihail Gorbacsov szájából hangzott el, amikor
1985 márciusában, elõdje, Konsztantyin Csernyenko halála után elõször talál-
kozott a kelet-közép-európai kommunista pártok vezetõivel.1 A szovjet pártve-
zetõ kijelentése már elõrevetítette a kapcsolatok jellegének megváltozását illet-
ve megváltoztatási szándékát, ám a függetlenség tényleges megvalósulására né-
hány évig még várni kellett.

Amikor 1985. március 11-én Mihail Gorbacsovot az SZKP fõtitkárává vá-
lasztották, egy a fegyverkezési verseny és a „külsõ birodalom” fenntartásának
óriási költségei miatt gazdaságilag kimerült ország irányítását kellett átvennie.
A Szovjetunió katonai téren az Egyesült Államokkal egyenrangú katonai szu-
perhatalommá vált, de a hadiipari szektor elszívta az ország legjobb emberi,
technikai és anyagi erõforrásait. Az 1980-as évek közepére a katonai erõegyen-
súly az Egyesült Államok és a Nyugat javára billent, de a Kreml ekkor már nem
mozgósította az ország gazdasági erõforrásait az egyensúly helyrebillentésére.
Gorbacsov felismerte, hogy a legfontosabb feladat a Szovjetunió gazdasági talp-
ra állítása, s ennek a követelménynek igyekezett alárendelni a külpolitikát is.2

Kezdettõl fogva hangsúlyozta elkötelezettségét a hidegháborús szembenállást
felváltó új nemzetközi rend létrehozása iránt. A feszültség, illetve a szov-
jet–amerikai ellentétek csökkentése érdekében már hivatalba lépését követõen
több kezdeményezéssel hívta fel magára a világ közvéleményének figyelmét.
1985. április 8-án bejelentette a SS-20-as rakéták nem sokkal korábban meg-
kezdett kelet-európai telepítésének felfüggesztését, majd néhány hónappal ké-
sõbb, augusztus 6-án a földalatti kísérleti atomrobbantások moratóriumát,
amit folyamatosan meghosszabbított. 1986 januárjában háromlépcsõs fegyver-
zetcsökkentést javasolt, amelynek eredményeképpen 2000-re megsemmisítet-
ték volna a világ teljes atomfegyverzetét. 1986 áprilisában Kelet-Berlinben a
hagyományos fegyverek kölcsönös csökkentésére szólított fel. 1987 tavaszán a
Varsói Szerzõdés katonai doktrínájaként az addigiaktól eltérõ, egyértelmûen
védelmi stratégiát fogadtak el.3
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Egyes kutatók mindazonáltal úgy vélik, hogy 1988 nyaráig a szovjet veze-
tés nem adta fel azt az álláspontját, hogy a leszerelés terén egyoldalú lépésekrõl
nem lehet szó.4 Fordulatra csak a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testü-
lete (VSZ PTT) 1988. július 15–16-án Varsóban megtartott ülésén került sor.
Eduard Sevardnadze külügyminiszter beismerte, hogy a Szovjetunió „válság
elõtti helyzetben van”, s nem bírja tovább az állandósult fegyverkezési versenyt
a Nyugattal. Ezért a fegyverkezési verseny megállításának abszolút prioritást
kívántak adni, s minden lehetõséget meg akartak ragadni megállapodások el-
érésére.

A VSZ PTT ennek megfelelõen hozott döntést a Bécsben a hagyományos
fegyverzetekrõl folytatandó tárgyalások elõkészületeinek meggyorsításáról, a
VSZ fegyveres erõi szerkezetének és elhelyezésének átalakításáról, rugalma-
sabb tárgyalási taktika kialakításáról és arról, hogy ennek érdekében a korábbi
koncepciót feladva a VSZ egyoldalú leszerelési lépéseket tesz. Ez utóbbiak beje-
lentésére 1988. december 7-én Gorbacsovnak az ENSZ közgyûlésén elmondott
beszédében került sor, ahol elmondta5, hogy a Szovjetunió 500 ezer fõvel csök-
kenti fegyveres erõi létszámát, ami az NDK-ban, Csehszlovákiában és Magyar-
országon állomásozó egységek egy részének kivonásával fog megtörténni. (A
szövetséges országokból történõ egyoldalú csapatkivonás ötlete elõször 1987 ta-
vaszán vetõdött fel. Gorbacsov prágai látogatása elõtt Georgij Sahnazarov, aki
akkor az SZKP KB szocialista országokkal foglalkozó osztályát is vezette, azzal
a javaslattal állt elõ, hogy a szovjet fõtitkár tegyen olyan nyilatkozatot, misze-
rint hamarosan megkezdik a szovjet csapatok kivonását Csehszlovákiából. Gor-
bacsov akkor még nem támogatta ezt a javaslatot.6) Az SZKP Politikai Bizottsá-
gának 1988. december 27–28-ai ülésén Jazov honvédelmi miniszter már arról
számolt be, hogy a szovjet haderõ részleges kivonásának terve is elkészült. A
csapatkivonások menetrendjét Sevardnadze külügyminiszter 1989. január
19-én a bécsi Helsinki-utótalálkozó záró szakaszában nyilvánosságra is hozta,
majd a VSZ tagállamainak berlini külügyminiszteri értekezletén, március
12-én tájékoztatta partnereit arról a döntésrõl, hogy a szovjet vezetés még az év
folyamán 500, hadászati rakétára szerelhetõ atomrobbanófejet von ki a tagál-
lamok területérõl. Gorbacsov néhány hónappal késõbb, Baker amerikai külügy-
miniszter moszkvai látogatásakor azt is bejelentette, hogy a Szovjetunió kész a
szövetségesei területén tárolt összes atomfegyver kivonására 1990-ben, amennyi-
ben az Egyesült Államok hasonlóan jár el.7
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A Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testülete 1989. július 7–8-ai bu-
karesti ülésén a szovjet fõtitkár további fegyverzetcsökkentést helyezett kilá-
tásba, mivel „a védelmi doktrína alapján megkezdett lényeges haderõcsökken-
téseink és struktúraátalakításunk nem csökkentette biztonságunkat”. A kül-
földön állomásoztatott fegyveres erõk újabb csökkentését akkor még 1992–
1993-ra kívánták idõzíteni, és Gorbacsov kilátásba helyezte, hogy „Figyelembe
véve a politikai, katonai és földrajzi tényezõket, a szovjet vezetés kész meghatá-
rozni az érintettekkel való tárgyalásokon a szovjet kontingensek kivonásának
méreteit és rendjét, illetve, ha szükséges, pontosítani a hátramaradó egységek
státusát”.8 A Kelet-Európában végbement politikai változások ezt a forgató-
könyvet némileg átírták.

Szovjet csapatok Magyarországon – történeti elõzmények

Magyarország területére az elsõ szovjet katona 1944 szeptemberében lé-
pett. Jelenlétük a régióban nemzetközileg egyeztetett jogi aktus — a második
világháború alatt és után létrejött nemzetközi megállapodások — eredménye
volt; itt-tartózkodásukat az 1945. januári fegyverszüneti egyezmény, majd az
1947-es békeszerzõdés szabályozta. A Magyarországgal kötött békeszerzõdés
22. cikkelye értelmében a békeszerzõdés hatálybalépését követõen 90 napon be-
lül minden fegyveres erõt ki kellett vonni, az ország területén csak olyan szov-
jet katonai egységek maradhattak, amelyek az ausztriai szovjet megszállási zó-
nával kapcsolatos közlekedési vonalak fenntartásához szükségesek voltak. Ez-
zel egyidejûleg azokat a fel nem használt magyar fizetõeszközöket és mindazo-
kat a magyar javakat, amelyeket a csapatok a Fegyverszüneti Egyezmény 11.
cikke értelmében szereztek meg, ugyanezen határidõn belül a magyar kor-
mánynak vissza kellett adni.

A II. világháború folyamán Magyarországot megszálló szovjet csapatok
elsõ körben a Magyar Honvédség, illetve az egykori közös hadsereg laktanyáit
foglalták el (Hajmáskér, Jutas, Esztergom-tábor, a kecskeméti huszárlaktanya
így lett szovjet bázis). Mivel mindez kevésnek bizonyult, igénybe vették a hábo-
rú alatt szükségbõl kialakított magyar és német katonai épületeket is (gödöllõi
kastély, esztergomi bazilika melletti mûemlék épületben mûködõ magyar hadi-
kórház). A megszállók jelentõs részét rövid idõre civilekhez szállásolták be.9

A harci cselekmények lezárását követõen Magyarországon maradt szovjet
csapatok fokozatos kivonása már 1946 elsõ felében elkezdõdött. A magyar kor-
mánydelegáció moszkvai tárgyalásai alkalmával 1946. április 10-én Sztálin be-
jelentette, hogy a szovjet csapatok egy részét fokozatosan kivonják az ország-
ból, Magyarországon kis létszámban maradnak, így a terhek egy részét leveszik
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a magyar kormány válláról.10 A Szovjetunió magyarországi követe, G. M. Pus-
kin 1947. december 30-án kormánya megbízásából arról tájékoztatta Rákosi
Mátyást, hogy a csapatkivonások eredményeképpen 1947. december 14-én az
ország területén csak olyan szovjet katonai egységek maradtak, amelyek az
ausztriai zónával kapcsolatos közlekedési vonalak fenntartására szükségesek.11

A Gazdasági Fõtanács (GF) már a szovjet egységek kivonása alatt 1947. szep-
tember 24-én olyan értelmû határozatot hozott, hogy a szovjet haderõ által a
békeszerzõdés életbe lépése elõtt igénybevett szolgáltatásokat a továbbiakban
térítés nélkül már nem vehetik igénybe, ezért felkérték a kormányt, hogy a kér-
dés rendezése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a szovjet kormánnyal.
Ezek megkezdése elõtt azonban számos elvi kérdés tisztázására volt szükség. A
békeszerzõdés 22. § 3. bekezdése szerint Magyarországnak a szovjet haderõ
rendelkezésére kellett bocsátani minden olyan eszközt és könnyítést, amelyre
az ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedés fenntartása céljából
szükség lehet, s ezért a magyar kormány megfelelõ ellenszolgáltatásban része-
sül. Ezzel kapcsolatban magyar részrõl négy problémával kellett szembesülni:
1. melyek azok az eszközök és könnyítések (szolgáltatások), amelyeket a ma-
gyar kormánynak adnia kell; 2. mely idõponttól kezdve kap a magyar kormány
ellenszolgáltatást; 3. milyen módon történik az ellenszolgáltatás teljesítése; 4.
milyen módon számolja el egymással a szovjet és magyar kormány a szolgálta-
tást és ellenszolgáltatást.12 A Fõtanács 11/1948. számú határozatával egy tárca-
közi bizottságot hozott létre a követelések megállapítására és a szovjet féllel
történõ megtárgyalására.13 A bizottság a szovjet csapatoknak nyújtandó szol-
gáltatások rendezésére tervezetet dolgozott ki, amelyet 1948. január 28-án vi-
tattak meg.14 A szovjet féllel történõ kapcsolatfelvételre azonban Dekanozov
külügyminiszter-helyettes Budapestre érkezéséig vártak, mert azt remélték,
hogy a jelenlétében a kérdéseket „legfõbb elvi vonatkozásban lehetne tárgyalni,
és ezt követõen az általa megjelölt albizottság tárgyalhatná ki a részleteket”.15

Erre készülve egy tájékoztató anyagot állítottak össze a Vörös Hadsereg elhe-
lyezésével kapcsolatos addigi kiadásokról (a békeszerzõdés életbe lépése elõtt és
után). Az összeállítás szerint a Jóvátételi Hivatal 1946. augusztus 1. és 1947.
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szeptember 15. között a Vörös Hadsereg elhelyezésére 511.295.917,48 Ft-ot
költött, ami havi átlagban 37.873.775,22 Ft-ot tett ki. A békeszerzõdés életbe
lépése után, 1947. szeptember 15-tõl december 15-ig ez az összeg 17.046.461,71 Ft
volt, amihez még 687.955,72 Ft hozzáadódott a benyújtott, de kifizetetlen szám-
lák révén – e költségek havi átlaga 5.911.472,47 Ft-ra rúgott. 1947. december 15.
után kifizetések nem történtek.16

Az 1948. február 6-án tartott tárcaközi értekezlet a megbeszélésekre kije-
lölte a magyar fél képviselõit, a Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség, az
Igazságügy-minisztérium, a Közlekedésügyi Minisztérium, a Honvédelmi Mi-
nisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Gazdasági Fõtanács, valamint a Jóváté-
teli Hivatal munkatársaiból. A delegáció február 11-én megtartott ülésén azon-
ban arra a megállapításra jutottak, hogy összegszerû igényt a szovjet féllel
szemben addig nem támaszthatnak, amíg nincs megállapodás arról, hogy az
egyes szolgáltatásokat milyen díjszabás alapján lehet elszámolni. Ennek a tisz-
tázására a bukaresti és a szófiai magyar követségtõl igyekeztek információkat
szerezni arról, hogy Romániában és Bulgáriában milyen alapon történt a Vörös
Hadsereg által igénybe vett szolgáltatások elszámolása. Ugyanakkor Tyiskov
követségi tanácsoson keresztül szorgalmazták a szovjet tárgyaló bizottság tag-
jainak kijelölését és a megbeszélések mielõbbi megkezdését. Mind a tanácsos,
mind a Dekanozov vezetésével Budapestre érkezett küldöttség kitért azonban
az érdemleges tárgyalások elõl arra hivatkozva, hogy azok lefolytatására nincs
felhatalmazásuk. Mivel a szovjet hadsereg ellátásával kapcsolatos kiegyenlítet-
len hátralékok egyre növekedtek, Nyárádi Miklós pénzügyminiszter Puskin kö-
vetnek címzett levelében sürgette a kérdés rendezését. Érdemi válasz helyett
azonban a magyar fél 1948. március 11-én olyan telefonüzenetet kapott, misze-
rint az ügyben nem a szovjet követség, hanem a Szovjetunió magyarországi ke-
reskedelmi képviselete az illetékes.17

A magyar félnek végül csak többszöri sürgetésre sikerült érintkezésbe lép-
ni a szovjet részrõl kijelölt bizottság vezetõjével, a kereskedelmi kirendeltség
helyettes vezetõjével,18 aki azonban ígérete ellenére közel egy hónapig nem volt
hajlandó közölni, hol és mikor kezdõdhetnek meg a tárgyalások. A magyarok-
kal ismételt sürgetések után április végén azt közölték, hogy a tárgyalások ad-
dig nem kezdõdhetnek meg, amíg a szovjet bizottság vezetõje Moszkvából meg
nem kapja a megfelelõ utasításokat. Mivel az 1947. december 15. óta felmerült
költségek is már közel 25 millió forintra rúgtak, és a hátralékok napról napra
növekedtek, Krassó Dezsõ miniszteri tanácsos, a külügy képviselõje indítvá-
nyozta, hogy Puskin követen keresztül érjék el a megbeszélések megkezdését.19

A szovjet részrõl összeállított egyezményterveket a Külügyminisztérium
és a Jóvátételi Hivatal végül 1948. május 12-én kapta meg a Gazdasági Fõta-
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nácstól. Ezzel kapcsolatban Krassó azt sérelmezte, hogy az 1947. szeptember
15. és december 15. közötti 90 napos idõtartam alatt felmerült kiadások (kb. 25
millió Ft) megtérítése nem szerepelt a tervezetekben. A tárcák észrevételeiket
és ellenjavaslataikat a május 18-ra tervezett értekezleten szándékoztak egyez-
tetni. Az ügy ekkor azonban Vas Zoltán, a Gazdasági Fõtanács vezetõjének be-
avatkozásával fordulatot vett. Vas (minden bizonnyal a kommunista párt dön-
tése alapján) kijelentette, hogy a fenti kérdéseket maga kívánja letárgyalni a
szovjet delegációval. Az volt a véleménye, hogy a Szovjetunió a tárgyalásokat
megelõzõen engedte el a Magyarország által fizetendõ jóvátétel felét, így „evvel
a gesztussal szemben Magyarország sem helyezkedhet kicsinyes álláspontra a
fenti ellátási, szállítási stb. kérdésekben”.20 Vas Zoltán a bizottság kérése elle-
nére megbeszéléseirõl nem tájékoztatta a testületet.

A kérdés rendezésére magyar részrõl készített tervezeteket 1948 júniusá-
ban vitatták meg. Ezzel összefüggésben az is felmerült, hogy össze kellene írni,
mit foglaltak el a szovjet alakulatok, mit használtak, szabályozni kellene a laká-
sok igénybevételének módját, meg kellene állapítani a szovjet hadsereg által
okozott károkat. Az észrevételeket szovjet részrõl elutasították, az okozott
károk számbavételére nem kerülhetett sor, azokat hadikároknak kellett nyilvá-
nítani.21

A tárgyalások minden részlete ma még nem ismert. A Szovjetunió ma-
gyarországi vonalbiztosító alakulatainak nyújtandó szolgáltatások és azok ki-
egyenlítése tárgyában született négy megállapodást és a feltételeket tartalmazó
három mellékletet Rajk László külügyminiszter és G. M. Puskin nagykövet
1948. december 6-án Budapesten írta alá.22 Mint arra Pataki István rámutatott,
a Rajk Lászlónak szóló felhatalmazási dokumentumhoz nem csatolták a két
kormány meghatalmazásait, az aláírandó okmányokat, s arról a kormány sem
tárgyalt.23 Az egyezményben a magyar fél súlyos kötelezettségeket vállalt ma-
gára a szovjetek javára. A szovjet alakulatok a szolgáltatások esetében
50–70%-os kedvezményben részesültek és a szállítmányok mennyiségétõl, áru-
féleségétõl, értékétõl függetlenül teljes adó- és vámmentességet kaptak.24 Az
igénybe vett objektumokért (amelyeknek listája szigorúan titkos volt) a csapa-
tok elvben bérleti díjat fizettek, gyakorlatilag a karbantartást és a felújítást
magyar hitelbõl végeztették el.25 A szovjet csapatok ezen kívül jelentõs erdõ- és
legelõterületet vettek igénybe gyakorló és lõterek céljára, amelyeket a magyar
honvédség részére kisajátítottak; azokért a szovjet csapatok nem fizettek bérle-
ti díjat.
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vényben, amikor Révész Géza honvédelmi miniszter, illetve A. A. Grecsko marsall, a szovjet honvé-
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Abban az idõszakban Ausztriában három gyalogos és egy légvédelmi had-
osztály, mintegy 60–70.000 fõnyi megszálló hadsereg tartózkodott. Magyaror-
szágon az osztrák államszerzõdés megkötéséig 4 hadosztálynyi erõ látta el a vo-
nalbiztosítást.26 A szovjet csapatok elhelyezésérõl, létszámáról a Szovjetunió
azonban a magyar kormánynak nem adott információt. (Amikor 1990–1991 fo-
lyamán a szovjet csapatkivonással összefüggésben vizsgálódtak, arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy 1949-tõl a vonalbiztosító csapatokon kívül már össz-
fegyvernemi magasabb egységek is állomásoztak Magyarországon.)

Az egyezmény megkötését követõen újabb és újabb szovjet egységeket te-
lepítettek az ország területére. 1949 augusztusában egy gépkocsizó lövészhad-
osztályt (11.010 fõt) vezényeltek Magyarországra a Badenben állomásozó Köz-
ponti Hadseregcsoport parancsnokának az utasítására. Ugyancsak 1949-ben —
elõzetes bejelentés nélkül — repülõ és légvédelmi csapatok érkeztek Budapest-
re. 1949–1950-ben 80 városban, községben, településen állomásoztak szovjet
katonai egységek,27 noha a vonalbiztosításra elegendõ volt néhány katonai egy-
ség, pár ezer fõs létszámmal.28 Azzal, hogy a szovjet kormány ennél lényegesen
több katonát állomásoztatott Magyarországon, kezdettõl fogva megszegte a bé-
keszerzõdés rendelkezéseit.

A szovjet csapatok elhelyezésére, ellátására magyar részrõl különös gon-
dot fordítottak. 1949 júliusában a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Mi-
nisztérium Tömpe István vezetésével külön bizottságot hozott létre a beérkezõ
szovjet igények teljesítésére. Ezekkel a kérdésekkel csak „megbízható” vezetõk
foglalkozhattak; vidékrõl hetenként futárok hozták a jelentéseket Budapestre a
szovjet kérésekrõl.29

A növekvõ létszámú szovjet csapatok magyarországi tartózkodása komoly
gazdasági megterhelést jelentett a magyar állam számára, de mind ez ideig nem
készültek olyan számítások, amelyek a szovjet csapatok magyarországi tartóz-
kodásával kapcsolatos költségek legalább megközelítõ becslésére törekedtek
volna.

A békekötés után is itt maradó szovjet katonai erõk diszlokációja az
1950-es évek elejére alakult ki. Magyarország ún. katonaföldrajzi struktúrájá-
ból adódón a Dunántúlon a várpalota-hajmáskéri fennsíkon még a Monarchia
alatt létrejött gyakorlótér és helyõrségkomplexum köré volt a legkönnyebb a
csapatokat telepíteni. Ezt a katonai infrastruktúrát használták a szovjetek is,
mint ausztriai csoportosításuk hátterét. Az orosz harckocsizók igénybe vették
Esztergom-tábort, és a hadtápútvonalak biztosítása érdekében Kelet-Magyar-
országon, Debrecenben is csapatokat kellett elhelyezniük. Itt azonban kevésbé
építhettek a meglévõ infrastruktúrára, ezért a szovjet katonai építkezések elsõ
hulláma Debrecen, Kecskemét és Szolnok térségét érintette. Ekkor rendezték
be a hortobágyi bombázólõteret, és indult meg a záhonyi átrakodó állomás erõl-
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tetett fejlesztése. (Ugyanakkor a szovjet csapatok gondosan kerülték a jugo-
szláv határt.)

Ez a kisebb létszámú, koncentráltabb elhelyezés lehetõvé tette, hogy
visszahúzódjanak a lakosság körébõl. Az 1950-es évek elsõ felétõl a legénység és
a nõtlen tisztek is már teljes egészében zárt laktanyákban és támaszpontokon
éltek. A családos tisztek egy része azonban még ekkor is kint élt a városokban.30

Azt még pontosan nem tudni, hogy miért kezdték meg a szovjet kontin-
gens erõteljesebb növelését 1953-ban. Egy 1953. május 22-én kelt, Farkas Mi-
hálynak címzett feljegyzés a szovjet csapatok részére új laktanyákat és helyõr-
ségeket igényelt Kecskeméten, Cegléden, Nagykõrösön és Szolnokon.31

A megszállás terheit tovább növelte a szovjet tisztek családtagjainak érke-
zése, ami az ideiglenességnek még a látszatát is eltörölte. Szabó János, a
könnyûipari miniszter elsõ helyettese 1953. december 4-én levélben fordult Rá-
kosi Mátyáshoz és a szovjet tisztek családtagjainak várható érkezése miatt sür-
gõs intézkedéseket javasolt. A családok elhelyezésének megoldására egy bizott-
ság alakult, amelyben az MDP KV apparátusának egy munkatársa, a Honvé-
delmi Minisztérium, az ÁVH, a Minisztertanács Helyi Tanácsok Titkársága, va-
lamint a Könnyûipari Minisztérium egy-egy munkatársa kapott helyet. A
Könnyûipari Minisztérium néhány munkatársa végigjárta azokat a városokat,
amelyek a szovjet tisztek elhelyezése szempontjából szóba jöhettek. A helyszíni
szemle alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az érintett városokban
nagyfokú lakáshiány van, ezért a lakásszükségletnek csupán 20%-át tudják a
lakosságtól való bérbevétel útján biztosítani. Lehetõnek látták ugyanakkor a
különbözõ szervek és intézmények összeköltöztetésével, illetve más városokba
költöztetésével növelni a rendelkezésre álló lakások számát. Szabó János szá-
mítása szerint a szovjet tiszti családok elhelyezésére — az albérleti kártalaní-
tásra, az igénybe vett épületeknél bizonyos átalakításokra, a félig kész lakások
gyors befejezésére — a Könnyûipari Minisztériumnak mintegy 15 millió Ft-ra
lett volna szüksége. A kérdést az MDP Titkársága is napirendre tûzte 1953. de-
cember 8-án, és úgy foglalt állást, hogy egyrészt a végrehajtás határidejét de-
cember 31. helyett egy késõbbi idõpontban kell megállapítani, másrészt a hoz-
zátartozókat csak olyan ütemben tudják fogadni, amilyen mértékben lakásokat
tudnak a rendelkezésükre bocsátani. A testület egyidejûleg megbízta Szabó Já-
nost, hogy a döntésrõl értesítse az illetékes szovjet felet, és egyben hívja fel fi-
gyelmüket, hogy vizsgálják meg, nem túlzottak-e az elõterjesztett igények. A
Titkárság azt is szükségesnek tartotta, hogy a kormány foglalkozzon a kérdés-
sel és javasolja, a miniszterelnök vagy egyik helyettese teljes felhatalmazással
irányítsa az ügy végrehajtását.32

A szovjet katonák magyarországi elhelyezésével kapcsolatban 1953. de-
cember 29-én Rákosi is beszélt a szovjet nagykövettel és felvetette, hogy a kér-
dést nem katonai vonalon, hanem kormányszinten kellene rendezni. Rákosi
emlékeztetett rá, hogy a Középsõ Hadseregcsoport azon kérésének teljesítése,
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hogy segítsenek lakást keresni a szovjet hadsereg tisztjeinek, mivel megérkez-
tek családtagjaik, komoly politikai problémát jelent. Rákosi állítása szerint
több mint háromezer lakásról volt szó, és a helyõrségparancsnokok mind több
követeléssel álltak elõ. A helyzetet súlyosbította az is, hogy a szovjet csapatok
állomáshelyei olyan településeken voltak, ahol a lakáshelyzet amúgy is súlyos
volt, vagy olyan kis településekrõl volt szó, mint Hajmáskér, Tököl stb. Rákosi
arra kérte a szovjet kormányt, tájékozódjon a Középsõ Hadseregcsoport igénye-
irõl és teljesítésük rendjérõl, s maga Moszkva hagyja jóvá a Hadseregcsoport
kérelmeit. A beszélgetésen jelen lévõ Gerõ megerõsítette a Rákosi által elmon-
dottakat, s közölte: nem arról van szó, hogy nem akarnak segíteni, nem is a le-
küzdendõ nehézségekrõl, de nincsenek mindig meggyõzõdve arról, hogy a Kö-
zépsõ Hadseregcsoport parancsnoksága azt kérelmezi, amit a Szovjetunió had-
ügyminisztériuma vagy a szovjet kormány szükségesnek tart. Minthogy ez az
ügy komoly problémává vált, szükségesnek tartanának errõl egy kormányszin-
tû megbeszélést.33

Ezzel összefüggésben Gerõ Ernõ 1954. január 27-én feljegyzést írt Apró
Antalnak, amelyben a szovjet kormány válaszát sürgetve azt javasolta, hogy
Nagy Imre miniszterelnök kéresse magához Kiszeljov nagykövetet és kérdezze
meg, hogy a magyar felvetésre a szovjet kormánytól érkezett-e már válasz.
Gerõ szerint olyan nagy összegekrõl van szó (12 millió forint), amit nem tud a
magyar kormány biztosítani.34

1954. január 28-án Nagy Imre Jevgenyij Kiszeljov nagykövettel folytatott
beszélgetése során újból szóba hozta a szovjet katonák és családjaik lakáskér-
désének ügyét. Közölte, hogy folytatódnak a partizánakciók az egyes egységpa-
rancsnokok, sõt egyes tisztek részérõl, akik lakásokat követelnek a helyi ma-
gyar szervektõl. A miniszterelnök szerint mindez bonyodalmakat, sõt szovjetel-
lenes hangulatot vált ki, mivel a szovjet csapatok állomáshelyein már hónapok
óta egyetlen magyar sem kapott lakást, még a legjobban rászorulók sem, mert a
teljes szabad lakásalapot a katonai szükségletekre tartották fenn. Nagy Imre
hangsúlyozta, hogy mivel ez politikai problémává vált és szovjetellenes hangu-
latot eredményezett, szükségesnek tartotta erre felhívni a szovjet vezetés fi-
gyelmét, s egyúttal kérte a helyzet rendezését.35 A nagykövet azt állította, hogy
beszélgetésük elõtt 3–4 héttel Tyihonov altábornagy a szovjet kormány megbí-
zásából már választ adott a magyar kormánynak, személy szerint Rákosi Má-
tyásnak. Abban ígéretet tettek arra, hogy a szovjet kormány figyelembe veszi a
nehézségeket és megvizsgálja az ügyet annak érdekében, hogy a kéréseket a mi-
nimumra csökkentsék.

Tyihonov altábornagy válaszát nem ismerjük. M. V. Zimjanyin, a szovjet
Külügyminisztérium IV. Európai Osztályának vezetõje a honvédelmi miniszter-
tõl kapott információra hivatkozva arról tájékoztatta V. A. Zorin külügyminisz-
ter-helyettest 1954. január 28-án, hogy határozat született a külföldön szolgáló
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szovjet tisztek családtagjai utazásának ideiglenesen elhalasztásáról. Kiszeljov
nagykövet utasítást kapott, hogy hozza ezt Rákosi tudomására.36 1954 elsõ felé-
ben azonban mégis megérkeztek a családtagok, és a nyár folyamán a szovjet
Középsõ Hadseregcsoport parancsnoksága újabb lakásigényekkel lépett fel.
1954 kora õszéig a magyar állam 1104 lakást biztosított a szovjet tiszti csalá-
doknak, amelynek helyreállítási költségei 10.811.000 Ft-ot tettek ki (ebbõl a
szovjet kormány 5.125.000 Ft költséget vállalt magára), ezenkívül több vidéki
városban mintegy 400 albérleti szobát béreltek. Az újabb szovjet igény 330 la-
kásra vonatkozott, ebbõl a magyar kormány 190-et tudott volna biztosítani,
amelynek költségkihatása kb. 5.980.000 Ft volt.37

Az osztrák államszerzõdés aláírása után 1955. október 1-jéig a szovjet csa-
patokat ki kellett vonni Ausztria területérõl. G. K. Zsukov marsall, a Szovjet-
unió honvédelmi miniszetere 1955. július 31-én az osztrák államszerzõdés élet-
be lépése után nyílt parancsban közölte: „Valamennyi Ausztriában állomásozó
szovjet csapatot 1955. október 1-jéig a Szovjetunió területére kell helyezni. A
Szovjetunió fegyveres erõinek összlétszámát az Ausztriából kivont csapatok
létszámával csökkenteni kell.”38 A magyar politikai vezetés is számolt azzal a
lehetõséggel, hogy esetleg Magyarország (és Románia) területérõl is kivonják a
szovjet katonai egységeket. Bata István honvédelmi miniszter az MDP KV Poli-
tikai Bizottsága 1955. május 5-ei ülésén az osztrák államszerzõdéssel összefüg-
gésben utalt is erre. Ugyanakkor úgy vélte, a Varsói Szerzõdés tekintetében az
egységes parancsnokság alatt mûködõ csapatok elhelyezése a tanácskozó testü-
let határozata alapján történik, és „megvan a lehetõség, hogy a fõparancsnok
maga intézkedik, hogy Magyarország területén legalább 1 hadtest szükséges”.39

Bata szerint erre azért is szükség lett volna, mert a magyar fegyveres erõk nem
eléggé felkészültek. Gerõ Ernõ ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a nyugati-
ak „óriási hangot csapnak, hogy megkötik az osztrák békét és az oroszok nem
vonulnak ki, Ettõl nem kell túlságosan befolyásoltatni magunkat. ... Én úgy
gondolom, hogy nekünk leginkább repülõkre és ratákra van szükség. ... Ha
szükséges katonai szempontból — had kiabáljanak, amíg berekednek — marad-
jon itt megfelelõ számú katonaság.”40 (Orosz kutatók véleménye szerint az or-
szágban lévõ feszült helyzetre tekintettel a szovjet vezetés félt kivonni a csapa-
tokat. Véleményük szerint a magyar hadseregnél nagyobb létszámban jelen
lévõ szovjet hadsereg nem csupán védelmet biztosított az „imperializmussal”
szemben, de az ország kommunista vezetésének is támaszául szolgált.41)

Nem sokkal ezt követõen, 1955. május 14-én Varsóban nyolc ország képvi-
selõje (Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, a Német Demokrati-
kus Köztársaság, Lengyelország, Románia, és a Szovjetunió) aláírták a Szovjet-
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unió által vezetett tömb katonai integrációs szervezetét létrehozó varsói szer-
zõdést.42 A „barátsági, együttmûködési és kölcsönös segítségnyújtási szerzõ-
dést” a késõbbiekben kétoldalú szerzõdésekkel egészítették ki, melynek értel-
mében a tagállamok hozzájárultak ahhoz, hogy szovjet csapatok állomásozza-
nak a területükön.

Allen W. Dulles, a CIA igazgatója a külügyminiszterének címzett 1955. au-
gusztus 12-én kelt memorandumában arról írt, nincs tudomásuk arról, hogy az
Ausztriában állomásozó csapatokat Magyarországra vagy Csehszlovákiába fog-
ják telepíteni, de nem tartotta kizártnak, hogy egy idõre Magyarországra cso-
portosítják át õket. Arra vonatkozóan voltak — nem megerõsített — informáci-
óik, hogy néhány sugárhajtású repülõgép egységet Csehszlovákiában helyeznek
el.43

Még mielõtt a szerzõdés 1955. június 5-én hatályba lépett volna, május
31-én Bata István honvédelmi miniszter már arról tájékoztatta a Politikai Bi-
zottságot, hogy a Szovjetunió Fegyveres Erõinek Vezérkara kérte egy légi
hadseregparancsnokság, egy három ezredbõl álló vadászrepülõ hadosztály és
egy felderítõ repülõezred Ausztriából Magyarország területére történõ áthelye-
zését. A miniszter úgy vélte, hogy ezeknek a telepítése javítani fogja az ország
légvédelmét, s az elhelyezés a meglévõ repülõterek felhasználásával, a szolnoki
repülõtér felszálló mezõjének meghosszabbításával, valamint a szükséges tiszti
lakások (350 lakás) biztosításával megvalósítható. A PB 1955. június 2-ai ülé-
sén úgy döntött, hogy a kérést teljesítik.44

A légierõn kívül a 17. gépesített lövészhadosztály is Magyarországra érke-
zett, amelynek egységei Keszthelyre, Zalaegerszegre, Marcaliba, Veszprémbe és
Tapolcára kerültek.45 1955 szeptemberében Magyarországon felállították a
szovjet fegyveres erõk miniszterének közvetlenül alárendelt különleges hadtes-
tet, amelynek állományába két gépesített gárdahadosztály (2. és 17.), a 195. va-
dászrepülõ, a 177. bombázórepülõ hadosztály, a 20. pontonos hidászezred, vala-
mint légvédelmi csapatok kerültek. A hadtest feladata volt — a magyar csapa-
tokkal együttmûködve — az osztrák határ lezárása, védelme, a szovjet csapatok
kivonása esetén az útvonalak biztosítása.46 (A Varsói Szerzõdés dokumentuma-
iban ugyan rögzítették, hogy „Az Egyesített Fegyveres Erõk elhelyezése a szer-
zõdésben részt vevõ államok területén az említett államok közötti megegyezés
szerint ... történik”, erre vonatkozó egyezményeket azonban az NDK, Lengyel-
ország, Románia és Magyarország esetében csak 1956–1957 folyamán kötöttek.
Az egyesített fegyveres erõk állományához mintegy 60–63 szovjet hadosztály
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42 A szerzõdés szövegét közreadja Halmosy Dénes (szerk): Nemzetközi szerzõdések 1945–1982.
A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerzõdései. Budapest, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó. 1985. 282–288.

43 http://www.foia.cia.gov/document/cia-rdp80b01676r004200020079–0 Letöltés ideje: 2014. de-
cember 28.

44 MNL OL M-KS 276. f. 53/234. õ. e.
45 Csendes László: Hadseregtörténet 1945–1998. Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1998. 54.
46 Horváth M.: Magyarország szuverenitásának helyreállítása. i. m. 271.



tartozott.47 Ezeknek a fegyveres erõknek az elhelyezésérõl a szovjetek „gyakor-
latilag tetszõlegesen dönthettek”.48

Az 1956. július 1-én kelt hivatalos ún. harcérték jelentés szerint 119.101
szovjet katona és 10.641 fõs polgári állomány tartózkodott az országban.49

A szovjet csapatok kivonásának követelése elõször az 1956-os forradalom
napjaiban fogalmazódott meg, a budapesti egyetemisták 16 pontos követelésé-
ben, mégpedig az elsõ helyen. Október 29-én a szovjet csapatok zöme kivonult
Budapestrõl, és október 30-án Nagy Imre bejelentette, hogy tárgyalásokat kez-
denek a teljes kivonásról. Csaknem ezzel egyidejûleg született meg Moszkvá-
ban a döntés a második szovjet intervencióról: 1956. november 4-ig több lépcsõ-
ben újabb 13 szovjet hadosztály egységeit rendelték Magyarországra. Az októ-
ber 23. elõtt Magyarországon állomásozó, illetve november 4-ig ide rendelt
erõkbõl alakult meg a szovjet Déli Hadseregcsoport, amelynek parancsnoksága
és alárendelt alakulatai — kisebb változásokkal — egészen 1991 nyaráig Ma-
gyarországon tartózkodtak. (Megnövekedett erõik számára a Magyar Néphad-
sereg ingatlanállományából ekkor vettek még át néhányat, illetve ekkor kezd-
tek nagyobb építkezésekbe. A jármûvek és gépek számának növekedése együtt
járt a magyar hadseregbõl is jól ismert külsõ körletek szaporodásával, amelyek
lényegében gépállomásszerû garázsokból és színekbõl álló mûszaki telepek vol-
tak.50)

A Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány 1956. november 4-én kiadott fel-
hívásában már ígéretet tett arra, hogy „a rend és a nyugalom helyreállítása
után” tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal és a VSZ-tagállamokkal a szov-
jet csapatok Magyarország területérõl való kivonásáról.51 A forradalom leveré-
sét követõen egy ideig az MSZMP vezetése is a szovjet csapatok kivonása mel-
lett foglalt állást. Az Ideiglenes Központi Bizottság 1956. november 11-én tar-
tott ülésén Kádár kijelentette: „Egy bizonyos idõ múlva amúgy is le kell ülni
tárgyalni a szovjet csapatok kivonásának kérdésérõl, s ami a perspektívát illeti,
nem kétséges, hogy elõbb-utóbb ki kell vonni Magyarország területérõl õket.”52

Az 1957. január 6-án közzétett kormányprogram ezzel szemben a csapatkivo-
násról már nem tett említést, hanem azt hangsúlyozta: „A szovjet hadsereg a
jelenlegi kiélezett helyzetben Magyarország területén védi a magyar népet... a
Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokkal kapcsolatos kérdéseket is a két
ország viszonyának megfelelõen a magyar és a szovjet kormány baráti tárgyalá-
sok útján kívánja rendezni.”53
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47 Pataki I.: „Egyezmények” i. m. 131.
48 A semleges Közép-Európa nem utópia. Beszélgetés Hegedüs Andrással. Népszava, 1991. július 1.
49 MNL OL XIX-A-88 (4. d.) Karácsony Imre feljegyzése Annus Antal számára, 1991. január 17.
50 Molnár Gy.: Megszállók homályban. i. m.
51 Szabad Nép, 1956. november 6.
52 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezetõ testületeinek jegyzõkönyvei. I. kötet

1956. november 11.–1957. január 14. Szerk.: Némethné Vágyi Karola és Sipos Levente. Intera Rt.,
Bp. 1993. 28.

53 A forradalmi munkás-paraszt kormány nyilatkozata a legfontosabb feladatokról. Népszabad-
ság, 1957. január 6.



A kérdés felvetésére szovjet részrõl is számítottak az 1957. márciusi ma-
gyar–szovjet kormánytárgyalások idején. Szokolovszkij honvédelmi miniszter a
csapatkivonástól nem zárkózott volna el, de csak késõbbi idõpontban, a helyzet
jelentõs javulása után tartotta idõszerûnek.54 Az SZKP KB Elnöksége viszont
arra utasította a szovjet tárgyaló delegációt, hogy állapodjanak meg a magya-
rokkal arról: a közös nyilatkozatban a magyar kormány nevében jelentsék ki,
hogy „a szovjet csapatok Magyarország területén való ideiglenes tartózkodása
szükséges és mindenekelõtt megfelel a magyar nép érdekeinek”.55

Az 1957. március 21-én folytatott tárgyaláson Kádár János azt javasolta,
hogy Zsukov marsall és Révész Géza honvédelmi miniszter találkozzanak a kö-
zös kommüniké azon részének átnézése céljából, amelyik a katonai kérdéseket
érinti. Zsukov e javaslatra bejelentette, hogy részt vesznek a másik — gazdasá-
gi kérdésekkel foglalkozó — bizottságban is, mivel „a nyilatkozat általános ré-
sze érinti a szovjet csapatok Magyarországon tartózkodásának kérdését, gazda-
sági vonalon pedig feltétlenül szabályozni kell a szovjet csapatok magyarorszá-
gi tartózkodásával összefüggõ elszámolások kérdését”.56 Errõl végül a tárgyalá-
sokon nem esett szó, de a két miniszterelnök által aláírt jegyzõkönyv tartal-
mazta azt az ígéretet, hogy a felek egy hónapon belül megkötik a Magyar Nép-
köztársaság területén ideiglenesen elhelyezett szovjet katonai alakulatok hely-
zetére vonatkozó egyezményt.

A szovjet csapatok magyarországi tartózkodását és jogi státuszát ezek
alapján az 1957. május 27-én aláírt egyezmény rendezte, amely hangsúlyozta:
„a szovjet csapatok ideiglenes tartózkodása a Magyar Népköztársaság terüle-
tén semmiképpen sem érinti a magyar állam szuverenitását; a szovjet csapatok
nem avatkoznak be a Magyar Népköztársaság belügyeibe.”57 Az egyezmény
megkönnyítette a magyar kormány számára, hogy a szovjet csapatokat „baráti
vendégalakulatként” kezelje, illetve ilyennek tüntesse fel a magyar társadalom
elõtt.

Arról az egyezmény nem szólt, hogy mekkora és milyen összetételû erõk
tartózkodnak az országban, pontosan hol helyezkednek el, és meddig marad-
nak Magyarország területén. Az Egyezmény 17. cikkelye úgy rendelkezett,
hogy az értelmezésével és alkalmazásával, illetve a tervezett kiegészítõ egyez-
ményekkel kapcsolatos kérdések megoldására vegyes bizottság alakul, amelybe
mindkét fél három-három fõt delegál.

Az egyezmény elõírta a szovjet csapatok állomásoztatásával összefüggés-
ben az egymásnak okozott károk kölcsönös megtérítését az 1947. február 10-én
megkötött párizsi békeszerzõdés utáni idõszakra vonatkozóan.58 Horváth Imre
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54 AVP RF f. 077 op. 38. papka 193 gy. 17
55 Uo.
56 Hiányzó lapok 1956 történetébõl. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Szerk.:

Vjacseszlav Szereda–Alekszandr Sztikalin. Móra Könyvkiadó, 1993. 307.
57 Az egyezmény szövege megjelent a Népszabadság 1957. május 29-ei számában. Az egyez-

ményt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 54. sz. törvényerejû rendelete hirdet-
te ki.

58 A szovjet katonai egységek, vagy azok állományába tartozó egyes személyek cselekménye
vagy mulasztása miatt a magyar államot, szerveket és állampolgárokat érintõ káresetek és jogviták
megoldására az 1957. évi egyezmény alapján Magyar-Szovjet Vegyes Bizottság jött létre. A Bizottság



külügyminiszter azonban az egyezmény aláírása elõtt arra kérte szovjet part-
nerét, hogy az 1956. október-novemberi eseményekre vonatkozó rész maradjon
ki; a magyar fél „levélváltás” útján lemondott a szovjetek által 1956-ban oko-
zott károk megtérítésérõl.59 (1990. augusztus elején azonban Annus Antal kor-
mánymeghatalmazott részére készült egy kimutatás ezekrõl a károkról.60)

Révész Géza és A. A. Grecsko 1958. április 1-jén írták alá a Magyarország
területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok által igénybevett különbözõ
létesítmények és a nekik nyújtott szolgáltatás rendjérõl és feltételeirõl szóló
megállapodást.61 Ezt érdemes részletesen is megismerni, mert így érthetõvé vá-
lik, hogy a majdani teljes csapatkivonást követõ elszámolási viták mibõl is
adódtak. Az egyezménynek megfelelõen a szovjet csapatok, valamint az állomá-
nyukba tartozó személyek és családtagjaik részére a Magyar Népköztársaság
tulajdonát képezõ ingatlanokat (laktanyák, repülõterek, gyakorlóterek, lõte-
rek, valamint ezek földterületei, lakó- és szolgálati épületek) bérleti díj fizetése
ellenében kellett rendelkezésre bocsátani. A bérleti díjnak viszont a szovjet csa-
patok által ezen ingatlanok helyreállítására, felújítására és karbantartására
fordított összeget kellett tekinteni. Az egyezmény emellett részletesen szabá-
lyozta a szállítási, távközlési, közüzemi szolgáltatási díjak megfizetési rendjét;
ezek általában a Magyarországon érvényben lévõ díjszabásnak feleltek meg.

A kormányközi megállapodás lehetõvé tette, hogy a szovjet csapatoknak
az illetékes magyar hatóságok építõipari kapacitást bocsássanak rendelkezésre,
amellyel szerzõdéses feltételek mellett építõ és szerelõ munkát végeztethettek.
Ezen munkálatok értékét a magyar néphadseregre irányadó árszabályoknak és
áraknak megfelelõen forintban kellett kifizetni.

Ha e létesítményeket a szovjet csapatok kiürítik, azokat az átadás napjá-
nak megfelelõ mûszaki állapotban kellett átadni a Honvédelmi Minisztérium-
nak. A szovjet csapatok eszközeibõl épített vagy vásárolt létesítmények átadása
esetén a magyar félnek az amortizáció, valamint azok további felhasználási le-
hetõségeinek figyelembevételével forintban kellett megtéríteni a létesítmények
építésére vagy vételére fordított összeget.62
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1990-ig tartó mûködése alatt mintegy 20.000 ügyben járt el, ami hozzávetõleg 60.000 magyar állam-
polgárt, 800 külföldit és 1000 magyar szervezetet (szövetkezet, vállalat stb.) érintett. A Bizottság kb.
240 millió Ft szovjet kártérítési kötelezettséget állapított meg. Endrédy István: A szovjet csapatok
kivonása Magyarországról és a környezeti károk felszámolásának története. Bp., 2013. 11.

59 Pataki I.: „Egyezmények” i. m. 134–135.
60 A Karácsony Imre csapatkivonási kormánymeghatalmazott-helyettes által készített összeál-

lítás szerint az 1956. októberi események alatt Budapesten a lakásállomány 4,1%-a (közel 20 ezer la-
kás) sérült meg, 2217 pedig teljesen elpusztult. Ezek akkori értéke 336 millió Ft volt, ami 1990. évi
árakon számolva 1,8 milliárd forintot tett ki. A vidéki lakáskárok összege 7 millió (1990-es árakon 36
millió) forintra rúgott. Az egészségügyi és oktatási intézményekben 12, illetve 40 millió (1990-es ér-
téken 64, illetve 220 millió) forintnyi kár keletkezett. Ezekhez hozzászámolva a felsõoktatási intéz-
ményekben, illetve népmûvelési intézményekben esett károkat, az összes épületkárt akkori árakon
413 millióra, 1990-es árakon 2,2 milliárd forintra becsülték. MNL OL XIX-A-88 3. d. Karácsony Imre
feljegyzése Annus Antalnak, 1990. augusztus 8.

61 Az Egyezmény szövegét közli Pataki I.: „Egyezmények” i. m. 149–158.
62 Errõl az Egyezmény 8. cikke rendelkezett. L. uo. 156.



A kétoldalú egyezmény engedélyezte a szovjet félnek, hogy 67 helyõrség-
ben 60.500 katonát állomásoztasson az országban. Lehetõvé tette, hogy a Szov-
jetunió a csapatok létszámát önkényesen megváltoztassa, és az „ideiglenes lét-
számváltozást a szovjet parancsnokság a magyar féllel ne hangolja össze”.63 A
szovjet nagykövetség 1958. januári elemzése a kialakult helyzetrõl kritikusan
fogalmazott: „Ami a magyarországi szovjet csapatok létszámát illeti, a szovjet
fél nem ad információt a magyar elvtársaknak errõl a kérdésrõl. Meg kell állapí-
tani, hogy ez megsértése azoknak a feltételeknek, amelyeket a magyarországi
szovjet csapatok státuszáról szóló egyezményben meghatároztak.”64

Az 1958. április 2-án Magyarországra érkezett Hruscsov a Kádár Jánossal
folytatott négyszemközti beszélgetésük alkalmával felvetette, hogy Romániá-
hoz hasonlóan Magyarországról is kivonják a szovjet csapatokat. Sipos Levente
történész úgy tudja, hogy Kádár errõl április 11-én zárt ülésen tájékoztatta a
PB tagjait.65 A KB tagjai errõl hónapokkal késõbb szereztek tudomást, amikor
Kádár János moszkvai tárgyalásairól a Központi Bizottság 1958. június 6-án
tartott ülésén azt mondta: „...ha kizárólag a belsõ dolgainkat nézzük, minden
további nélkül ki lehetne vonni...Ami azonban a külsõ provokáció lehetõségét
illeti — ami fennáll — mi nem vagyunk képesek védeni saját független álla-
munkat”.66

1958. május 24-én Moszkvában ülésezett a VSZ-tagországok Politikai Ta-
nácskozó Testülete, ahol egyebek mellett I. Sz. Konyev marsall arról tájékoztat-
ta a résztvevõket, hogy 419 ezer fõvel csökkentik a VSZ fegyveres erõit, és ki-
vonják Románia területérõl a Varsói Szerzõdés értelmében ott lévõ szovjet csa-
patok (erre 1958 augusztusában sor is került). A tanácskozáson tudomásul vet-
ték a szovjet kormány döntését a magyarországi megszálló erõk egy hadosz-
tállyal történõ csökkentésérõl és az országból történõ kivonásáról.67

A Magyarországról kivont szovjet csapatok ezenközben már 1958. febru-
ár-március folyamán elhagyták állomáshelyüket, a pápai, gyõri, szombathelyi,
veszprémi, fehérvári, majd miskolci helyõrségekben. A búcsúztatást mindenütt
ünnepélyes alkalomként szervezték meg, hogy ezzel is demonstrálják a két nép
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63 Homor György: Szovjet csapatkivonás térségünkbõl. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2009.
27–28.

64 AVP RF f. 077 op. 39 papka 198 gy. 13. A szovjet-magyar kapcsolatok a Szovjetunió kormá-
nya 1956. október 30-i, a Szovjetunió és a többi szocialista ország közötti barátság és együttmûködés
fejlesztésének és további erõsítésének alapelveirõl szóló deklarációjának fényében. A szovjet lakta-
nyák megyénkénti elhelyezkedésérõl a Honvédelmi Minisztériumban 1959-ben készült egy kimuta-
tás. A dokumentumot közli: „A dolgozó népet szolgálom!” Forráskiadvány a Magyar Néphadsereg
Hadtörténelmi Levéltárában õrzött irataiból 1957–1972. Szerk.: Ehrenberger Róbert. TONYO– GRÁF
Nyomdai és Grafikai Stúdió, Bp., 2006. 49–54.

65 Sipos Levente: Félelem a szabadságtól. In: Száz rejtély a magyar történelembõl. Gesta Könyvki-
adó, 1994. 200. Sipos nem jelölte meg az információ forrását. A Politikai Bizottság azonban 1958. áp-
rilis 11-én nem tartott ülést (aznap csak titkársági ülés volt), és ilyen tájékoztatásnak az Országos
Levéltárban õrzött más dokumentumokban sem akadtunk a nyomára.

66 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957–1958. évi jegyzõkönyvei.
Szerk.: Némethné Vágyi Karola–Soós László–T. Varga György–Ujváry Gábor. Magyar Országos Le-
véltár, Bp., 1997. 337.

67 Centralno-Vosztocsnaja Jevropa vo vtoroj polovinye XX veka. Tom I. Sztanovlenyije „real-
nogo szocializma” 1945–1965. Otv. red.: I. I. Orlik, Nauka, Moszkva, 2000.



barátságát. Szovjet részrõl felmerült az a kívánság, hogy az utolsó részlegeket
az MSZMP KB Politikai Bizottságának egyik tagja búcsúztassa. A PB 1958.
március 13-án röpszavazással döntött arról, hogy az utolsó egységet Veszprém-
ben Kállai Gyula búcsúztassa a PB és a kormány nevében, és „a magyar-szovjet
barátságnak ezekrõl az ünnepi aktusairól” készíttessenek filmet és kapjon tel-
jes sajtónyilvánosságot.68

1959-ben a Budapestre akkreditált nyugati diplomaták körében terjedt el
az a hír, hogy hamarosan sor kerül a szovjet csapatok kivonására Magyaror-
szágról, ezt azonban Kádár hivatalosan is cáfolta.69 A téma ezt követõen — je-
len ismereteink szerint — évtizedekig nem volt napirenden. Foglalkozott vi-
szont a Politikai Bizottság a családos szovjet tisztek elhelyezésével, amikor
1962. augusztus 7-én úgy határozott, hogy a Déli Hadseregcsoport által megje-
lölt helyeken 1962–1963 folyamán mintegy 46 millió Ft értékben tiszti szálló-
kat építenek.70

Az 1970-es évek végétõl a Déli Hadseregcsoport már csupán négy hadosz-
tályt foglalt magában, körülbelül akkorára zsugorodott, mint az egykori Külön-
leges Hadtest. Ugyanakkor aránytalanul nagy mennyiségû hadianyagot tárol-
tak itt és számos hídépítõ alakulat tartózkodott Magyarországon; jelenlétük és
a magyarországi raktárakban felhalmozott több mint ötszázezer tonna után-
pótlás Molnár György hadtörténész szakértõ véleménye szerint expedíciós há-
borús tervekre utalt.71 A háborús készülõdést mutatta szerinte a Nagytevel
mellett elhagyott MORAB-nak nevezett 3781 négyzetméteres föld alatti bun-
ker is, melyet 14 méteres mélységbe telepítettek. Molnár úgy tudja, hogy az ob-
jektum körülbelül 400 fõs személyzettel és saját számítógépközponttal rendel-
kezett, és atomháború esetén innen irányították volna a Déli Hadseregcsoport
helyére lépõ igazi frontot.72 (Molnár György ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a
szovjet hadigépezetbõl hiányzott a magyar belügyekbe való beavatkozásra al-
kalmas karhatalom, vagyis olyan speciálisan kiképzett és felszerelt csapatok,
amelyek alkalmasak a lakosság ellen való bevetésre: „...viszonylag jól felkészül-
tek az általános európai háborúban rájuk osztott szerepre, de komoly bajban
lettek volna, ha 1970 után megint Budapest utcáira küldték volna õket”).73

Az 1980-as évek derekán a Magyar Néphadsereg vezetõi arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a hadsereg nagyságrendje és struktúrája már nem teszi
lehetõvé a korszerû fegyverzeti színvonal fenntartását. A haderõreformot azon-
ban értelemszerûen a Varsói Szerzõdés Egyesített Fegyveres Erõi Parancsnok-
ságával egyeztetve lehetett és kellett volna végrehajtani. Ennek jegyében ke-
rült sor a magyar és szovjet katonai vezetõk tárgyalására a védelmi kiadások
11–12 milliárd Ft (425 millió Rubel) összegû mérséklésérõl 1987. szeptember
végén. A megbeszéléseket magyar részrõl Pacsek József altábornagy, vezérkari
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fõnök, szovjet részrõl Szergej F. Ahromejev, a Szovjetunió marsallja vezette. A
tárgyalások menetét Kárpáti Ferenc részletesen ismerteti könyvében. A szovjet
katonai vezetés a politikai vezetõknél lényegesen kisebb megértést mutatott a
magyar probléma iránt; kijelentették, hogy semmi okot nem látnak arra, hogy a
nagyjából kiegyensúlyozott hagyományos erõviszonyok mellett a magyar oldal
egyoldalú csökkentésbe kezdjen, s ezzel megingassa az erõegyensúlyt.
Ahromejev marsall annak figyelembe vételét is kérte, hogy a tervezett lépés az
egész varsói szövetségi rendszerre negatívan hathat. Mindazonáltal a magyar
felvetésre a marsall sem adott egyértelmû választ, partnerének arra tett ígére-
tet, hogy az általuk kidolgozott javaslatokat D. T. Jazov hadseregtábornok,
honvédelmi miniszter jóváhagyása után az illetékes szovjet párt- és kormány-
szervek elé terjesztik.74 A két delegáció tárgyalásait követõen sor került Kárpá-
ti Ferenc honvédelmi miniszter és Jazov megbeszélésére is, de az álláspontok
nem közeledtek, sõt Jazov ellentmondást nem tûrõen a vállalt fejlesztési elõi-
rányzat betartását követelte a magyar féltõl.75

A magyar hadsereg által az 1985–1990 közötti idõszakra vállalt feladatok
így még jelentõs részben újabb támadó eszközök beszerzését irányozták elõ, ám
ez már ellentmondásban volt a VSZ 1987-ben elfogadott új doktrínája céljaival
is.76 A magyar vezetés ezt kihasználva a katonai eszközök egy részének beszer-
zésérõl kívánt lemondani, s ezt a kérdést 1988 júliusában és 1989 márciusában
Grósz Károly Mihail Gorbacsovval folytatott megbeszélései alkalmával fel is ve-
tette.77 Gorbacsov nem adott határozott választ a felvetésre, de ígéretet tett
arra, hogy a katonai vezetõkkel tárgyalni fog a kérdésrõl.78

A csapatkivonás

A magyar pártvezetés már 1988 augusztusában jelezte a szovjet vezetõk-
nek, hogy szívesen játszana kezdeményezõ és koordináló szerepet a VSZ tagál-
lamok fegyverzetcsökkentésében és arról igyekeztek meggyõzni partnereiket,
hogy milyen pozitív politikai, gazdasági hatása lenne a szovjet csapatok Ma-
gyarországról történõ kivonásának.79 Grósz Károly az MSZMP Központi Bi-
zottságában 1988 szeptemberében hozta szóba elõször a kérdést. A KB 1988.
szeptember 27-ei ülésén a „Tájékoztató idõszerû külpolitikai és nemzetközi
kérdésekrõl” címû napirendi pont keretében említette meg, hogy Gorbacsovval
folytatott megbeszélésekor szó volt a szovjet csapatok kivonásának idõpontjá-
ról, a végrehajtás ütemérõl, gyakorlati lebonyolításáról. Véleménye szerint a
szovjet vezetõ hajlott arra, hogy erre a nem túl távoli jövõben sor is kerüljön.80
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Amikor 1988. november 10–11-én A. Ny. Jakovlev, az SZKP KB Politikai
Bizottságának tagja Budapesten tárgyalt, Grósz Károly elõtte is szóba hozta a
szovjet csapatok magyarországi tartózkodását. Igyekezett megnyugtatni a csa-
patok magyarországi állomásozása elleni politikai fellépések miatt aggódó szov-
jet vezetõket, de nem titkolta, hogy az idõvel politikai kérdéssé válhat. Jakov-
levtõl ezzel kapcsolatban ugyanazt kérte, mint egy évvel korábban Sevard-
nadze külügyminisztertõl: „ha tisztán katonai viszonylatban nem látják akadá-
lyát a csapatok jelenléte csökkentésének, ha lehetõséget látnak legalább saját
erõik 20%-ának kivonására, akkor egy ilyen lépés, ha ezt megtennék, jól kihasz-
nálható politikai síkon”.81

1989 januárjában Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter tájékoztatta a
Magyar Távirati Iroda, valamint a TV Híradó munkatársait arról, hogy konk-
réttá vált a Déli Hadseregcsoport egyes csapatai, fegyverzete és haditechnikája
részleges kivonásának ütemterve.82 Az 1989. január 31-én tartott sajtótájékoz-
tatón Matvej Burlakov vezérezredes, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka be-
szélt arról, hogy a szovjet kormány döntésének megfelelõen 22 egységet (köz-
tük egy páncéloshadosztályt, egy kiképzõ páncélosezredet, egy deszant-roham-
zászlóaljt, egy vadászrepülõ-ezredet, egy vegyvédelmi zászlóaljt, egy katonai is-
kolát) vonnak ki Magyarország területérõl, aminek eredményeképpen a hadse-
regcsoport létszáma jóval több mint tízezer fõvel csökken. A katonák távozása
után a magyar állam tulajdonába kerül 11 helyõrségi objektum és számos lak-
tanya, mûemléképület. Burlakov ennek kapcsán külön is megemlítette, hogy
mintegy 400 objektumot 38 millió rubeles (650 millió Ft) költséggel a Déli Had-
seregcsoport épített; ennek átadási módját a szovjet és magyar hatóságok
egyeztetik.83

Ugyanazon a napon a Honvédelmi Minisztériumban is sor került egy saj-
tótájékoztatóra, ahol Kárpáti Ferencnek olyan kérdésekre kellett volna választ
adni, hogy mi lesz a sorsa a felszabaduló laktanyáknak, épületeknek, kinek a
tulajdonában vannak ezek az objektumok, a hadsereg létszámának csökkenése
hatással lesz-e a hadiipar termelésére.84

Kárpáti 1989. április 1-jei dátummal készítette el jelentését Németh Mik-
lós és Grósz Károly részére a szovjet egységek részleges kivonásának elõkészí-
tésérõl. A szovjet féltõl kapott adatok szerint 11.300 fõt, 470 harckocsit, 200 lö-
veget és aknavetõt, valamint 2900 különbözõ típusú gépjármûvet terveztek ki-
vonni az ország területérõl. A kivonás során 3000 családtag és 150 polgári al-
kalmazott is távozott volna.

A csapatkivonás a magyar katonai vezetéssel egyeztetett tervek szerint
1989. április 25-én kezdõdött volna, és a május 15-ig tartó elsõ szakaszban 18
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vasúti szerelvényen a technikai eszközöket kívánták a Szovjetunióba szállítani.
A csapatok kivonulását május 15-én az aszódi vegyvédelmi zászlóalj kezdte és
június végén a szolnoki légvédelmi ezred, illetve az általuk használt repülõte-
rek légvédelmi egységei fejezték volna be. 1990-ben egy egység, a kecskeméti
deszant-rohamzászlóalj kivonását tervezték.85 A részleges kivonás után Ma-
gyarországon maradt csapatok átcsoportosítását 1989. május 15. és szeptember
21. között tervezték végrehajtani 26 vasúti szerelvényen, illetve közúton éjsza-
ka 22 és hajnali 6 óra között.

Kárpáti Ferenc a tájékoztatás mellett a csapatkivonással összefüggésben
néhány politikai jellegû kérdésben a magyar vezetés állásfoglalását is kérte.
Sürgette olyan közös tervek kidolgozását, amelyek magában foglalták volna a
csapatoknak a helyõrségekben történõ búcsúztatását, a hazai és nemzetközi
sajtónyilvánossággal kapcsolatos kérdéseket, esetleg diplomaták meghívását.

Javasolta a kivonásra, illetve átcsoportosításra kerülõ csapatok mozgásá-
nak biztosításával kapcsolatos tervek összeállítását, illetve szakbizottság kije-
lölését a hátrahagyott objektumok, technikai és más anyagi eszközök átvételé-
re, õrzésének megszervezésére. Egyidejûleg indítványozta, hogy az objektumok
további hasznosítására vonatkozó elképzelések kidolgozásába vonják be a helyi
párt- és tanácsi vezetõket is.86

A csapatok távozása után a magyar–osztrák határ kb. 100 km-es szaka-
szán csak szovjet légvédelmi csapatok maradtak. Magyarország visszakapott 10
laktanyát — ezen belül Szombathely, Gyõr, Esztergom, Gödöllõ, Kecskemét te-
rületén mûemlék, illetve mûemlék jellegû épületeket — amelynek értékét ma-
gyar részrõl mintegy 1 milliárd forintra becsülték.

A csapatkivonás folytatásáról már Németh Miklós 1989. márciusi moszk-
vai tárgyalásai során elvi megállapodás született, ezt azonban — szovjet kérés-
re — a megbeszélésekrõl készített feljegyzésben nem rögzítették. Nem esik szó
a Magyarországon található atomfegyverek kivonásáról sem, Németh Miklós
viszont úgy emlékszik vissza e találkozóra, mint amelyen a Magyarországon ta-
lálható szovjet atomfegyverek eltávolításának kérdése is felmerült.87

A teljes csapatkivonásról szóló érdemi megbeszélésekre Nyers Rezsõ és
Grósz Károly 1989. július 24–25-ei moszkvai látogatása alatt került sor. Nyers
ekkor azt kérte szovjet tárgyalópartnerétõl, hogy erõsítsék meg a korábbi meg-
állapodást és gondolják végig a szovjet csapatok további kivonásának kérdését,
s egyúttal valamilyen formában hozzák is azt nyilvánosságra. Gorbacsov a ja-
vaslatokkal alapvetõen egyetértett, de a nyilvánosságra hozatal kérdésében
óvatosabb volt.88

Néhány hónappal késõbb viszont a szovjet fél vette át a kezdeményezést:
Georgij Sahnazarov, Gorbacsov külpolitikai fõtanácsadója 1989 októberében
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azt indítványozta a szovjet elnöknek, hogy az európai fegyverzetkorlátozásra
vonatkozó új szovjet kezdeményezést konkrét lépéssel, nevezetesen a szovjet
csapatok Lengyelországból, Magyarországról és Csehszlovákiából történõ egy-
oldalú kivonásával tegyék hangsúlyosabbá. Sahnazarov szerint a kedvezõ nem-
zetközi hatás mellett e lépés elsõsorban a kétoldalú államközi kapcsolatok ala-
kulására gyakorolt volna hatást, hiszen az ezen országokban állomásozó egysé-
gek katonai jelentõsége csekély, viszont jelenlétük „ingerlõ” tényezõ, s ezen or-
szágok leendõ új kormányai elõbb vagy utóbb úgy is követelni fogják kivonásu-
kat.89 Egy hónappal késõbb az SZKP KB Nemzetközi Osztálya által a párt ré-
szérõl összehívott szakértõi csoport helyzetelemzése alapján készített, „Né-
hány végkövetkeztetés a magyarországi helyzet elemzésébõl” címû dokumen-
tum hasonló véleményt fogalmazott meg: „Egységes vélemény uralkodott azt
illetõen, hogy a szovjet csapatok jelenléte Magyarország területén, ami szá-
munkra semmiféle stratégiai jelentõséggel nem bír, végsõ konzekvenciájában a
Szovjetunió ellen dolgozik, amennyiben a szovjetellenességet táplálja. Függet-
lenül saját akaratunktól, mind a jobboldallal, mind a baloldallal konfliktusba
kerülhetünk. Abban a kérdésben, hogy milyen ütemben és milyen mértékben
lehet a szovjet csapatok jelenlétét redukálni Magyarországon, különbözõek vol-
tak a vélemények. Néhányan azt javasolták, hogy a dolgot egy nyilatkozatra
kell redukálni, a csapatok kivonására vonatkozó tárgyalási készségünket illetõ-
en. Annak a szükségességérõl is beszéltek, hogy gyorsan el kell távolítani a fájó
sebeket (mint a debreceni légi támaszpont) és átállni a katonai bázisok elvére
(az USA jelenlét mintájára néhány NATO országban). Beszéltek Magyaror-
szágnak a Varsói Szerzõdéshez fûzõdõ kapcsolatáról is. Tagságának átalakítása
ebben a szervezetben megkerülhetetlennek tûnik, nem csak egyes vezetõk maga-
tartása és a társadalomnak a semlegességre törekvése miatt. A tudósok véleménye
szerint a szövetséges országok között Magyarországnak fûzõdik a legcsekélyebb
érdeke a szövetségben maradni. Lehetséges Magyarország státusának megváltozá-
sa a Varsói Szerzõdésben francia minta szerint. Az a vélemény is elhangzott,
hogy Magyarország a geopolitikai helyzet következtében a Szovjetunió katonai
stratégiai érdekeire semmiféle veszélyt nem jelentene és a legszélsõségesebb lé-
pés Magyarországnak a Varsói Szerzõdésbõl történõ kilépése lenne.”90

Magyarországon a szovjet csapatok teljes kivonására vonatkozó követelés
nyilvánosan elõször 1989 kora nyarán hangzott el. Nagy Imre és mártírtársai
1989. június 16-ai újratemetésén elmondott beszédében Orbán Viktor, a FI-
DESZ vezetõje a szovjet csapatok kivonásáról szóló tárgyalások azonnali meg-
kezdését követelte. 1989 októberében a Magyar Radikális Párt és a Magyar Ok-
tóber Párt a budapesti szovjet nagykövetség elõtt és a Szabadság téri szovjet
emlékmûnél követelték a szovjet csapatok azonnali kivonását.

A magyar országgyûlésben Sebõk János tábornok, Veszprém megye képvi-
selõje vetette fel azt a javaslatot az Országgyûlés Honvédelmi Bizottsága 1989.
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december 12-ei ülésén, hogy kérjék a kormányt, folytasson tárgyalásokat a
szovjet kormánnyal: 1990. december 31-ig vonja ki csapatait az ország területé-
rõl, arra hivatkozva, hogy megszûntek a csapatok itt-tartózkodásának mind po-
litikai, mind katonai okai. A kivonulás szükségességét nem is vitatta senki, a
határidõt viszont korainak tartották.91 Akkor a szovjet csapatok — gyakorlati-
lag az ország egész területét behálózva — 90 helyõrségben, azon belül 328 in-
gatlanon állomásoztak és kb. 46.000 hektárt foglaltak le.

1989 decemberében ismét Matvej Burlakov tábornok lépett a nyilvános-
ság elé és az MTI-nek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a szovjet kor-
mány legújabb döntésének megfelelõen 1990-ben újabb katonai egységeket
vonnak ki az országból, és konkrét adatokat sorolt fel erre vonatkozóan. Ezek
az adatok hangsúlyozottan a csapatcsökkentésre és nem a teljes csapatkivonás-
ra vonatkoztak. Az utóbbiról Burlakov a következõképpen nyilatkozott: „A
Varsói Szerzõdés tagállamainak illetékességi körébe tartozik az, hogy milyen
gyorsan csökkenjen a szovjet csapatok állománya, hogyan és mikor történjen
ezek kivonása. Mindez azonban szorosan összefügg az összeurópai fegyverzet-
csökkentési és leszerelési folyamattal, valamint a bécsi haderõcsökkentési tár-
gyalások helyzetével, elõrehaladásával.”92

A szovjet csapatkivonás elsõ ütemében viszont kivonták a Magyarország
területén található szovjet atomfegyvereket is.93 A magyar katonai vezetésnek
nem voltak pontos információi az atomtöltetek tárolásáról, minden ezzel össze-
függõ kérdés közvetlenül a szovjet hadsereg Hadászati Rakétacsapatok Fõpa-
rancsnokságához tartozott.94 A tárolásukra szolgáló objektumot Nagyvázsony
és Tótvázsony közelében, „Duna” fedõnévvel létesítették. (A Scud-B és Frog tí-
pusú szállítórakéták állomáshelye Dombóvár közelében, illetve Baj község hatá-
rában volt.95) Az építkezéshez természetesen szükség volt a magyar hatóságok en-
gedélyére, de a létesítményekrõl pontos ismeretekkel senki nem rendelkezett.96
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91 Homor Gy.: Szovjet csapatkivonás... i. m. 41.
92 Jövõre újabb egységek távoznak. Burlakov vezérezredes a szovjet csapatkivonásról. Népsza-

badság, 1989. december 29.
93 Kárpáti F.: Puskalövés nélkül.... i. m. 78. Az pontosan még ma sem tudható, hogy az atomtöl-

teteket mikor szállították Magyarországra. Szovjet kezdeményezésre az 1960-as évek második felé-
ben kötöttek megállapodást arról, hogy a szovjet hadsereg ilyen fegyvereket is tárolhat az országban.
Magyarországon errõl a megállapodásról csak a legfelsõbb párt- és kormányzati körök néhány tagja
tudott, Kárpáti Ferenc is csak honvédelmi miniszteri kinevezését követõen szerzett tudomást róla.
Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter állítása szerint kormányfõvé választása után, 1987 júniusában
tájékoztatta a kérdésrõl Grósz Károlyt. Utóbbi a Népszabadság 1991. április 22-ei számában erre így
emlékezett: „Amikor miniszterelnök lettem, néhány héttel a kinevezésem után hivatalos információt
kaptam a magyar, illetve az itteni szovjet katonai vezetéstõl, hogy egy magyarországi bázison atom-
tölteteket tárolnak. Az információ után nem sokkal utaztam Moszkvába és arra kértem Gorbacsov
fõtitkárt, hogy a tölteteket vigyék el Magyarországról. Akkor õ erre ígéretet tett.” (A legszigorúbban
õrzött államtitok. Volt szovjet atomfegyver Magyarországon. Népszabadság, 1991. április 22.) Ezt
Nyikolaj Rizskov szovjet kormányfõ ugyancsak megígérte Németh Miklósnak 1989. márciusi moszk-
vai találkozójuk alkalmával. Amikor azonban Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter az ígéret teljesí-
tésének idõpontja iránt érdeklõdött Dmitrij Jazov hadseregtábornoknál, levelére nem kapott választ.

94 Kárpáti F.: Puskalövés nélkül… i.m. 79.
95 Molnár Gy.: Megszállók homályban. i. m.
96 Kárpáti Ferenc könyvében pontosan leírja, hogyan nézett ki az objektum. I. m. 81–82.



1989 novemberében tájékoztatta Borisz Sztukalin szovjet nagykövet a magyar
vezetõket, hogy Moszkvában határozatot hoztak az atomtöltetek magyarorszá-
gi elszállításáról, ami november 24–26-án meg is történt. Mindazonáltal a ma-
gyar katonai vezetés csak 1990. március végén léphetett a „Duna” objektum te-
rületére, amikor onnan már mindent leszereltek és elszállítottak.97 Mihail
Mojszejev tábornok, szovjet vezérkari fõnök egy esztendõvel késõbb 1990. októ-
ber 26-án, Brüsszelben jelentette be, hogy a Szovjetunió befejezte az összes
atomfegyver kivonását Csehszlovákia és Magyarország területérõl.98

Az Országgyûlés külügyi és honvédelmi bizottságai 1990. január 5-én
együttes ülésükön tárgyalták a csapatkivonás kérdését. A képviselõk sürgették,
hogy mielõbb kezdõdjön tárgyalás, és lehetõleg 1990 végéig történjen meg a
szovjet csapatok teljes kivonása az ország területérõl. Németh Miklós 1990. ja-
nuár 5-én levelet intézett Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterelnökhöz, és kérte,
hogy a szovjet csapatkivonásról mielõbb — lehetõség szerint még 1990 január-
jában — kezdõdjenek meg az érdemi tárgyalások.99 Ennek ütemezésérõl a ma-
gyar miniszterelnök és szovjet kollégája 1990. január 9-én a KGST szófiai ülé-
sén állapodott meg.100 Németh Miklós a közvéleményt 1990. január 23-án az or-
szággyûlés ülésén tájékoztatta. „...A kivonás menetrendjének a kidolgozása és
az üggyel kapcsolatos további kérdések rendezése céljából a közeli napokban
szakértõi szintû magyar–szovjet tárgyalások kezdõdnek Budapesten. Tegnap
kaptam meg a szovjet miniszterelnök üzenetét, amelyben már a tárgyaló dele-
gáció összetételét is kijelölte.”101

Ennek ellenére úgy tûnik, hogy 1989 végén – 1990 elején a szovjet katonai
vezetés (és Gorbacsov is) még mindig csak csapatcsökkentésben gondolkodott.
A Varsói Szerzõdés moszkvai találkozóján 1989. december 4-én — mondaniva-
lóját közvetlenül Nyers Rezsõnek címezve — a fõtitkár a következõket mondta:
„De ez egy olyan kérdés, ami nagyon felelõsségteljes hozzáállást követel. Tulaj-
donképpen mi már elkezdtünk dolgozni és a végkövetkeztetés feltehetõen az
volt, hogy az egyes országokban ezt a folyamatot talán gyorsabban végbe kell
vinni, miután a szovjet katonák sûrûsége Magyarországon világviszonylatban a
legnagyobb. Igen, az elvtársak Magyarországról kiszámították, hogy náluk jut
a legtöbb katona egy négyzetkilométerre. Ezt is tudomásul veszem. De azt gon-
dolom, hogy az elvet tartani kell – szeretném, ha bólintanátok, miként tegnap
Busht is rávettem,102 hogy egyetértõleg bólintson – tartsuk meg a mérsékelt, a
tárgyalásokra alapozott folyamat elvét. Véleményem szerint ez egy fontos kér-
dés, ahol az improvizációk nagyon veszélyesek volnának.”103
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97 Kárpáti F.: Puskalövés nélkül... i. m. 86–87.
98 Moiszejev vezérkari fõnök: Magyarországon nincsenek többé atomfegyverek. Népszabadság,

1990. október 27. Borsits László vezérkari fõnök ezt a kijelentés úgy kommentálta, hogy Magyaror-
szág területén nem voltak atomtöltetek, csak atomfegyverhordozó eszközök. Uo.

99 A levelet faximilében közreadja Kárpáti F.: Puskalövés nélkül... i. m. 100.
100 Uo. 99.
101 M. Tóth György: Kivonási tünetek (3.) http://www.honvedelem.hu/cikk/26482/kivonasi-tu-

netek-(3) Letöltés ideje: 2015. január 3.
102 Gorbacsov az 1989. március 2–3-ai máltai találkozóra utalt.
103 Der Kreml und die Wende 1989. i. m. 576.



Dmitrij Jazov honvédelmi miniszter 1990. január 10-én Kárpáti Ferenc
honvédelmi miniszternek küldött levelében ugyancsak kifogásolta, hogy egyre
sürgetõbben vetik fel a szovjet csapatok teljes kivonásának kérdését, s ez a kö-
vetelés immár ultimátum jelleget ölt.104

Szovjet részrõl változatlanul Matvej Burlakov vezérezredes kapott felha-
talmazást a kivonással kapcsolatos feladatok végrehajtására, a kapcsolatok
fenntartására a magyar kormánnyal és a Honvédelmi Minisztériummal. A ve-
zérezredes nem volt érdekelt abban, hogy a kivonás zökkenõmentesen és gyor-
san megtörténjen.105 A magyar kormány 1990 januárjában ugyancsak megbízta
Annus Antal altábornagyot a csapatkivonások elõkészítésével, helyettese Kará-
csony Imre mérnök vezérõrnagy, a Pénzügyminisztérium fõcsoportfõnöke
lett.106 A belügyminiszter-helyettes irányításával az érintett tárcák miniszteri
biztosaiból a miniszterelnöknek közvetlenül alárendelt tárcaközi bizottság ala-
kult, amelynek egyik fontos feladata lett a megüresedõ ingatlanok hasznosítá-
sával kapcsolatos kérdések kidolgozása. A kormánymegbízott és helyettese te-
vékenységének négy fõ iránya volt: 1. a csapatkivonás katonai operatív végre-
hajtása; 2. a szovjet, majd a Szovjetunió szétesése után a jogutód orosz féllel a
tárgyalások lefolytatása, különös tekintettel a kölcsönös követelések számbavé-
telére; 3. a végsõ gazdasági-pénzügyi elszámolás elõkészítése; 4. a felszabadult
ingatlanok hasznosítása.107

Németh Miklós és Nyikolaj Rizskov miniszterelnökök többszöri egyezte-
tése után 1990. február elején sor került a két kormánydelegáció elsõ hivatalos
tárgyalására. A magyar küldöttséget Somogyi Ferenc külügyi államtitkár, a
szovjetet Ivan Aboimov külügyminiszter-helyettes vezette. A legvitatottabb
kérdés a teljes kivonás idõpontjának kérdése volt. Magyar részrõl 1991. június
30-át irányozták elõ, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka viszont ezt irreális-
nak tartotta és az augusztus 31-ét javasolta. A tárgyalások második fordulójá-
ban (1990. február 28.–március 1.) kompromisszumként olyan megállapodás
született, hogy a harci egységeket 1990 végéig, a technikai eszközöket 1991. jú-
nius 30-ig kivonják Magyarországról. Az errõl szóló egyezményt 1990. március
10-én Moszkvában Horn Gyula és Eduard Sevardnadze külügyminiszterek ír-
ták alá. Az Egyezmény aláírása napján hatályba is lépett, noha a magyar kor-
mány csak két és fél hónappal késõbb hirdette ki egy minisztertanácsi rendelet
formájában.108
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104 HL Ki 261/010/20 Dmitrij Jazov honvédelmi miniszter levele Kárpáti Ferencnek, 1990. ja-
nuár 10. A levélbõl részleteket közöl Horváth M.: Magyarország szuverenitásának helyreállítása. i.
m. 278.

105 Kárpáti F.: Puskalövés nélkül... i. m. 99.
106 A kormányváltozás a csapatkivonási tárgyalásokat illetõen nem jelentett törést, megbíza-

tásukat a 3223/1990 (június 25.) számú kormányhatározat megerõsítette.
107 MNL OL XIX-A-88 Szovjet csapatkivonási kormánymeghatalmazott iratai (5. d.) Összefog-

laló jelentés a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztársaságból történõ kivonásáról és az ezzel
összefüggõ kérdésekrõl, 1991. május

108 Kihirdetésére a Magyar Közlöny 1990. évi 52. számában május 29-én került sor a Minisz-
tertanács 97/1990. (V. 29.) számú rendeletével. Az egyezmény szövegéhez csatolták a csapatkivoná-
sok részletes ütemtervét is.



A magyar fél a csapatkivonási határidõ betartásának elõsegítése érdeké-
ben az Egyezményben vállalta 260 vonatszerelvény szovjet áru átvételét, illetve
értékesítésének elõsegítését (üzemanyagok, haditechnikai felszerelések, beren-
dezések, lõszerek reexportra). Ebbõl mintegy 100 vasúti szerelvénynek megfe-
lelõ üzemanyag mennyiséget a Honvédelmi Minisztérium átvett volna. A fenn-
maradó — a szovjet fél értékelése szerint mintegy 700 millió forintos — készlet
esetében a magyar fél gazdaságos reexportra látott lehetõséget. Az 1991. márci-
us 31-ig eladásra nem kerülõ cikkek, eszközök elszállításáról a szovjet partner-
nek kellett gondoskodnia.109

A Minisztertanács 3093/1990. számú 1990. március 12-én hozott határo-
zata rendelkezett a csapatkivonással kapcsolatos egyes kérdésekrõl. A kormány
úgy döntött, hogy meg kell határozni a szovjet csapatok által visszaadott ingat-
lanok közül azokat, amelyek az ún. biztonsági szféra feladataihoz feltétlenül
szükségesek. A Honvédelmi Minisztérium használatába nem kerülõ ingatlanok
kezelõi jogát a belügyminiszter által vezetett Tárcaközi Bizottság határozata
alapján kijelölt szervezetnek kellett átadni; utóbbiak kötelezettsége volt az ob-
jektumok õrzése és állagmegóvása. A HM és az önkormányzatok kezelésébe
nem került ingatlanokat értékesíteni kívánták; ezek õrzésére a pénzügyminisz-
ter 400 millió forintot különített el a központi alapból.110

A moszkvai megállapodás után két nappal hazaindult a Veszprém megyei
Hajmáskéren állomásozó szovjet harckocsizó alakulat, s ezzel hivatalosan is
folytatódott a Déli Hadseregcsoport katonáinak, polgári alkalmazottainak,
fegyvereinek, technikai eszközeinek hazaszállítása.

A kormány-meghatalmazottak elsõ találkozása és az addig felvetõdött
kérdések megbeszélése végett a Déli Hadseregcsoport Parancsnokságán 1990.
április 2-án megbeszélésre került sor az Annus Antal vezette magyar és a M.
Burlakov vezetése alatt álló szovjet munkacsoport között. Addigra már 14 csa-
patszerelvény elhagyta az ország területét és a kivonulás zökkenõmentesen
folyt, de Burlakov vezérezredes jelezte, hogy a szovjet csapatkivonás feszítet-
tebbé válásával különbözõ problémák jelentkezhetnek.111 1990. április 20-ig
hat-hét zászlóalj és néhány önálló század személyi állományának és technikájá-
nak kellett elhagyni az országot, a tömeges kivonás (napi 5–6 szerelvény) ez-
után kezdõdött volna.

1990. május 28-án a munkabizottságok Budapesten ismét áttekintették a
kivonási ütemterv végrehajtásának menetét, illetve azokat a pénzügyi-gazdasá-
gi kérdéseket, amelyek a szovjet csapatok által használt ingatlanok átvételével
és átadásával, valamint az anyagi készletek és eszközök értékesítésével függtek
össze. A két küldöttség megállapodott abban, hogy további szakértõi konzultá-
ciókat és véleménycserét kell folytatni, valamint jelentést kell készíteni mind-
két kormány részére a megoldatlan kérdésekrõl.112
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109 MNL OL XIX-A-88. 0437/IV/1990. (2. d.) Elõterjesztés a Minisztertanács részére: A szovjet
Déli Hadseregcsoport csapatainak Magyarországról történõ teljes kivonulása, 1990. május

110 MNL OL XIX-A-88 (1. d.) A Minisztertanács 3093/1990. sz. határozata.
111 MNL OL XIX-A-88 2/29. (2. d.) Feljegyzés a DHDSCS Parancsnokságánál 1990. április 2-án

lefolytatott megbeszélésrõl.
112 MNL OL XIX-A-88. (2. d.) Jegyzõkönyv, 1990. május 28.



Az egyezmény alapján 90 helyõrségbõl — azon belül 65 laktanyából — kel-
lett a csapatkivonást végrehajtani.113 A demokratikus választások nyomán lét-
rejött új kormány 1990. június 25-én újra tárgyalta a szovjet csapatok kivonásá-
val kapcsolatos intézkedéseket. A 3093/1990. sz. kormányhatározat intézkedé-
seit megerõsítette, illetve néhány helyen pontosította. Eszerint a szovjet csa-
patkivonással kapcsolatos feladatok végrehajtásának komplex módon történõ
összehangolására alakult Tárcaközi Bizottságnak kellett jóváhagynia a vissza-
hagyott készletek, valamint egyéb személyi tulajdonú ingóságok értékesítésére
vonatkozó szabályokat, és elõ kellett segíteni azok végrehajtását. A kormány-
meghatalmazott feladatává tették a parlamenti pártok folyamatos tájékoztatá-
sát, egyúttal utasították Annust, hogy 1990. november 30-ig készítsen jelentést
a Minisztertanácsnak a csapatkivonás helyzetérõl.114 A kormány döntése alap-
ján a kiürített objektumok mintegy 60%-a önkormányzati hasznosításra került,
a többi központi kezelésben maradt.

A kivonulás hivatalos megkezdése utáni 15 hónapban (1990. március 12.
és 1991. június 19. között) összesen 1547 vasúti szerelvény (34.541 vasúti ko-
csi) szállította a Szovjetunióba a Déli Hadseregcsoport eszközeit, katonáit.
44.668 katonát, polgári személyekkel, családtagokkal együtt 100.380 fõt kellett
hazajuttatni.115 Az utolsó katonavonat 1991. június 16-án hagyta el hazánkat a
záhony-csapi határállomáson. Az utolsó távozó szovjet katona, Viktor Silov al-
tábornagy, a Déli Hadseregcsoport egy évvel korábban kinevezett parancsnoka
volt, aki civilben, diplomata útlevéllel június 19-én 15 óra 01 perckor hagyta el
Magyarország területét ugyancsak a záhony-csapi határállomáson.

Elszámolási viták

Már az 1989-es részleges csapatkivonás során felvetõdtek olyan problé-
mák, amelyek elõrevetítették, hogy a pénzügyi kérdésekben nem lesz egyszerû
a megállapodás. A kormány 1989 júliusában megbízta az Országos Tervhivatalt
a szovjet csapatok itt-tartózkodásával kapcsolatos pénzügyi helyzet felülvizsgá-
latával. Az OT az érintett tárcák bevonásával elemezte a megszállás pénzügyi
és egyéb vonzatait, megállapította a magyar pénzügyi ráfordítás nagyságát és
meghatározta, hogy melyek azok a területek, ahol az 1958. április 1-jei Egyez-
mény felülvizsgálatát kezdeményezheti a magyar fél.116 A Minisztertanács
1989. július 17-én tárgyalta meg a Pénzügyminisztérium elõterjesztését, amely-
ben a tárca a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos magyar–szovjet tárgyalá-
sokról adott közbensõ tájékoztatót, mivel már akkor látható volt, hogy a vitás
kérdések megoldása hosszabb idõt vesz majd igénybe.
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113 Endrédy István könyvében tételesen felsorolta a helyõrségeket és az objektumokat. End-
rédy I.: A szovjet csapatok kivonása Magyarországról... I. m. 23–27.

114 MNL OL XIX-A-88 (1. d.) A Minisztertanács 3223/1990. sz. határozata.
115 MNL OL XIX-A-88 1394/92. (7. d.) Feljegyzés Annus Antal altábornagy, kormánymeghatal-

mazott részére: A csapatkivonással kapcsolatos fontosabb számszerû adatok, 1992. június 17. Eze-
ket az adatokat közli Endrédy István is. Endrédy I.: i.m. 19–20.

116 MNL OL XIX-A-88 26/10-a/25/90. Feljegyzés Kádár Béla miniszter részére: A szovjet csa-
patkivonással kapcsolatos gazdasági-, pénzügyi elszámolási kérdések áttekintése, 1990. július 16.



Kemenes Ernõ, az Országos Tervhivatal elnöke, 1989. november 30-án le-
véllel fordult szovjet kollégájához, Ju. D. Maszljukovhoz, amelyben kifejtette,
hogy az 1957. május 27-én megkötött államközi egyezményt, illetve az arra
épülõ 1958. április 1-jei megállapodást a megváltozott körülményekre tekintet-
tel célszerû lenne újratárgyalni és a Magyarországon állomásozó szovjet alaku-
latok fenntartásával kapcsolatos kérdéseket az új viszonyoknak megfelelõen
rendezni. Indoklásul az OT elnöke mindenekelõtt a magyar gazdaság nehéz
helyzetére hivatkozott, miután a fenti egyezményekben foglaltak teljesítése
csak 1989-ben 3,1–3,7 milliárd forinttal terhelte volna meg a költségvetést.117

Kemenes Ernõ leveléhez csatolta az egyezmény módosítására vonatkozó
magyar javaslatokat. Alapelvként azt javasolta, hogy szûnjön meg a szovjet csa-
patok ellátásánál a többcsatornás rendszer, amely egyrészt a Szovjetunió bizo-
nyos transzferábilis rubelátutalásának forintra való átváltását, másrészt az
éves árucsere-forgalomban magyar exportként szereplõ, helyi átadású áruk és
szolgáltatások kontingensét foglalta magában. Magyar részrõl már 1990-tõl új
rendszer bevezetését szerették volna, amely szerint a beszerzések, beruházá-
sok, szolgáltatások finanszírozása a mindenkori kereskedelmi árfolyamon fo-
rintra átváltható, évente megállapításra kerülõ transzferábilis rubel kontin-
gensbõl történt volna.118 A valuta átszámításnál a kereskedelmi árfolyamot kí-
vánták figyelembe venni (1989-ben 27,50 Ft = 1 trf. Rub.).

A magyar fél változtatni kívánt az 1958. április 1-jei megállapodás azon
pontján is, miszerint a szovjet csapatok magyar tulajdonban lévõ ingatlanokat,
létesítményeket úgy használtak, hogy a bérleti díj ellentételezéseképpen a szov-
jet felet terhelte az ingatlanok karbantartási, állagmegóvási kötelezettsége. Az
már az 1989-ben átvett ingatlanok esetében kiderült, hogy ez csak részben va-
lósult meg, mert az átvett objektumok mûszaki állapota mindössze 41%-os volt
(28%-kal alacsonyabb a Magyar Néphadsereg átlagánál).

A magyar oldal ugyanakkor elutasította azt a követelést, hogy a szovjet fél
által saját erõbõl addig épített objektumok árát megtérítse.119 Kompromisszu-
mos megoldásként értéküket kész volt betudni a Déli Hadseregcsoport által
használt magyar tulajdonú objektumok elmulasztott állagmegóvásának költsé-
geibe. Ennek kapcsán azt is javasolták figyelembe venni, hogy a magyar fél a
szovjet hadsereg sajáterõs építkezéseire — közmûfejlesztési és terület-kisajátí-
tási költség-hozzájárulás címen — évi több száz millió Ft-ot fordított (1989-ben
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117 MNL OL XIX-A-88 01509/IV/1989. (2. d.) Kemenes Ernõ levele.
118 A korábbi megállapodások szerint a Déli Hadseregcsoport vásárlásai (árubeszerzés, szol-

gáltatások, beruházások) egyrészt — transzferábilis rubel ellenében — rendelkezésre bocsátott fo-
rintból, másrészt a magyar–szovjet árucsere-forgalmi megállapodás kontingensei között elkülöní-
tett források, az ún. „helyi átadású áruk” terhére történt. A szovjet fél a transzferábilis rubel át-
utalásakor „speciális” árfolyammal (ez 1989-ben 40 Ft/trf. rubel volt) számolt, ami a kereskedelmi
árfolyamnál a Szovjetunió számára lényegesen kedvezõbb, 45%-kal magasabb volt. A transzferábi-
lis rubel mindenkor érvényes kereskedelmi árfolyama és a „speciális” árfolyam közötti különbséget
az állami költségvetés fedezte. A speciális dotáció összege 1980 és 1990 között 11 milliárd 445 millió
forintot tett ki. (XIX-A-88 3. d. Karácsony Imre feljegyzése Annus Antalnak, 1990. augusztus 8.)

119 A szovjet követelés az 1958. április 1-jei egyezményen alapult, amely kimondta, hogy a ma-
gyar fél köteles megtéríteni a szovjet fél saját pénzeszközeibõl végzett építési-beruházási tevékenysé-
ge során keletkezett ráfordításait – a további használhatóság és az amortizáció figyelembevételével.



150 milliót). A javaslat az volt, hogy a szovjet hadsereg a késõbbiekben fizessen
bérleti díjat, és továbbra is terhelje õket az ingatlanok állagmegóvási, karban-
tartási kötelezettsége, de adjanak lehetõséget a magyar szakemberek számára,
hogy ellenõrizzék ezek teljesítését.

A szovjet Tervhivatal elnökének átadott feljegyzés tartalmazta azt a ma-
gyar változtatási igényt is, hogy módosítsák az 1981. október 3-án megkötött
egészségügyi egyezményt és a jövõben a szovjet állampolgárok részére viszo-
nossági alapon biztosított ingyenes egészségügyi ellátás, ambuláns vagy kórhá-
zi kezelést ne terjesszék ki az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet
csapatok tagjaira és hozzátartozóira, hanem ellátásukról az Országos Társada-
lombiztosítási Fõigazgatósággal külön kössenek megállapodást.120

A magyar fél számára külön terhet jelentett az az — évi mintegy 20 millió
Ft — összeg, amelyet a szovjet csapatok által okozott balesetek következménye-
ként — szovjet kártérítés hiányában — táppénz, rokkantsági nyugdíj, árvaellá-
tás stb. címen kellett a költségvetésnek kifizetnie. Gondot okozott a kommuná-
lis-, közüzemi, postai szolgáltatások, illetve ipari, építõipari teljesítések ellenér-
tékének késedelmes kiegyenlítése is. A százmilliós nagyságrendet meghaladó
tartozások a közüzemi vállalatoknál, gazdálkodó egységeknél pénzügyi nehéz-
ségeket okoztak, miközben „az ezzel összefüggõ hangulati elemek károsabbak
az egyébként jelentõs fizetési lemaradásoknál.”121 Mivel ezeket a problémás
kérdéseket a Magyar–Szovjet Vegyes Bizottság szovjet egyetértés hiányában
nem tudta megoldani, a magyar fél az 1957. május 27-én megkötött egyezmény
17. cikkének figyelembevételével kormányszinten javasolta megtárgyalni. A
szovjet fél válasza az OT elnökének levelére csak 1990. február végén érkezett
meg, amikor már javában folytak a csapatok végleges és teljes kivonulására vo-
natkozó egyezmény elõkészítõ tárgyalásai.

Tekintettel arra, hogy a felvetett gazdasági-pénzügyi jellegû kérdések
mindenáron történõ rendezésére irányuló törekvés esetleg megnehezítette
vagy végsõ esetben meggátolta volna a csapatkivonási egyezmény megkötését,
a magyar fél az 1990. február 26–28-ai tárgyalásokon eltekintett ettõl. A szovjet
féllel abban egyeztek meg, hogy az elszámolási problémákat a kivonás során
felmerülõ gazdasági kérdésekkel együtt fogják kezelni, és a késõbbiekben arra
visszatérnek. A március 10-ei Egyezmény a csapatkivonás határidejének és üte-
mezésének meghatározására koncentrált, a vagyonjogi és pénzügyi kérdéseket
külön megállapodásban kívánták rendezni.

A kölcsönös követelések az Egyezmény aláírása után váltak ismertté.
Szovjet részrõl kompenzációra tartottak igényt a saját pénzeszközökbõl megva-
lósított valamennyi objektumért. Amennyiben ennek a magyar fél nem tett vol-
na eleget, úgy kérték, járuljon hozzá, hogy az átvételre nem kerülõ objektumo-
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120 A szovjet alakulatok katonái társadalombiztosítási járulékot nem fizettek, viszont becsült
adatok szerint a Déli Hadseregcsoport tagjai és hozzátartozói egészségügyi ellátási költsége és a ki-
váltott gyógyszer receptek támogatása évi 270–300 millió Ft-ot tett ki. A TB Igazgatóság önállóvá
válása miatt a társadalombiztosítási szolgáltatások díját is az állami költségvetésbõl kellett fedezni.

121 MNL OL XIX-A-88 01509/IV/1989. (2. d.) A magyar fél javaslata az ideiglenesen Magyaror-
szágon tartózkodó szovjet alakulatok pénzügyi elszámolására. (Melléklet Kemenes Ernõ leveléhez.)



kat saját hatáskörben értékesíthessék, illetve vegyes vállalatba apportként az
ingatlan tulajdonjogát bevihessék. Ezzel kapcsolatban a magyar fél úgy foglalt
állást, hogy tulajdonjoggal a szovjet fél Magyarországon nem rendelkezik, így
azt apportként nem viheti be, másrészt csak az általa hasznosíthatónak tartott
ingatlanok után tartozik kompenzációval.

A magyar kormány a szovjet követeléssel szemben az elmaradt állagmeg-
óvási feladatok kompenzálására tartott igényt, illetve a szovjet csapatok által
okozott környezeti károk miatt lépett fel pénzügyi követeléssel. Külön vizsgála-
tot tartottak szükségesnek arra vonatkozóan, hogy a szovjet csapatok által
használt mûemlékekben, illetve azok berendezésében okozott károk miatt ke-
letkezett pénzügyi követelés hogyan érvényesíthetõ. Gondot jelentett a járan-
dóságszerû (a szovjet csapatok, illetve állományukba tartozó személyek által
okozott balesetek miatt keletkezett) pénzügyi kötelezettségek, illetve egyéb
károk elismertetése is. Taktikai okokból a magyar fél a tárgyalások kezdeti sza-
kaszában nem vetette fel a szovjet csapatok 1949–1956 közötti pénzügyi támo-
gatását, illetve az 1956-os harci cselekmények által okozott károk megtérítését
sem.122

Az 1990. február 1–2-ai tárgyalásokon külön munkacsoportban megbeszé-
léseket folytattak a pénzügyi-elszámolási kérdésekrõl, valamint azokról a ko-
rábban átadott magyar javaslatokról, amelyek a szovjet csapatoknak a kivonás
idõszakában történõ ellátásával függtek össze. A véleménycsere eredményekép-
pen abban állapodtak meg, hogy a szovjet fél a kormányközi egyezmény aláírá-
sáig átadja az általa használt objektumok listáját, az általa számított — a szov-
jet eszközök felhasználását figyelembe vevõ — érték megjelölésével, illetve a
csapatkivonás befejezéséig rendezik az összes objektum átadásával-átvételével
kapcsolatos pénzügyi kérdéseket. Az értékelés a kivonás ütemével összhangban
objektumonként történt volna. Az elszámolás kérdésében azonban jelentõs vé-
leménykülönbség mutatkozott a két tárgyalócsoport között. Míg szovjet állás-
pont szerint az elszámolásnak minden egyes objektum átadása után meg kell
történnie, magyar részrõl ragaszkodtak ahhoz, hogy az elszámolást a teljes
pénzügyi mérleg összeállítása után kell elvégezni.123

A tárgyalófelek megállapodtak, hogy a kivonásról szóló kormányközi meg-
állapodás aláírásáig közösen kidolgozzák és egyeztetik a Déli Hadseregcsoport
által használt objektumok leltározásának, értékelésének metodikáját, majd az
aláírást követõen magyar–szovjet munkabizottság alakul, amely elvégzi ezt a
feladatot. (A tárgyalások elhúzódása miatt erre csak 1991. április 8-án került
sor.)

Az Országos Tervhivatalban 1990. február 19-én megbeszélésre került sor
a Honvédelmi Minisztérium, a Kereskedelmi Minisztérium és a Pénzügymi-
nisztérium képviselõinek részvételével. Megállapodtak abban, hogy az át-
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122 MNL OL XIX-A-88 Feljegyzés Kádár Béla miniszter részére: A szovjet csapatkivonással
kapcsolatos gazdasági-, pénzügyi elszámolási kérdések áttekintése, 1990. július 16.

123 MNL OL XIX-A-88 sz. n. (2. d.) Emlékeztetõ a Magyar Népköztársaság területén ideiglene-
sen állomásozó szovjet csapatok teljes kivonásával kapcsolatos gazdasági-pénzügyi kérdésekkel fog-
lalkozó munkacsoport megbeszéléseirõl, 1990. február 2.



adás-átvétel metodikáját a HM egy héten belül kidolgozza, de a tulajdonjogi
kérdésekben kikérik az Igazságügy-minisztérium szakértõinek véleményét,
amirõl az OT sürgõs elõterjesztést tesz a kormánynak.

Janza Károly vezérõrnagy már ekkor jelezte, hogy a HM nem képes meg-
oldani a felszabadult objektumok õrzését és védelmét, ezt is a PM Zárolt Állami
Vagyont Kezelõ és Hasznosító Intézményre kívánják hárítani. Ennek kapcsán
hangzott el az a javaslat, hogy az átadás-átvételnél három kategóriát — és en-
nek megfelelõen eltérõ kezelést — kellene megkülönböztetni: 1. azok az objek-
tumok, amelyeket a HM hasznosítani tervez és beilleszthetõk az új védelmi
doktrínába, 2. azok a létesítmények, amelyeket a Belügyminisztérium vagy
más fegyveres testület hasznosíthat, 3. olyan objektumok, amelyekre a fegyve-
res erõk és testületek sem tartanak igényt, egyéb hasznosításuk célszerû.124 El-
hangzott az az indítvány is, hogy az objektumok átadásával kapcsolatos tárgya-
lásokat a Honvédelmi Minisztérium kezdje meg a szovjet fél által rendelkezésre
bocsátott lista alapján. Ezzel a Honvédelmi Minisztérium azonban nem értett
egyet. Janza Károly az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének, dr. Dóró
György altábornagynak címzett levelében azzal érvelt, hogy az objektumok
hasznosítására már létrehoztak egy Tárcaközi Bizottságot a belügyminisz-
ter-helyettes vezetésével, az objektumok állami tulajdonban vannak, így átvé-
telüket és hasznosításukat legcélszerûbben az ilyen célokra alapított költségve-
tési szerv — a PM zárolt vagyont kezelõ és hasznosító intézménye — végezhet-
né. Janza Károly úgy vélte, a hadseregnek csak azokat az objektumokat célsze-
rû átvenni, amelyekre a továbbiakban igényt tart, mert a többi átvételére, õrzé-
sére nincs kapacitása.125

Az 1990 februárjában folyó kormányközi tárgyalásokkal egyidejûleg a
Pénzügyminisztériumban szakértõi megbeszélések zajlottak a szovjet csapatok
tartózkodásának és kivonásának pénzügyi feltételeirõl; ekkor vitatták meg a
magyar fél 1989. november 30-ai levelében foglalt javaslatokat. Nem keltett
meglepetést, hogy a szovjetek elzárkóztak a transzferábilis rubel átváltásánál
alkalmazott speciális együttható kereskedelmi árfolyamra történõ felváltásá-
tól, valamint az ún. „helyi átadású” áruk kategóriájának megszüntetésétõl.
Magyar részrõl e kérdéseket igyekeztek a kivonulás teljes körû elszámolásáig
nyitva hagyni. Elõrelépés csak a késedelmes fizetéseket illetõen történt, ahol a
magyar fél törvényesen egyoldalú lépéseket tehetett.126

Legnagyobb vita ez alkalommal is a szovjet pénzeszközökbõl épült objek-
tumok tulajdonjogát illetõen alakult ki. Magyar részrõl kitartottak azon véle-
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124 MNL OL XIX-A-88 0035/2/1990. (2. d.) Feljegyzés dr. Kunos Péter államtitkár részére,
1990. február 20.

125 MNL OL XIX-A-88 1581/21/1989. Janza Károly vezérõrnagy levele dr. Dóró György altá-
bornagynak, 1990. február 13. Válaszlevelében Dóró György emlékeztette Janzát arra, hogy az
1958. április 1-jén aláírt egyezmény szerint a kiürített létesítményeket a Honvédelmi Minisztéri-
umnak kell átadni, amelyek egyébként is a HM kezelõi jogában vannak. Az átvétellel kapcsolatban
a HM felelõsségét véleménye szerint csak minisztertanácsi határozat oldhatta fel. Uo. 26/10-a/8/90.
Dr. Dóró György levele Janza Károlynak, 1990. február 23.

126 MNL OL XIX-A-88 (2. d.) Feljegyzés dr. Kemenes Ernõ részére. A Szovjet csapatok kivoná-
sával foglalkozó tárgyalásokról tájékoztató, 1990. március 5.



mény mellett, hogy a szovjet fél tulajdonjoggal nem rendelkezik, az ingatlano-
kat csak bérleményként használja. Ugyanez vonatkozott a szovjet pénzügyi
eszközökbõl épült létesítményekre, de azt elismerték, hogy ezekre az átadáskor
a magyar félnek az amortizáció és a további felhasználhatóság figyelembevéte-
lével értékfizetési kötelezettsége van. A megbeszélések alkalmával külön mun-
kacsoportot hoztak létre, amelynek feladata egyrészt a kompenzálás kérdésé-
nek vizsgálata volt, másrészt állást kellett foglalnia az állagmegóvás elmaradá-
sának pénzügyi következményeirõl.127

A gazdasági-pénzügyi kérdésekrõl különbözõ szinteken folytatott tárgya-
lásokra mindvégig rányomta a bélyegét a felek gazdasági ellenérdekeltsége. A
szovjet fél a hazatelepítés költségeit a saját pénzeszközeibõl létesített és ezért
saját tulajdonuknak tekintett objektumokért kapott folyamatos magyar kifize-
tésekbõl, illetve az objektumok eladásából kívánta finanszírozni. A magyar fél
egyszeri végelszámolásban gondolkodott — lehetõleg nullszaldós megoldásban
— és kitartott azon álláspontja mellett, hogy a magyar területen létesített épü-
letek és építmények tulajdonjoga a magyar államot illeti. (Ezzel szemben a
moszkvai magyar nagykövetnek egy szovjet külügyi tisztviselõ elmondta, tudo-
mása szerint a szovjet fél birtokában olyan 1946-os és 1947-es adásvételi szer-
zõdések vannak a vita tárgyát képezõ magyarországi szovjet katonai objektu-
mok egy részét illetõen, amelyek egyértelmûen bizonyítják a szovjet tulajdonjo-
got az objektumok földterületére is. „Annak idején ez a háborús jóvátétel részét
képezte, s egyetlen felelõs bíróság sem kérdõjelezné meg a szovjet tulajdonjo-
got, amennyiben az említett szerzõdéseket benyújtanák. Bízva azonban a meg-
nyugtató rendezésben szovjet részrõl nem kívánják közzétenni ezeket a fontos
iratokat.”128)

Az alapvetõ érdekkülönbség miatt a tárgyalások kezdetén a felek szinte
valamennyi lényeges gazdasági, pénzügyi, jogi kérdésben ellentétes álláspontot
foglaltak el. Számolva ennek a helyzetnek esetleges kedvezõtlen külgazdasági
kihatásaival, a magyar fél számára hasznosítható létesítmények bontásával,
esetenként rombolásával, a csapatkivonás akadályozására vonatkozó burkolt
szovjet célzásokkal, a magyarok számos kompromisszumot vállaltak a vitás
kérdések megoldása érdekében.

Az 1990. március 10-én aláírt magyar–szovjet csapatkivonási egyezmény
végrehajtásával összefüggõ gazdasági kérdésekrõl, a szükséges intézkedésekrõl
az Országos Tervhivatal és a Honvédelmi Minisztérium közös elõterjesztést ké-
szített a Minisztertanács számára. A csapatkivonás után és során a legnagyobb
problémát az épületek, építmények átadása-átvétele, hasznosítása, értékesítése
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127 Uo. 26/10-a/9–890 Emlékeztetõ a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen állomásozó
szovjet csapatok tartózkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági kérdésekkel foglalkozó munka-
csoport tárgyalásairól, 1990. február 28. Az 1989-ben lezajlott csapatkivonások után visszaadott lé-
tesítmények és épületek mûszaki állapota alapján a magyar fél megállapította, hogy a szovjet fél —
a bérleti díj fizetése kompenzálásaként szolgáló — állagmegóvási kötelezettségének teljes körûen
nem tett eleget. Ez az egyezmény értelmében a bérleti díj egy része megfizetésének elmaradását je-
lentette.

128 MNL OL XIX-A-88 (2. d.) A moszkvai nagykövetség jelentése a szovjet csapatkivonással
összefüggõ kérdésekrõl, 1990. július 23.



és a köztes idõben õrzése, állagmegóvása jelentette. E kérdéskör nem csak
nagyságrendje és értéke (mintegy 100 milliárd Ft-ra becsülték az átadandó va-
gyon értékét) miatt élvezett prioritást, hanem azért is, mert a pénzügyi elszá-
molásnak ez volt a döntõ tényezõje.

A szovjet pénzeszközökbõl megvalósított beruházások tulajdonjoga és ér-
téke (a szovjetek 47 milliárd forintra, a magyarok 10 milliárdra becsülték) te-
kintetében nem közeledtek az álláspontok. A magyar fél kitartott amellett,
hogy csak a számukra hasznosítható létesítmények után ismerjék el kompenzá-
ciós kötelezettségüket. Az elõterjesztõk ugyanakkor úgy vélték, nem lehet el-
zárkózni az olyan szovjet kezdeményezések elõl, hogy az épületek egy része
szovjet tulajdonba kerüljön, illetve bizonyos anyagok értékesítését — amennyi-
ben arra a magyar fél nem vállalkozik — a szovjet fél végezhesse, illetve követe-
léseit apportként vegyesvállalatokba vihesse be. A további tárgyalásokra vonat-
kozón az OT és a HM ennek figyelembe vételével javasolta a magyar álláspont
kidolgozását. Véleményük szerint a pénzügyi tárgyalások során egyszeri végel-
számolásra és null szaldóra kellett törekedni.129

A két fél gazdasági ellenérdekeltsége következtében kialakult helyzet fo-
kozatosan azt eredményezte, hogy néhány helyen elkezdték a Déli Hadsereg-
csoport által használt épületek, építmények és tartozékaik bontását. Ez rontot-
ta az objektumok késõbbi hasznosítási lehetõségeit és a lakosság körében is
kedvezõtlen reakciókat váltott ki.130

A holtpontról való kimozdulás, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a
gazdasági álláspontok megkeményedése ne szolgálhasson indokul a csapatkivo-
nás lassítására, a magyar szakértõk kidolgoztak egy kompromisszumos javasla-
tot is. Ennek központi eleme az volt, hogy — szovjet kormányszintû megkere-
sés esetén — a magyar kormány egyedileg dönt bizonyos objektumok ma-
gyar–szovjet vegyesvállalati hasznosításáról, vagy szovjet gazdálkodó egységek-
nek, illetve a nagykövetségnek történõ eladásáról. Ilyen esetekben a kölcsönös
követelések kiegyenlítése nem a végelszámoláskor, hanem az eladáskor közvet-
lenül történt volna. Ez lehetõvé tette volna, hogy a Déli Hadseregcsoport haza-
településéhez szükséges pénzeszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak. A
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129 MNL OL XIX-A-88 156/IV/1990 (2. d.) Elõterjesztés a Minisztertanács részére: Tájékoztató
a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonulásával kapcsola-
tos gazdasági kérdésekrõl, javaslatok a szükségessé váló intézkedésekre, 1990. március.

130 Karácsony Imre vezérõrnagy, a magyar kormánymeghatalmazott helyettese 1990. március
28-án levélben hívta fel V. A. Rudakov vezérõrnagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnokának építési
és elhelyezési helyettese figyelmét arra, hogy a hatályos magyar jogszabályok szerint a bontás csak
mûszaki tervdokumentáció és megfelelõ hatósági engedély alapján végezhetõ el; elmulasztása jogi
és anyagi következményeket von maga után. (MNL OL XIX-A-88 26/11/15/1990 (2. d.) Karácsony
Imre levele V. A. Rudakovnak, 1990. március 28.) Rudakov április 2-ai válaszlevelében ezzel kap-
csolatban a szovjet kormány döntésére hivatkozva közölte, hogy a szovjet csapatok által épített és
lebontott épületeket és berendezéseket a Szovjetunióba szállítják és a kivonásra kerülõ csapatok
elhelyezésére használják majd fel. Egyúttal sürgette a magyar fél válaszát arra vonatkozóan, ho-
gyan kívánja kompenzálni a szovjet hadsereg által épített objektumokért a szovjet felet. Karácsony
Imre elismerte a magyar fél értékfizetési kötelezettségét a szovjet csapatok eszközeibõl épített
vagy vásárolt létesítményekért, de egyidejûleg bejelentette pénzügyi igényüket a szovjet félnek
használatra átadott ingatlanok helyreállítási, felújítási és karbantartási munkálatai egy részének
elmaradásáért. Uo.



vegyesvállalati hasznosítást olyan objektumok esetében tartották szóba jöhetõ-
nek, amelyek sem közvetlenül sem közvetve nem voltak katonai célra haszno-
síthatóak.131

Annus Antal és Burlakov vezérezredes 1990. május 28-ai megbeszélései
alkalmával a szovjet csapatok által használt ingatlanok átadásával és értékük
megtérítésével kapcsolatos jogi kérdések, az ingatlanok értékének meghatáro-
zási metodikája, átadás-átvételének és elszámolásának rendje, valamint az ob-
jektumok felhasználásának lehetõségei, illetve az anyagi készletek és eszközök
értékesítése szerepeltek napirenden. A tárgyalások gyakorlatilag egyetlen kér-
désben hoztak eredményt: a szovjet fél elfogadta az ingatlanok átadás-átvétel-
ének magyar fél által javasolt módszerét, és egyeztették az objektumok elõzetes
megtekintések idõpontjait is. Az álláspontok a legélesebben az elszámolás kér-
désében ütköztek. A szovjet fél azt javasolta, hogy haladéktalanul kezdjék meg
a Szovjetunió pénzeszközeibõl létesített objektumok értékének meghatározá-
sát, és a szovjet fél által ráfordított költségek megtérítését. A magyar fél az ér-
tékeléssel — az összes átadott objektumra vonatkozóan — egyetértett, de
igényt támasztott a fenntartási és javítási kötelezettségek részbeni elmaradása
miatt, és kérte azok megtérítését. Erre a felvetésre a szovjet fél azzal a fenyege-
téssel reagált, hogy „a jövõben a katonai laktanyáknak és más objektumoknak
a magyar Honvédelmi Minisztérium részére történõ átadása csak akkor valósul
meg, ha kompenzálják a Szovjetunió pénzeszközeibõl épített objektumokat át-
adásuk függvényében”.132

A tárgyalások szakértõi szinten elakadtak, ezért az egyeztetéseket maga-
sabb politikai szintre emelték.133 1990. szeptember 4-én Antall József Somogyi
Ferenc külügyi államtitkár jelenlétében fogadta a Szovjetunió magyarországi
nagykövetét, Ivan Aboimovot, aki kormánya megbízásából tájékoztatta a mi-
niszterelnököt, hogy a szovjet kormány a csapatkivonás anyagi, technikai,
pénzügyi kérdéseinek rendezése, meggyorsítása érdekében szeptember 15-én
Budapestre küldi K. F. Katusev külgazdasági minisztert. A felsõszintû tárgyalá-
sok elõkészítésére szeptember 10-én Ju. P. Grisin admirális, Katusev helyettese
vezetésével egy szakértõi csoport érkezett Budapestre. Mivel idõközben
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131 MNL OL XIX-A-88 (2. d.) Jelentés az ad hoc bizottság 1990. június 10-ei ülésére
132 MNL OL XIX-A-88 (2. d.) Emlékeztetõ feljegyzés a Magyar Köztársaság területén ideigle-

nesen állomásozó szovjet csapatok által használt ingatlanok, valamint anyagi eszközök és készletek
(ingóságok) átadás-átvételével kapcsolatos pénzügyi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó magyar és
szovjet delegációk tárgyalásáról

133 Mielõtt azonban erre sor került volna, 1990. augusztus 28-án szovjet kérésre nem hivatalos
megbeszélésre került sor Moszkvában a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában
Jurij Pavlovics Grisin admirálissal. (A szovjet kormány a minisztériumot hatalmazta fel a Magyar-
országon maradó és értékesítésre kerülõ ingó- és ingatlanok vonatkozásában kereskedelmi szerzõ-
dés elõkészítésére, pénzügyi lebonyolítására.) Grisin közölte, hogy a csapatkivonásokat a szovjet fél
az eredetileg meghatározott idõpontban kívánja végrehajtani, ezért fel kívánják gyorsítani a még
nyitott kérdések tisztázását. Ennek megoldása és a gyorsítás érdekében javasolta, hogy vizsgálják
meg közösen néhány objektum értékesítésének, illetve felhasználásának lehetõségét és felvázolta,
milyen kérdések vizsgálatát tartaná szükségesnek. MNL OL XIX-A-88 sz. n. (3. d.) Tárgyalási je-
lentés, 1990. augusztus 30.



Rizskov miniszterelnök elküldte Antall Józsefnek levelét134 különbözõ magyar-
országi objektumok vegyes vállalati formában történõ hasznosításáról, e kér-
dést is fel kívánták venni a tárgyalások napirendjére.135

1990. szeptember 10. és 14. között öt munkabizottságban (jogi, ingatlan
átadás-átvételi metodikai, kereskedelmi, környezetvédelmi, pénzügyi-valu-
táris) folytak az érdemi megbeszélések. A vitás kérdésekben továbbra sem kö-
zeledtek az álláspontok; a szovjet fél különösen merev volt a tulajdonjogi, az ob-
jektumok átadás-átvételi metodikája, a természetben okozott károk és a vegyes
vállalatok kérdésében. Miközben a magyar fél következetesen azt az álláspon-
tot képviselte, hogy az átadásra kerülõ objektumok további hasznosítása az õ
kizárólagos joguk, szovjet részrõl azt javasolták, hogy a felszabadítandó objek-
tumok átadásánál a Honvédelmi Minisztérium élvezzen elsõbbséget, fontossági
sorrendben ez után következett a magyar–szovjet vegyes vállalatok kérdése
(harmadik ország esetleges részvételével), majd magyar szervezetek, szovjet
szervezetek, illetve magyar és szovjet állampolgárok. A szovjet fél részérõl új
elemként vetõdött fel „A szovjet fél pénzeszközeibõl létesített épületek és léte-
sítmények mûszaki állapotát értékelõ metodika” módosításának igénye, noha
azt a két fél közösen dolgozta ki és fogadta el 1990 májusában.136 A tárgyaláso-
kat magyar részrõl vezetõ Karácsony Imre a megbeszélések során elhangzott
szovjet felszólalásokból arra a következtetésre jutott, hogy a Szovjetunióban
kormányhatározat született ugyan a csapatkivonás jogi, gazdasági, pénzügyi
vitás kérdéseinek gyors lezárására, de a korábbi álláspontot érdemben nem vál-
toztatták meg. A magyar delegáció vezetõje arra is felhívta a figyelmet, hogy a
tárgyalások során olyan törekvést és nyomást tapasztalt, hogy a gazdasági kap-
csolatok és a csapatkivonás kérdését együtt kezeljék, vagyis az utóbbi során
adódó problémák kedvezõtlen hatással lehetnek a magyar–szovjet gazdasági
kapcsolatokra.137 A vegyes vállalatokra vonatkozó szovjet javaslattal kapcsolat-
ban Karácsony Imre kifejtette, hogy egyértelmû a szovjet cél: „a katonai jelen-
lét felváltása gazdaságival a jelentõsebb objektumoknál; gazdasági hídfõ létesí-
tése a Nyugat felé, ugyanakkor a tárgyalások zsákutcába jutása esetén ez az
egyedüli érdemi kompromisszum [Kiemelés az eredetiben. B. M.], mert 1. a
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134 Rizskov miniszterelnök 1990. augusztus 24-én levéllel fordult Antall Józsefhez, amelyben a
szovjet csapatok kivonásával felszabaduló objektumok, épületek, létesítmények hatékonyabb hasz-
nosítása érdekében javasolta, vizsgálják meg, hogyan lehetne az egyes objektumokon új ma-
gyar–szovjet vegyes vállalatokat létrehozni harmadik ország cégeinek esetleges bevonásával. Leve-
léhez mellékelte az objektumok és az együttmûködni szándékozó szervezetek listáját. MNL OL
XIX-A-88 sz. n. 3. d. Nyikolaj Rizskov levele Antall Józsefnek, 1990. augusztus 24.

135 MNL OL XIX-A-88 sz. n. (3. d.) Feljegyzés Antall miniszterelnök úrtól kapott feladatokról
és az ezzel kapcsolatos tennivalókról, 1990. szeptember 4. Grisin 1990. szeptember 10-én Kádár
Bélával is találkozott. A megbeszélésükrõl készült rövid feljegyzést lásd uo. 26/10-a/32/90 (3. d.)
Emlékeztetõ Kádár Béla miniszter és Grisin Ju. P. miniszterhelyettes úr 1990. szeptember 10-ei
megbeszélésérõl.

136 MNL OL XIX-A-88 sz. n. (3. d.) Munkajegyzõkönyv a Szovjetunió és a Magyar Köztársaság
kormánydelegációinak a szovjet csapatok Magyarországról történõ kivonásával kapcsolatos vagyo-
ni, pénzügyi és gazdasági kérdések rendezésével foglalkozó munkabizottságok tárgyában, 1990.
szeptember 15.

137 Uo. sz. n. Feljegyzés a szovjet csapatkivonás jogi, gazdasági, pénzügyi kérdéseirõl folytatott
szeptember 10–14-i szakértõi tárgyalásokról.



szovjet fél hozzájut követelése egy részéhez anélkül, hogy ez a magyar költség-
vetésnek kiadást jelentene; 2. megtartaná a szovjet katonai és a gazdasági hasz-
nosításban érdekelt polgári köröket; 3. szükség esetén lehetõvé tenné a „0”
szaldó elérését.”138 A kormánymeghatalmazott–helyettes úgy vélte, a kérdés-
ben a végleges döntést nemzetgazdasági és gazdasági szempontból egyaránt
mérlegelve kell meghozni.

A kormányközi tárgyalásokon képviselendõ magyar álláspontot végül a
kormány 3366/1990. sz. határozata jelölte ki. Ez felhatalmazta a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok miniszterét és a csapatkivonás kormánymeghatalma-
zottját, hogy a moszkvai miniszterelnöki találkozón képviselt magyar állás-
pontból kiindulva juttassák érvényre: a csapatkivonással összefüggõ pénzügyi
csomagot el kell különíteni a magyar–szovjet éves és hosszú távú gazdasági
kapcsolatoktól. A magyar fél ragaszkodott ahhoz, hogy a csapatkivonás vitás
vagyonjogi, pénzügyi kérdéseinek rendezése nem befolyásolhatja a csapatkivo-
nás folyamatát és végsõ határidejét. A magyar tárgyalóküldöttségnek arra kel-
lett törekednie, hogy elismertesse a csapatkivonással kapcsolatos kölcsönös kö-
veteléseket, de el kellett utasítaniuk a közös ingatlanhasznosításra vonatkozó
szovjet követelést, ezt továbbra is kizárólag magyar kompetenciának tekintet-
ték. A vegyesvállalati hasznosításra vonatkozó igényt illetõen egyelõre kitérõ
választ kellett adniuk, végleges döntést az év végére, a szakértõi tárgyalások
befejeztével ígértek. A kormányhatározat egyidejûleg elrendelte, hogy a csapat-
kivonási tárgyalások folytatásával egyidejûleg készüljön — részletes felmérés
és dokumentáció alapján — egy olyan összeállítás, amely a magyar fél kárait
tartalmazza (beleértve a szovjet csapatok 1955–1957. évi „jogalap nélküli” állo-
másoztatásának, az 1956-os „háborús károknak”, valamint a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt magyar állampolgárok kártérítési követeléseinek
anyagi konzekvenciáit139), s amelynek alapján a magyar fél a tárgyalásokon igé-
nyét bejelentheti.140

Az 1990. szeptember 24–28. között Budapesten tartott miniszteri szintû tár-
gyalásokon az álláspontok a korábbi helyzetnek megfelelõen megmerevedtek. A
megbeszélésekrõl készült tájékoztató szerint „A szovjet tárgyalási célkitûzés egy-
értelmû: a magyar féltõl folyamatosan jelentõs pénzeszközöket kapni, amelyeket he-
lyi áruvásárlásra használnának. [Kiemelés az eredetiben. – B. M.]141

154 BARÁTH MAGDOLNA

138 Uo. 26/276/SZCSK/90. Háttéranyag.
139 A magyar pénzügyi követelések három csoportból álltak. 1. Bejelentett, az érvényes egyez-

mények alapján védhetõ követelések (bérbe adott objektumok állagmegóvás elmaradási kára, kör-
nyezetvédelmi károk, katonai mentesítési költségek, vállalatoknak, magánszemélyeknek okozott
károk, járulékok, stb.); 2. Bejelentett, de az érvényes megállapodások alapján és közgazdaságilag
nem védhetõ követelések (az ideiglenes állomásoztatáshoz nyújtott állami dotáció); 3. Nem bejelen-
tett, felmérés alatt álló igények, melyek a csapatkivonással való együttes elszámolásához a megkö-
tött egyezmények revíziója, illetve újabb diplomáciai lépések szükségesek (1956-os háborús károk,
kényszermunkára elhurcoltak kártérítési igényei).

140 MNL OL XIX-A-88 1. d. A kormány 3366/1990. sz. határozata a szovjet csapatkivonással kap-
csolatos [1990.] szeptember 24–28-ai kormányközi tárgyalások irányelveirõl, 1990. szeptember 21.

141 MNL OL XIX-A-88 sz. n. (3. d.) Tájékoztató a szeptember 24-én kezdõdött magyar-szovjet
csapatkivonási tárgyalások állásáról, 1990. szeptember 26.



Mivel mindkét fél ragaszkodott eredeti álláspontjához, a pénzügyi-elszá-
molási kérdésekben ezek a tárgyalások sem hoztak közeledést: a nézetkülönb-
ségek a tulajdonjogi kérdésben, a környezetvédelmi károk mértékét illetõen,
valamint az átadásra kerülõ objektumok értékében továbbra is fennmaradtak.
Kádár Béla a tárgyalások eredményét úgy összegezte, hogy „a szovjet fél által
kemény tárgyalási stílusban követelt eredmények elérése csak a kormány által
jóváhagyott tárgyalási irányelvek feladásával történhetne meg.”142 A magyar
tárgyalódelegáció vezetõjének az volt az álláspontja, hogy az alapvetõ magyar po-
zíció fenntartásával a tárgyalásokat egy késõbbi idõpontban kellene folytatni.

A kormánymeghatalmazotti tárgyalások eredményei alapján azonban si-
került jegyzõkönyvileg megállapodni a kölcsönös követelések számbavételével,
az ökológiai károk felmérésével, valamint a mûszaki állapot meghatározással
kapcsolatos metodikák kidolgozásában, amelyek alapul szolgálhattak a vagyon-
jogi, gazdasági és pénzügyi kérdések rendezéséhez. A jegyzõkönyvben foglal-
takkal összhangban közös szakértõi munkacsoportot hoztak létre az átadásra
kerülõ és már átadott létesítmények környezeti állapotának értékelésére, illet-
ve a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásával összefüggõ környezeti
károk meghatározására. A munkacsoport a vizsgálatot 1990. október 12-én
meg is kezdte.

Ugyanakkor a miniszteri szinten elért megállapodással ellentétes lépés-
ként 1990. október 1-jén Matvej Burlakov levelet adott át Annus Antalnak,
amelyben Antall József és Katusev beszélgetésére hivatkozva felsorolta azokat
az objektumokat (80 helyõrségben, mintegy 380 létesítményt), amelyeket le kí-
vánnak bontani és elszállítani a szovjet elhelyezési körletbe. Ezek lebontásától
azonban eltekintettek volna, ha a magyar fél az áttelepüléshez szükséges kü-
lönbözõ árukkal kompenzálta volna az értéküket. Karácsony Imre a magyar
kormánymeghatalmazott számára készített feljegyzésében azzal érvelt a szov-
jet álláspont elfogadása ellen, hogy ezzel feladnák azt a magyar pozíciót, amely
szerint objektumokért járó kölcsönös követeléseket az egyszeri végelszámolás
során kell rendezni. A helyzetet az is bonyolította, hogy a szovjet részrõl bon-
tásra szánt kazánházak, transzformátor állomások az adott objektumok szer-
ves részei voltak, azok bontását meg kellett volna akadályozni, viszont ehhez a
magyar fél gyakorlatilag nem rendelkezett lehetõségekkel. A szovjetek által
1990. október 2-án átadott épület-értékelési metodikával kapcsolatban Kará-
csonynak az volt a véleménye, hogy annak célja a magyar állagmegóvási igé-
nyek minimalizálása és a folyamatos fizetés feltételeinek biztosítása volt; ezért
ezzel kapcsolatban halogató taktikát javasolt.

A tárgyalásokat magyar részrõl szakértõi szinten 1990. november vé-
gén–december elején kívánták folytatni. Ezek során tekintettel kellett lenni
arra, hogy ha a kormány bármilyen komolyabb pénzügyi-vagyonjogi enged-
ményt tesz, az azonnal súlyos milliárdokkal terhelheti a költségvetést, más-
részt, ha nem tesznek lényeges engedményt, akkor a kétoldalú gazdasági kap-
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142 Uo. sz. n. Feljegyzés dr. Antall József miniszterelnök úr részére. A magyar–szovjet csapat-
kivonási tárgyalások szeptember 27-ei plenáris ülésén elhangzott fõbb megállapítások, 1990. szep-
tember 27.



csolatokban jelentkezhet annak negatív hatása. A magyarok kompromisszum-
készségét bizonyította, hogy egyetértettek azzal: a szovjet fél ún. „egyszeri fel-
töltéssel” 100 millió Ft-hoz jusson; ez a szovjet állam Magyarországon beszer-
zett javainak forintért történõ eladásából adódott volna.

A szovjet oldal még 1991 januárjában is azonnali pénzátutalást követelt a
végelszámolás helyett. Újabb nyomásként — az áremelésekre hivatkozva —
1991. január 10-én a vasúti szállítási költségek és a közmûdíjak átutalásánál fi-
zetésképtelenséget helyeztek kilátásba, amennyiben az ingatlanok értékét rö-
vid idõn belül nem kapják meg.143

1991. január 11-én szovjet kezdeményezésre találkozóra került sor a Honvé-
delmi Minisztériumban a kormánymeghatalmazottak részvételével. A megbeszé-
lésen szóba kerültek a kormányközi tárgyalások felújítása, valamint a kormány-
meghatalmazottak és szakértõi munkabizottságok munkarendje, a még itt-lévõ
szovjet csapatok élelmiszerellátása, a magyarországi állomásozásuk történelmi
hátterével kapcsolatos kérdések, valamint az anyagi-pénzügyi elszámolási ügyek,
de az álláspontok változatlanul fényévnyire voltak egymástól.144

A magyar partnerek nem kis meglepetéssel fogadták A. Bodrasov szovjet
követtanácsos közlését, miszerint J. P. Grisin 1991. január 22-én tizenkét-tizen-
három fõs küldöttséggel Budapestre érkezik a szovjet csapatkivonás kereske-
delmi és pénzügyi kérdéseinek megtárgyalására. Annus Antal ugyanis Silov tá-
bornoknak, a Déli Hadseregcsoport újonnan kinevezett parancsnokának azt ja-
vasolta, hogy a látogatásra a szakértõi és kormánymeghatalmazotti találkozót
követõen, késõbb kerüljön sor. Bodrasov hangsúlyozta, hogy ha Grisin útját el-
halasztják, késni fog a szovjet adósság rendezésével kapcsolatos megállapodás,
illetve csökken a kompromisszum létrejöttének esélye. A szovjet diplomaták a
magyar felet vádolták azzal, hogy a helyzetet „feleslegesen élezik”, noha a vilá-
gos magyar álláspont ellenére — miszerint a csapatkivonással összefüggõ kér-
déseket és a szovjet adósságtörlesztést nem lehet összekapcsolni — szovjet
részrõl újból és újból próbálták „felülírni” a korábbi megállapodásokat és nyo-
mást gyakorolni a magyar tárgyalókra.145 Mindezek hátterében feltehetõleg a
szovjet katonai lobbi erõsödése állt.

1991. január 27. és február 1. között a magyar szándékok ellenére mégis
sor került a tárgyalásokra a Jurij Pavlovics Grisin tengernagy által vezetett
szovjet delegációval.146 A tárgyalásokon a szovjet fél ugyan korábbi álláspontjá-
hoz képest lényegesen visszalépett, de egyoldalú lépések kilátásba helyezésével
(a magyar kereskedelmi aktívumból a szovjet követelésnek megfelelõ rész záro-
lása) kívánta kikényszeríteni az azonnali és folyamatos magyar fizetést. A szov-
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143 MNL OL XIX-A-88 (4. d.) Cserepes Tibor ezredes, irodavezetõ feljegyzése Annus Antalnak,
1991. január 10.

144 MNL OL XIX-A-88 (4. d.) Feljegyzés a magyarországi szovjet csapatkivonással megbízott
kormánymeghatalmazottak találkozójáról, 1991. január 16.

145 MNL OL XIX-A-88 B/71/1991 (4. d.) Emlékeztetõ Berényi Lajos helyettes államtitkár és A.
Bondrasov, szovjet követtanácsos, valamint I. Szevasztjanov közötti megbeszélésrõl, 1991. január 21.

146 A szakértõi tárgyalásokon a moszkvai küldöttségen kívül részt vettek a Déli Hadseregcso-
port, a szovjet nagykövetség és a kereskedelmi képviselet szakértõi is. A mintegy 50 fõs szovjet tár-
gyalódelegációval szemben a magyar küldöttség létszáma 20 fõ volt.



jet álláspont szerint a kormánymeghatalmazottak csak komplex, vala-
mennyi nyitott gazdasági kérdést szabályozó megállapodást köthettek, a
magyaroknak az összes átvett objektumért azonnal fizetnie kell, elsõ lépcsõ-
ben az 1991. január 1-jei állapot szerint. Úgy vélték, hogy a szovjet fél a nem
hasznosítható ingatlanok értékesítésére létrehozott vegyes bizottság kereté-
ben a magyar féllel azonos joggal értékesíthet minden olyan objektumot,
amelyet a magyar állam nem vesz meg, azaz a nem hasznosítható objektu-
mok fogalmát nem ismerte el.147

A magyar tárgyalóküldöttség vezetõje úgy értékelte, hogy minden addigi
tárgyalás közül ez volt a legkeményebb, és szerinte a tárgyalások kormányzati
szinten történõ folytatásához azt kellett mérlegelni, hogy mennyire komolyak a
szovjet fenyegetések. A magyar megegyezési szándékot mutatta, hogy a kétol-
dalú gazdasági kapcsolatok javítása és az eredményes csapatkivonási tárgyalá-
sok céljából Kupa Mihály pénzügyminiszter ún. elõleg címén lehetõvé tette 3,2
milliárd Ft (120 millió rubel) felhasználását a még itt állomásozó csapatok ré-
szére.148

1991. február–március folyamán különbözõ szinteken több tárgyalásra
került sor, míg végül hosszas és alapos szakértõi elõkészítõ munka után
kormánymeghatalmazotti szinten április 8-án aláírták a csapatkivonás gazda-
sági-pénzügyi egyszeri végelszámolásához nélkülözhetetlen okmányokat (az
ökológiai károk közös felmérésének és az objektumok átadás-átvételének meto-
dikája). Karácsony Imre mindazonáltal úgy vélte, nagy viták lesznek még az
ún. nem hasznosítható ingatlanok és a szovjet csapatok által „feketén”, vagyis
engedély nélkül és a magyar szabványoktól teljesen eltérõen épített építmé-
nyekrõl.149 A közösen elfogadott metodikák alapján 1991 közepére az 53,4 mdFt
szovjet követeléssel 80,3 mdFt magyar követelés (ebbõl 60,2 mdFt környezeti
kár) állt szemben.150

Az elszámolásról folytatandó tárgyalásokra 1991. június 4-én ismét Buda-
pestre érkezett Grisin admirális. A magyar fél ekkor négy kérdéskör megvitatá-
sát indítványozta: ökológiai kérdések, nem hasznosítható objektumok151 kérdé-
se, pénzügyi elszámolások kérdése, illetve a szakértõi csoportok tárgyalási
eredményeinek összesítése és a zárójegyzõkönyv elõkészítése. Az 1991. június
4–6-án lefolytatott konzultatív tanácskozáson — mely három munkacsoport-
ban zajlott — a magyar küldöttség tájékoztatta szovjet partnerét az államközi
egyezmények, valamint a kölcsönösen elfogadott metodikák alapján számsze-
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147 MNL OL XIX-A-88 Feljegyzés Annus Antal kormánymeghatalmazott részére, 1991. január 30.
148 MNL OL XIX-A-88 Jelentés az 1991. január 28. – február 2. között a szovjet csapatkivonás-

sal kapcsolatos magyar-szovjet gazdasági-pénzügyi tárgyalásokról, 1991. február. 4.
149 MNL OL XIX-A-88 (4. d.) Jelentés a szovjet csapatkivonás jelenlegi helyzetérõl, 1991. ápri-

lis 12.
150 MNL OL XIX-A-88. (7. d.) Rövid összefoglaló a volt szovjet Déli Hadseregcsoportnak a Ma-

gyar Köztársaságból történt kivonásával kapcsolatos kérdésekrõl, 1992. március 2.
151 A nem hasznosítható objektumoknak két formája volt: 1. mûszakilag nem hasznosíthatók

a magyar szabványoktól való lényeges eltérés vagy teljesen leromlott állag miatt; 2. funkcionálisan
nem hasznosítható az objektum területi elhelyezkedése vagy a katonai követelmények miatt.



rûsített, elõzetes magyar követelésekrõl.152 A szovjet delegáció meglepetésének
adott hangot a magyar pénzügyi követelés nagyságrendjét illetõen, Grisin
mindvégig azt hangoztatta, hogy a szovjet fél elképzelhetetlennek tartja bármi-
lyen magyar aktívum kompenzálását, és elutasította azt a lehetõséget, hogy
személyesen gyõzõdjön meg a magyar követelések jogosságáról. Mindehhez ké-
pest a záró megbeszélésen azzal a megalapozatlan és teljesíthetetlen igénnyel
léptek fel, hogy június 30-ig a két fél illetékesei újból tárgyalják a környezeti
problémákat és számukra is elfogatható elszámolást készítsenek. Az újratár-
gyalás igényét Silov altábornagy kiterjesztette az objektumok elszámolásával
kapcsolatos témakörre is.153

1991. június 10-tõl a két ország kormánymeghatalmazottja, Viktor J. Silov
és Annus Antal közösen elfogadott munkaprogram szerint megkezdték a kivo-
nás befejezésével kapcsolatos zárójegyzõkönyv elõkészítését öt szakértõi mun-
kacsoport részvételével. A szakértõi megbeszélések a környezeti károk felméré-
sére és meghatározására, az objektumok átadás-átvételére, a csapatkivonások
technikai részleteire és a felek követeléseit összesítõ pénzügyi mérleg meghatá-
rozására koncentrálódtak. E megbeszélésekkel párhuzamosan június 15-én Ká-
dár Béla és K. F. Katusev miniszterek is tárgyalást kezdtek a pénzügyi elszámo-
lás rendjének kialakítására, melynek alapját a kormánymeghatalmazottak
megállapodásai képezték volna.

Bár az 1990-es csapatkivonási megállapodás 7. pontja elõírta, hogy a pénz-
ügyi-elszámolási vitát le kell zárni a tényleges kivonás megtörténtéig, azt az
éles véleménykülönbségek miatt nem sikerült elérni. A közösen aláírt program-
tervezet ellenére a szovjet fél álláspontja egyre merevebbé vált, és a Magyaror-
szágot utolsóként elhagyó Silov altábornagy kormánymeghatalmazottként tör-
tént visszatérése után sem nyílt lehetõség a megegyezésre, habár a magyar fél
több alkalommal is kompromisszumkészségérõl tett tanúbizonyságot. A szovjet
kormánymeghatalmazott sorozatosan elzárkózott a jegyzõkönyv összeállításá-
tól és arra sem mutatott hajlandóságot, hogy az egyes vitás kérdésekben a felek
eltérõ álláspontját rögzítsék. Végül 1991. június 25-én Silov a kormánymegha-
talmazotti munka befejezését kérte, így zárójegyzõkönyv aláírására nem került
sor. Ennek következtében a magyar fél számára nem maradt más lehetõség,
mint hogy a kölcsönösen elfogadott metodikák alapján meghatározott követelé-
seit diplomáciai úton is átadja a szovjet félnek.154

Silov altábornagy június 26-án levélben közölte magyar kollégájával a
szovjet álláspontot. Ebben elismerte a közösen elfogadott metodika szerint a
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152 MNL OL XIX-A-88 (5. d.) Emlékeztetõ feljegyzés a magyar-szovjet szakértõi konzultatív
tárgyalásokról,

153 MNL OL XIX-A-88 (5. d.) Feljegyzés Kádár Béla miniszter úr részére, d.n.
154 MNL OL XIX-A-88 (5. d.) Tájékoztató jelentés dr. Antall József miniszterelnök úr részére,

1991. június 25. Ugyanitt található meg a szovjet nagykövetségnek átadott jegyzék is, amely külön-
bözõ jogcímek alapján felsorolta a magyar fél pénzügyi követelését. Ugyanakkor megerõsítették a
szovjet pénzeszközökbõl épített vagy vásárolt objektumok után megállapított 53.131,3 millió Ft
szovjet követelés elismerését. A szovjet nagykövetség június 27-ei jegyzékében a magyar fél pénzügyi
követelését illetõen úgy foglaltak állást, hogy „ezek az adatok a Magyar Fél egyoldalú értékelését tük-
rözik és nem szolgálhatnak a kölcsönös elszámolás alapjául, így a Felek kölcsönös anyagi követelései a
Felek szakértõi között általunk javasolt tárgyalások közös vizsgálata alá tartoznak”. Uo.



szovjet pénzeszközökbõl épített objektumok 53,4 milliárd Ft értékét, valamint
a magyar követelések közül 14,3 milliárd forintot a bérelt objektumok karban-
tartásának elmaradásáért. Közben a környezeti károkkal kapcsolatos szakértõi
tárgyalások július 5-ig folytatódtak, ám a szovjet delegáció hazautazása miatt
ezek is megszakadtak.

A elszámolás minél elõbbi lezárása elsõrendû magyar érdek volt, mivel az
kihatott az átadott objektumok — különösen a szovjet követeléssel terhelt léte-
sítmények — hasznosítására, és ettõl is függtek a környezeti és egyéb károkkal,
valamint a rekultivációval kapcsolatos intézkedések.

A kérdés megoldását szovjet részrõl is politikai kérdésként kezelték.
Sztyepan Szitarjan a Szovjetunió állandó KGST képviselõje kérésére 1991. jú-
nius 28-án fogadta õt Antall József, aki ismét megerõsítette a magyar kormány
megegyezési szándékát, és továbbra is Kádár Béla külgazdasági minisztert ne-
vezte meg a kormány meghatalmazottjaként.155

Amikor 1991. július 3–5. között Moszkvában magyar–szovjet gazdasági és
kereskedelmi tárgyalások folytak a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisz-
tériuma helyettes államtitkárának, Berényi Lajosnak vezetésével a megvitatott
kérdések között szerepeltek a szovjet csapatok Magyarországról történt kivo-
nulásával összefüggõ vagyonjogi, gazdasági és pénzügyi kérdések is. A szakértõi
tárgyalások eredményeként az a döntés született, hogy a júniusban megrekedt
tárgyalások nem új alapon folytatódnak, hanem a hatályban volt kormányközi
egyezmények ill. megállapodások továbbra is alapját képezik az elszámolás-
nak.156

1991. július 11-én Annus Antal fogadta Ivan Aboimov nagykövetet és két
munkatársát, és átadta a szovjet csapatkivonással kapcsolatos, 1991. június
25-én félbeszakadt tárgyalások folytatására, illetve a két miniszter találkozójá-
nak, valamint a kormányközi megállapodás megfelelõ elõkészítésére vonatkozó
magyar javaslatot. Ennek lényege az volt, hogy a szovjet kormánymeghatalma-
zott kijelölése és mandátumának meghatározása után magyar kollégájával álla-
podjanak meg a tárgyalások menetének és ütemezésének rendjében úgy, hogy
azok lehetõleg augusztus végéig befejezõdjenek, majd azt követõen kerüljön sor
a két illetékes miniszter találkozójára.157

A szovjet nagykövetség 1991. július 15-ei válaszjegyzékében a magyar felet
vádolta azzal, hogy már két alkalommal elhárította a a tárgyalások megújítására
javasolt konkrét idõpontokat. Ez véleményük szerint arra engedett következtetni,
hogy az 1990. március 10-ei Megállapodás 7. cikkelye által elõírt vagyoni-pénzügyi
és gazdasági kérdések „elrendezésének és azon megfelelõ kormányközi egyez-
mény-tervezet elõkészítésének elodázása van tervbe véve…”.158

Katona Tamás külügyi politikai államtitkár a tárgyalások felújítása érde-
kében 1991. július 19-én bekérette a Külügyminisztériumba a szovjet nagykö-
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155 MNL OL XIX-A-88 (5. d.) Feljegyzés Sztyepan Szitarjan, a Szovjetunió állandó KGST kép-
viselõjének látogatásáról, 1991. június 30.

156 MNL OL XIX-A-83 (6. d.) Feljegyzés Annus Antal altábornagy részére, 1991. július 8.
157 MNL OL XIX-A-88 6. d. Feljegyzés Ivan Aboimov úr látogatásáról, 1991. július 11.
158 MNL OL XIX-A-88 6. d. A Szovjetunió budapesti nagykövetségének jegyzéke, 1991. július 15.



vetet, de Ivan Aboimov — a diplomáciában szokatlan módon — nem volt haj-
landó átvenni a magyar álláspontot összegzõ és a tárgyalások felújítását szor-
galmazó szóbeli jegyzéket.159

A tárgyalások végül 1991. augusztus 14-én kezdõdtek újra Budapesten.
Mivel a magyar kormány olyan információk birtokába jutott, hogy a szovjetek a
„korábban elvetélt” egyezmény-tervezetet akarják felújítani a régi és változat-
lan pozícióból kiindulva, a tárgyalások nyitó plenáris ülésén elhangzott beszé-
dében Annus Antal hangsúlyozta, hogy a reális és kölcsönös elfogadható ered-
mények elérése érdekében a még nyitott pénzügyi, vagyonjogi és gazdasági kér-
déseket új megközelítési módban, új módszerbeli elemekkel kell együttesen ke-
zelniük. A magyar kormánymeghatalmazott véleménye szerint „az egyes és je-
lenleg még vitás kérdéseket objektív és szelektív módon kell rangsorolni, és
azok megoldásában a közös együttmûködés lehetõségeinek feltárásával a prob-
lémák megoldását, elhárítását kell megcéloznunk, szemben az eddigi helyzet-
tel, amikor is mindkét fél elsõsorban a számszerûsített követelések merev fenn-
tartását és kritizálását folytatta.”160 Az akkori szovjet követelés 53,4 milliárd Ft
volt, amivel szemben — különbözõ jogcímeken — összesen 80,3 milliárd Ft ma-
gyar pénzügyi igény állt.

A tárgyalásokon magyar részrõl szerettek volna megállapodni a külgazda-
sági miniszterek által aláírandó egyezmény szövegében, illetve minimális cél-
ként egy olyan részletes jegyzõkönyvet aláírni, amelyben egyértelmûen kifeje-
zésre jutnak az eltérõ álláspontok.

A tárgyalások a delegációvezetõk szûk körû megbeszélésein, három mun-
kacsoport keretében, valamint az elvégzett munkát összegzõ és értékelõ plená-
ris üléseken folytak. A kérdések többségében a két fél véleménye továbbra is el-
térõ volt, sõt több kérdésben (ökológiai károk mértéke, ingatlanoknál az elma-
radt karbantartás elszámolása) a szovjet fél álláspontja kedvezõtlenebb irány-
ban változott. A magyar munkacsoport vezetõk tapasztalata szerint „a szovjet
munkacsoportok a kifejezetten szakmai kérdésekben is teljes mértékben aláren-
delték magukat a szovjet delegációvezetõ elképzelésének. Ebbõl azt a következte-
tést lehet levonni, hogy szakértõi tárgyalások útján a szovjet féllel megállapodás-
ra jutni nem lehet.”161 A tárgyalások ezt követõen hónapokig szüneteltek.

A magyar kormány ennek ellenére kitartott megegyezési szándéka mel-
lett. 1991. október 8-án a magyar kormánymeghatalmazott-helyettes konzultá-
ciót folytatott Ju. P. Grisinnel abból a célból, hogy megismerje a szovjet fél aktu-
ális álláspontját a pénzügyi elszámolással kapcsolatban. Véleményét Karácsony
Imre a következõképpen összegezte: „A szovjet fél határozott álláspontja, hogy
mind politikai, mind gazdasági síkon csak olyan megállapodást tud elfogadni
további szakértõi kidolgozásra, amely vagy magyar fizetési kötelezettséget je-
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lentene, úgynevezett „humanitárius segítség” címen, vagy a szovjet fél által
meghatározott objektumkörben vegyesvállalatok létrehozására adna állami ga-
ranciát.”162 Karácsony úgy vélte, hogy a lezáratlan pénzügyi és gazdasági kér-
désekben a megállapodás két módon lehetséges. 1. Rövid távon olyan politikai
döntés meghozatala, amelyben a két fél lemondana kölcsönös követeléseirõl és
a magyar állam egy késõbbiekben pontosított nagyságú és összetételû humani-
tárius segítséget nyújtana a Szovjetuniónak (a szovjet igény 15–21 milliárd Ft
volt); 2. A magyar fél kiindulva az 1958. évi egyezmény 8. cikkelyébõl adódó tu-
lajdonosi pozícióból, azonnal megkezdi a teljes ingatlankör értékesítését, fel-
ajánlva a szovjet fél részére a piaci értékesítésben való közremûködést, vala-
mint azt, hogy az így képzõdõ árbevétel alapján késõbb tárgyalásokat kell foly-
tatni. Karácsony szerint az utóbbi variáns azt a veszélyt rejtette magában, hogy
a tárgyalást új szakértõkkel újra kell majd kezdeni, így a kormány az elsõ vari-
ánst támogatta.163

1991. december 5–6-án Antall József miniszterelnök hivatalos látogatást
tett a Szovjetunióban, amelynek célja az volt, hogy a magyar–szovjet alapszer-
zõdés aláírásával új fejezetet nyissanak a két ország kapcsolatainak történeté-
ben. Az Oroszországi Föderációban tett látogatása alkalmával megbeszéléseket
folytatott Borisz Jelcinnel is. Egyetértettek abban, hogy a szovjet csapatok ki-
vonásával összefüggõ pénzügyi-elszámolási kérdésekben kölcsönös érdek, hogy
mielõbb megoldást találjanak. Egyetértésre jutottak abban is, hogy politikai
döntéssel kellene lezárni a vitát; Jelcin a null-szaldó elfogadását is lehetséges-
nek tartotta.164

Annus Antal ezen elvi megállapodásra hivatkozva írt levelet Gracsov ve-
zérezredesnek, az Orosz Köztársaság honvédelmi minisztere elsõ helyettesé-
nek, amelyben az 1992. április közepére tervezett tárgyalásokon javasolta a köl-
csönös követelések áttekintését, illetve a pénzügyi elszámolás nullszaldójára
vonatkozó egyezménytervezet elõkészítését.165

Annus Antal levelére nem érkezett választ, viszont Ivan Aboimov nagykö-
vet arról értesítette a Külügyminisztérium illetékeseit, hogy a csapatkivonással
összefüggõ pénzügyi-vagyonjogi kérdések rendezése céljából 1992. május folya-
mán kilenctagú orosz delegáció érkezne Budapestre a nemzetközi gazdasági
kapcsolatok miniszterhelyettese vezetésével. Aboimovot tájékoztatták: ha An-
nus Antal Gracsovnak írt levelére megfelelõ válasz érkezik, akkor a kormány-
meghatalmazott 1992. május 24–26-án tudja fogadni a küldöttséget.166 Az orosz
hadügyminisztériumban május 20-án adták át Gracsov válaszát, amelyben a
nullszaldós megoldásról nem esett szó, mindössze annyit tartalmazott, „az
orosz fél megerõsíti az adott probléma kölcsönösen elfogadható feltételekkel
történõ mielõbbi megoldására irányuló elkötelezettségét, miszerint a felek
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készséget mutatnak a kompromisszumos megoldások keresésére”.167 A huzavo-
na hátterében egyrészt a Szovjetunió szétesése következtében elõállott új hely-
zet, másrészt az állt, hogy a szovjet katonai vezetés megkérdõjelezte a felsõszin-
tû elvi megállapodás létrejöttét. V. Dubinyin vezérezredes, az Oroszországi Fö-
deráció fegyveres erõinek vezérkari fõnöke Annus Antalnak írt levelében úgy
fogalmazott: „Ami az Ön információját illeti, miszerint állítólag megállapodás
jött létre Moszkvában az Oroszországi Föderáció elnöke, Jelcin B. Ny. és a MK
miniszterelnöke, Antall J. között (1991. december 6.) arról, hogy a DHDSCS ki-
vonása után az elszámolásoknál a tárgyalások alapjául szolgálhat a null-szaldó,
ilyen változat sem írásos, sem szóbeli formában nem került rögzítésre.”168

Vjacseszlav Golubjev, az orosz nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisz-
tériumának fõosztályvezetõ-helyettese a Magyar Hírlap moszkvai tudósítójá-
nak adott interjújában szintén tett olyan utalásokat, hogy a katonai lobbi erõs
nyomást gyakorol a legfelsõ vezetésre, és orosz részrõl az elszámolást úgy kép-
zelik el, hogy a magyar fél mindenképpen fizetni fog. (Ehhez alapot adott az,
hogy a csehek és lengyelek lényegében lemondtak az ökológiai károk megtéríté-
sérõl.)169

Miközben a katonai vezetés továbbra is elzárkózott a kérdés rendezésétõl,
a „nullszaldós” megállapodást, mint a pénzügyi-elszámolási tárgyalások lezárá-
sának elvi lehetõségét Antall József és Borisz Jelcin 1992 júliusában, Helsinki-
ben újra megerõsítették, és hazatérése után Antall József Jelcinnek küldött le-
velében írásban is kifejezte készségét az elvi megállapodás gyakorlatba való át-
ültetésére. (Ennek jegyében Antall József elküldte az erre vonatkozó egyez-
mény tervezetét is.)170

Az orosz elnök 1992. augusztus 6-án kelt válaszlevelében megerõsítette a
Helsinkiben elért megállapodást, és kifejezte készségét, hogy megkössék az
egyezményt a kölcsönös igényekrõl való lemondás alapján. „Úgy vélem, hogy az
említett egyezmény megkötése lehetõvé teszi számunkra nemcsak azt, hogy le-
zárhassuk az egyik, az orosz–magyar kapcsolatokat terhelõ bonyolult problé-
mát, hanem jó feltételeket teremtsünk az igazi partnerség, egyenlõség és köl-
csönös megértés elvein alapuló viszony kialakításához országaink között.”171

Ezt követõen látszólag már semmi nem állt a megállapodás útjában. (Ma-
gyar részrõl a megállapodást még 1992 folyamán szerették volna aláírni, egybe-
kötve Borisz Jelcin budapesti látogatásával.) Ennek ellenére az orosz elnök bu-
dapesti látogatása elõtt a fenti megállapodás szellemével ellentétes levelet kül-
dött a magyar miniszterelnöknek. 1992. október 30-án kelt levelében Borisz
Jelcin szükségesnek tartotta az orosz–magyar gazdasági kapcsolatok néhány
rendezetlenül maradt problémájának „pontosítását”. Az orosz elnök azt állítot-
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ta, hogy a szovjet csapatok kivonásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek
mind az orosz felet terhelték, és nem kapták meg az orosz fél költségén épült
ingatlanok 53 milliárd forintra becsült ellenértékét. Mindezek kompenzálása-
ként Jelcin szükségesnek vélte Magyarország ellenszolgáltatás nélküli részvé-
telét az orosz katonacsaládok számára történõ lakásépítésben; errõl külön
megállapodás kötését javasolta. A csapatkivonással kapcsolatos elszámolást
összekapcsolták a transzferábilis rubelben való kölcsönös kötelezettségek
rendezésével.172

A magyar felet nem érte teljesen váratlanul ez az álláspont, mert moszk-
vai lengyel diplomatáktól már 1992. október elején tájékoztatást kaptak a
Jegor Gajdar, Oroszország ügyvivõ miniszterelnöke varsói munkalátogatásán
tett javaslatról, amelyben a „nulla megoldás”-t a kölcsönösen fennálló adóssá-
gok rendezésével akarta elérni.173 A Gajdar-féle javaslat összemosta a csapat-
kivonást, az államközi tartozásokat, a transzferábilis és dollár-tartozásokat
az 1992. október 1-jei állapotnak megfelelõen. A szovjet csapatkivonást illetõ-
en a magyar kormánymeghatalmazott helyettese úgy vélte, ha a magyar fél
hasonló orosz javaslatot kapna, azok elfogadása óriási pénzügyi-gazdasági
veszteséget jelentene, mert már a Magyarország területérõl történt szovjet
csapatkivonás is — figyelembe véve a környezeti és egyéb károkat — hatalmas
pénzügyi engedmény volt. Karácsony Imre kitartott azon véleménye mellett,
hogy a csapatkivonás elszámolását nem lenne célszerû bevonni a kereskedel-
mi tartozások témakörébe.174

Antall József válaszlevelében maga is ezt az álláspontot képviselte. Egyet-
értett azzal, hogy a transzferábilis rubelben keletkezett kölcsönös adósságok
rendezésére is sor kerüljön az orosz elnök látogatása alkalmával, de a csapatki-
vonással kapcsolatos elszámolásról a megállapodást az 1991. december 6-án
Moszkvában született, majd Helsinkiben megerõsített megállapodások szelle-
mében javasolta megkötni.175 A magyar részrõl készített egyezmény-tervezet
szerint a szovjet csapatoknak a kivonás után itt maradt ingatlanjai a magyar ál-
lam tulajdonába mentek volna át, és a felek a csapatkivonással összefüggõ vala-
mennyi vagyonjogi-pénzügyi kérdést rendezettnek tekintették volna.

Az orosz elnöki látogatást megelõzõen, 1992. november 2-án került sor
Kádár Béla miniszter moszkvai tárgyalásaira Valerij Maharadze miniszterel-
nök-helyettessel, illetve Pjotr Aven külgazdasági miniszterrel. Mindkét tárgya-
lás azt mutatta, hogy továbbra sem volt teljes egyetértés a különbözõ orosz kor-
mányzati körök között, nem vált egyértelmûvé a csapatkivonással kapcsolatos
orosz magatartás. A külgazdasági miniszterrel történt tárgyalás egyértelmûvé
tette, hogy a csapatkivonás lezárását „humanitárius segélyként” lakásépítés-
hez kötik. Magyar részrõl úgy vélték, Jelcin elõtt ismételten fel kell vetni a csa-
patkivonás lezárását a kölcsönös követelésekrõl való lemondás alapján, hivat-
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kozva arra, hogy mintegy 30 milliárd forintról lemondtunk. Ha ez az út nem
lett volna járható, megvizsgálandónak tartották, hogy a korábban humanitári-
us segélyként szállított gyógyszerek helyett lakókonténereket vagy egyéb la-
kásépítési felszereléseket szállítsanak.176 A magyar álláspont alátámasztására
az orosz elnökkel való tárgyalások háttéranyagaként a csapatkivonás kormány-
meghatalmazottja részletes adatokat adott át a környezeti károkról.

Az orosz fél 1992. november 6-án juttatta el saját egyezmény-tervezetét és
az azzal kapcsolatos jegyzõkönyvet. Mindkettõ a korábbi orosz álláspontot tük-
rözte, visszatért néhány elõbb vitatott, majd elfogadott kérdéshez, mint például
a tulajdonjog problémája. Ugyanakkor sem az egyezmény-tervezet, sem az ah-
hoz kapcsolódó jegyzõkönyv említést sem tett a szovjet csapatok magyarországi
tartózkodása alatt okozott károkról és azok mértékérõl. Egyértelmûen érezhe-
tõ volt az a törekvés, hogy az ún. „politikai nullszaldót” összemossák a két or-
szág közötti pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokkal.177 „A korábbi-
akhoz képest rendkívül kulturáltan és jó szándékúan tárgyaló orosz felet” vé-
gül sikerült meggyõzni arról, hogy mind a tulajdonjog felvetésétõl, mind attól a
kérdéstõl álljanak el, hogy a jegyzõkönyvben szerepeljen a magyar fél térítés-
mentes kötelezettsége a szovjet csapatok elhelyezésének megoldásában. Ennek
eredményeképpen a kölcsönös követelésekrõl való lemondást egyértelmûen tar-
talmazó magyar tervezet került 1992. november 11-én Antall József és Borisz
Jelcin elé aláírásra.178 A megállapodást két jegyzõkönyv egészítette ki. Az egyik-
ben Magyarország vállalta, hogy 10 millió dollár értékben humanitárius gyógy-
szersegélyt nyújt Oroszországnak, míg a másik szerint megvizsgálja annak le-
hetõségét, hogy részt tud-e venni az ország területérõl kivont szovjet katonák
lakásproblémáinak megoldásában.179

Az egyezmény és a jegyzõkönyvek aláírásával végképp lezárult a szovjet
csapatok csaknem fél évszázadig tartó magyarországi jelenléte. Az viszont,
hogy ezt követõen miként alakult a magyar–orosz viszony már meghaladja e ta-
nulmány kereteit.

„FROM NOW ON YOU ARE LEADERS OF INDEPENDENT COUNTRIERS!”
Withdrawal of Soviet Troops from Hungary

by Baráth Magdolna
(Summary)

By 19 June 1991 the Soviet troops, which had been stationed in Hungary for more than 45
years, were completely withdrawn from the country. The presence of these troops in Hungary was
the result of an internationally coordinated legal act, but their legal status was altered in the wake of
the armistice agreement and the conclusion of the Austrian State Treaty in 1955. In the first part of
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the present study, the author surveys the agreements concerning the garrisoning, accomodation and
provisioning of Soviet troops in Hungary, and also the problems which consequently arose. In the
second part she succintly describes the road which led to the conclusion of the agreement on the
withdrawal of troops on 10 March 1990, alluding to those foreign political developments which
constituted a necessary precondition to this agreement. She puts a strong emphasis on presenting
the most important elements concerning the execution of the withdrawal agreement, before all the
long and tough series of negotiations which finally resulted in November 1992 in signing a treaty
which, based on a mutual resignation of demands, closed the period of Soviet military presence in
Hungary.
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