
Article 237. 237. cikk.

ïjfls jugeuiGilts'renduB {ia.v les tri* 
bunaux, d’tuiô Pvitssarice áííiéo ov» 
associéc, dans le cas où ces tribu- 
iiaiix Hout compétents d’aprés le pré
sent Traité, soront coupidéréa «iii 
ETougrie c'oiijuic iiyant rsintÆ>rxi.G tiss 
]a chose .jug<!̂ e ot y Bcrunt usécutés 
sauH qu’il soit bcHoiu rf’íatv/vía/»/-.

Si, en qutíiquti matière qu’ils 
eoiont iuterveuns, un jugemeut h  été 
rendu ou une mesm-e d’oxccution a 
été cjrdounéo, pondimt la gnwrô, par 
«oc autorité judiciairo de l’HUcion. 
royaume de Houi^ric, coutro uu ros- 
sortissaûb des Fnistiauces itlliées <ui 
associées ou -une aociéié oti .'vssucia- 
lion dans laquelle uu de cos ressor- 
trssanta était intéressé, daofl uue ias- 
(ancc où soit le resBuriissant soit la 
sociéic u'ont pas pa eo déieudre, lo 
reâ !' U allié ou associé qui aura 
9olu, ï-.G chef, un préjudice pourra 
ob: :̂ . uni- réparation qui sera dé- 
: í:í k î,î' le Ti’ibunal arbitral

prévu par la .Section VI.
.Sur la demande du ressortisü»aut 

rs Ja Puissance alliée ou associée, 
:i réparation ci «dessus poiu-ra être, 
ijur l’ordre du Tribunal arbitral mixte 
et lorsque cela sera possible, elTcctuéc 
en replaçant les parties dan» la situa
tion où elles se trouvaient avant k; 
jugement rendu par le tribunal 
hoiïgrois.

réparation ci-dessus pourra 
Atre également obtenue daus le Tri-
l-UtnaZ arbitral mixte, par Icw icssor- 
tissants des Puissances alliées ou
ii-HKOciÓGB qui ont subi uu pi'éjndice 
du fait des mesnics judicîairGS prises 
daiia les territoi r-̂ ? onvabia ou occut 
pés, s'ils rs’;:/Í. . -.s ét-é dédoiianii^és 
Autiemoîit.

Valatnely Szövötséges es q'àrsult 
Hatalom bii'óaága által hozott ítóie- 
Leket, abban az esetben, ha ezek a 
birósiigok a -jelen Szerződés érteliué- 
lion iliötókcsek voluak, Magyarorszá
gon jogorcwolineU kell tekinteni és 
azokat végre kell liajtani anélkül, 
hogy külün végreliajtási utasításra 
(cxequatur) szükség volna.

Tía a volt Magyar Kiiályság 
vahimely bírói batósiga a háború 
alatt u Szövetséges és Tái-sult Ha- 
tahnak állampolgára vagy valamely 
vtljan társaság v;igy tárfiulat ellen, 
amelyben ilyen állampolgár érdekel ve 
voll, oly eljáráí? alapján, amelynek 
során az illető állampolgár v âgy tár- 
snlat x édekezni nem tudott, bármioő 
i,árgyr>an Ítéletet hozott, vág}- végre
hajtási cselekményt foganatosított, 
az: a szövetséges vagy társult állam- 
polsât:", aki ea okból kárt szenvedett, 
kártérítésben részesíthető, amelyet a 
VI. címben meghatározott Vegyes 
Döntőbíróság állapit meg.

A Sxüví't.'iégea és Társult Hatalom 
állampolgárának kérelmére a lenti 
kártérítés a Vegyes Döntőbíróság 
reudolotéro ea a lehetőséghez képest 
a leieknek a magyar bíróság ítéletét 
megelőző állapotba való vissKahelye- 
zésében állhat.

A  fenti Jóvátételben i’ésíiesítheti 
a Vegyes Döntőbíróság a Szövetséges 
és 'l'iírsiüt Hatalmaknak azokat az 
állampolgárait is, akik elfoglalt vagy 
raegssiállolt területen foganatosított 
bírói intézkedések következtében 
syien\’cdt6k kárt, feltéve, hogy ruáa 
módon kái talanltást nem kaptak.

Article 238.

Au sens des Sections LEI, IV, V 
ot V n , l'expressiott »pendant la

238. cikk.

A m., IV., V. és VII. címek al
kalmazásánál a «háború alatt« kí-



gueiTe«í comprend pour cbaquo Puis- 
aaace alliée ou associée, la- période 
s’étendant entie le niomeut où l’état 
de guerre a existé eatre l’ancienne 
raonai'cLie austro-hongroise et cette 
Puiasaocc et lu mise en vigueur du 
présent 'J’raité.

fejozés az egyes Szövetséges és Tár
sult Hatalmaira nézve â fc sy. idő- 
i^rtamot jelenti, arüely a volt Oeztrák- 
Magyar Monarchia és az illető Ha
talom között a hadiállapotnak be
következésétől a jelen ftKerződés 
életbelépéséig terjed,

Annexe.

I. Dhimsithms tféní’rttJes.

§ 1.

Au, sens des articlos 234, 235 et 
23C, les pevfionufts parties à un con
trat sont eoDsidéréos- comme orme- 
mies lorsque le coiunierce entre elles 
aura été interdit ou sera devenu 
illégal on vertu des lois, décrets uu 
règlements auxquels une de ces par
ties était soumise, «it ce ù dater, soit 
du jour où ce commerce a été inter
dit, soit du jour où il est devenu 
illégal de quelque manière que ce soit.

Függelék.

7. Általános rcmhlkescsck.

1. §•

A 23-1., 235, és 230. cikkek al- 
kalmazásíinál valamely szerződés ügy
feleit akkor kell ellenségeknek tekin
teni, ha a kereskedés közöttük az 
egyik félre nézve kötelező törvények, 
rendeletek vagy rendszabályok ér
telmében tilos volt vagy jogellenessé 
v:llt, még pedig vagy attól a naptól 
kezdve, amikor ez a kereskedés ti
lossá vált, vagy attól a napUil kezdve, 
amikor a kereskedés btlrmi mis mó
don vált jogellenessé.

§ y.

Sont exceptés de l’aníiulatiou 
prévue à l’article 234, et restent eu 
vigueur, sans préjudice des droits 
prévus à l'article 232, paragraphe h, 
et sous réserve do rapplication des 
lois, décrets et réglemenLs internes 
jiris jjendaut la guerre par les Piiis- 
sauces alliées ou associées, :«nsi (|ne 
les clavises des contrats :

a) les coutrats ayaot ]io(U' but le 
transfert de juoprietés, de biens et 
eÔets mobiliers on iumiobiliera, lors
que la propriété aura été trausféréH 
ou l'objet livré aviint que les parties 
ne soient devenues enuemitja;

li) les baux, locations et promes
ses de lofiatiou ;

ÍÍ. §.

A 284. cikkben nicgIiat.ivozott 
hatálytalamiá válás alól ki vannak 
véve és a 232. cikk I. h) pontjában 
meghatározott jogok sérelme nélkül, 
valamiül a Szövetséges és Tái'Salt 
Hatalmaknak a háboiii alatt hozott 
belső törvéuyoi, rendeletei és rend
szabályai és az illfeLö szíii’ződéses 
rentlelUozések alkalmazhatásának 
fenntartásával hatályban maradnak:

a) azok a szerződések, amelyek
nek célja a tulaj don jogoknak, iü^ó 
és ingatlan javaknak és értékeknek 
:itriiházása, feltéve,, hogy a tulajdon
jog átruházás;!, vagy az ügylet t:lr- 
gyának átadása nuir megtörtént, mi
előtt még a íelok ollenségekUé vál- 
tak volna ;

h) bérletek,haszonbérletek és bér
letre vonatkozó ígéretek ;



ç) les contrats d’hypothèque, de 
gage et de nantissement;

(Í) les concessions concevnanfc les 
mines, minières, carrières -ou gise
ments ;

e) les contrats passés entre des 
particuliers et des États, provinces, 
municipalités ou autres personnes 
juridiques admihistratives analogues 
«t  les concession données par lesdits 
Îtats, provinces, municipalités ou 
a'̂ -itres personnes juridiques adminis
tratives analogues.

c) jelzálog-, zálog- és alzálogszer- 
zôdéaek ;

d) bányákraj bányamű vekre, kő
bányákra vagy bányatelepekre vo
natkozó engedélyek ;

e) az egyfelől magánosok, másfelől 
Államok, tartományok, községek vág}- 
más hasonló közigazgatási jogi sze
mélyek között kötött szerződősek és az 
említett Államok, fcartomáuyok, köz
ségek vagy más hasonló közigazga
tási jogi személyek löszéről adott 
engedélyek.

§ 3-

Si les dispositions d'un contrat 
~oüt en partie annulées, conforraé- 
uieut à l’artichî 234 et si la dis
jonction peut être eÔectuée, les 
autres dispositions de ce contrat 
subsisteront, sous réserve de l’appli- 
l'.ation des lois, décrets et règlements 
internes prévus au paragi'apbe 2 ci- 
dossua. Si la disionction ne pont 
être effectuée, le contrat sera consi
déré comme annulé dans sa totalitt'^

3. §.

Ha valamely szerződé.  ̂ kikötései 
a 2S4. cikk értelmében i-ószben ha
tályukat vesztik, a szerződés többi 
kikötései, amennyiben a különválása' 
tás keresztülvihető, a fenti 2. §-ban 
említett belső törvények, rendeletck 
és rendszabályok alkalmazhatóságá
nak fenntartásával hatályban marad
nak. Ha a kíilönválasztás uem vihető 
kni-esztül, ii szerződést teljes egészé
ben hatiHytalanná váltiiuk koll te
kinteni.

/J. Dhiinsitm^s imiicifli^ns à cerfohus 
mte'fioyies de a»ilraift.

P o s i t i o n s  dans les Bourses  
lie v a l e u i ' s  et de c o m m e rc e .

S 4.

fj.) Les règlements fnits pandant 
la gueire par les bonr.*4e3 de ■̂aleur̂  
ou do commerce reconnues, stipulant 
la liquidation des positions de bouiiae 
prises avant la guerre par un pàvti- 
ciilier ennemi, sont confirmés par les 
Hautes Parties Contractantes, ainsi 
que les mesmes prises en applica- 
l ion de ces règlements, b o u ,«? réserve :

i'' qu’il ait été prévu expressémeiit 
i|Lié l’opération serait soumise au 
règlement desditea bourses;

I I .  .".sergüî fîseJcre. miurikozô JivlUvôs
rpwleUcfísésrl:.

É r t é l i -  e.H á r u t ő z s d e i  
ü g y l e t e k .

4. §.

II.) A?, elismert érték- és árútőz: -̂ 
dí'ík által a háború alatt hozott azo
kat a szabályokat, amelyek valamely 
elleu3 ége.s magántél részéről-a háború 
előtt kötött tőzsdeügyietek lebonyo
lítását rendezik, nemkülönben az 
illető szabályok alkalmazása során 
tett intézkedéseket a Magas Szerződő 
Felek jóváhagyják az alábbi fenn
tartásokkal :

1, ha ki volt kötve, hogj  ̂ az 
ügyletre az illető tőzsde szabálj'ait 
kell alkalmazni ;



que ces règlements aient été 
obligatoire» pour tous;

3“ que lea conditions de la Equi- 
da>tion aient été justoa et raison- 
na.blea.

b) Le paragraphe précédent ne 
s'applique pas aux mesures prises, 
pendant l ’occupation, dans lea bour
ses des végions qai ont été occupées 
par l ’ennetni.

cj La  liquidation des opérations 
à terme relatives aux cotoua, ef
fectuées à la date du 31 juillet 1914, 
à la suite de la décision de l’Asso* 
ciation des cotons de Liverpool, osb 
confirmée.

Gage .

§ 5.

Sera cODsidéré comme valable, en 
cas de non-payement, la vente d’ux\ 
gage constitué pour garantie d’une 
dette due pai- un ennemi, alors même 
qu’avis n’a pu être donné au pro* 
piiétaire, si le créancier a agi de 
bonne foi et en prenant les soins et 
précautions raisonnables et, dans ce 
cas, le propriétaire ne poun-a for- 
moler aucune réclamation en raison 
de la vente du gage.

Cette disposition ne s’applique 
pas aux ventes de- gage faites par 
l’ennemi pendant l ’occupation dans 
les régions envahies cm occupées par 
l ’ennemi.

2. ha ezek a szabályok általánosan 
kötelezők voltak ;

3. ha a lebonyolítás módja igaz
ságos és észszerű volt;

h) Az előbbi bekezdés nem alkal
mazható az ellenségtől rtiftgszáHott 
területen fekvő tőzsdéken a meg
szállás tartajna alatt foganatosított 
intézkedésekre.

c) A  liverpooli Gyapot-Egyesülés 
határozatával egybehangzóan jóvá- 
bagyatik az 1914. évi július hó 31-i 
kelettel teljesített gyapotbatáridő- 
ügyletek lebonyolítása.

Z álog .

B. §.

Ellenség tartozásának biztosítá
sául adott kézizálognak nemfizetés 
esetében való eladását akkor is ér
vényesnek kell tekinteni, La a tulaj
donos értesítKctő nem volt, feltéve, 
hogy a hitelező jóhiszeműen és a 
rendes gondossággal járt el; ebben 
az esetben a tulajdonos a zálogtárgy 
eladása okából semmiféle igénnyel 
sem léphet fel.

Ez a rendelkezés nem alkalmaz
ható ellenség vészéről az elfoglalt 
vagy megszállott vidékeken a meg
szállás tartama alatt foganatosított 
zálogeladásókra.

E f f e t s  de comm erce .

§ 6-

En ce qui concerne les Puissances 
qui ont adhéré à la Section ITI et 
à rAnnexe jointe, les obligations 
pécùniaires existant entre ennemis 
et résultant de l’émission d’effets de 
commerce, seront réglées conformé
ment à ladite Annexe par l'inter
médiaire des Of&cea de vérification

K e r e s k e d e l m i  pap ir ok .

6. §.

A  ÏII, címhez és annak Függelé
kéhez hozzájáruló Hatalmak tekin
tetében az ellenségek között fennálló 
és kereskedelmi papírok kibocsátásá
ból eredő pénztartozásokat az emlí
tett Függelék értelmében a Felül
vizsgáló és Kiegyenlítő Hivatalok 
fogják rendezni, amelyek a iiapír



et de compensation qui sont sub
rogés âana les droits du porteur en 
CÖ qui conoeme les différents recours 
que possède ce dernier.

birtokosát megillető kűlöaböző vissz
kereseti jogokat gyakorolhatják.

§ 7.

Sí' une personne s*eat obligée, 
soit avant, soit pendant la guerre, 
au payement d’un effet do commerce, 
à la suite d’un engagement pris en
vers elle par une autre personne 
devenue ennemie, celle-ci veste tenue, 
maJgi'ô Touverture des hostilités, de 
garantir la première des conscquencea 
de son obligation.

7. §.

Ha valaki, akái- a bâbord előtt, 
akár a bábúrű alatt kereskedelmi 
papíron alapuló pénKbeli kötelezett
séget vállalt egy később ellenséggé 
vált másik személynek vele szembeu 
vállalt kötelezettsége alapján, ez 
utóbbi az ellenségeskedések megkesí- 
dése ellenére is köteles a másikat 
vállalt ■ kötelezettségének következ
ményei tekintetében biztosítani.

Í I L  ümtrals d'assuraiices.

§ 8.

Les contrats d’assurances conclus 
entre une personne et une autre de
venue par la suite ennemie seront 
réglés conformément aux articles 
suivants.

I I I .  BiztosiUisi sierÆéieî;:.

8. §.

Az. ellenséggé vált személyek 
között kötött biztosítási szerződése' 
két az alábbi szakaszok szabályozzák.

A s s u r a n c e s  o ó u t r e  l ' incendi  u.

§ 9-

Les contrats ü assurances contre 
r incendie, concernant dea propriétés, 
pasaáa entre une personne ayant dea 
intérêts dans cette propriété et une 
luirsonne devenue par la saite en
nemie, né seront pas considérés 
comme annulés par l ’ouverture des 
liostilités ou par le fait que la per- 
Hunne est devenue ennemie ou parce 
tju’une des parties n’a pas accompli 
une clause du contrat pendant la 
Kiierre ou pendant une période [de 
Li ojs mois après la guerre, mais ae- 
K>nt annulés à ‘partir de la présente 
('if'.héanoe-' de la prime annuelle sut-

T ű z k á r b i z t o s i t á s o k .

9. §.

Tûükàr eDeni bialosifcàst tàrgyazrt 
szerződések, amelyek a biztosított 
tárgy tulajdonában érdekelt személy 
és utóbb ellenséggé vált személy 
között jöttek létre, nem tekinten
dők hatályukat vesztetteknek, sem 
az ellenségeskedések megkezdésének 
yagy az illető személy ellenséggé 
válásának tényénél fogva, sem pedig 
abból az okból, begy valamelyik fél 
a szerződés valamely kikötését a 
háború alatt, vagy a háborút követő 
bárom hónapon belül nem teljesí» 
tette ; eUenben hatályukat vesztik az 
évi díjnak a jelen Szerződés életbe-



venant trois inoia après la mise í n 
vigueui da présent Traité.

Uu Tèglement aéra effcotué ponr 
le$ primes «on payéos, écliiiGa pen
dant la guerre, ou pour les récla
mations pour des pertes enconrups 
pendaoat la guerro.

lépését követő három liónapi idő a 
tál bekövetkező első lejártától kez
dődő hatállyal.

A  háború alatt lejárt és ki nem. 
fizetett díjak, valamint a háború 
alatt szenvedett veszteségekből ox'edő 
igények kérdése külön rendezés 
tárgya lesz.

g 10.

Si, par suite d’nn acte adminis
tratif ou législatif, une assurance contre 
l’iacendie, conclue antérieurement à la 
guerre, a été pendant la giieire trans
férée do l’assurem- primitif à nr. autie 
assureur, le transfert sera reconnu et 
la responsabilité de l ’assureur primitif 
sera considérée comme ayant cesaé 
à partir du j.oür du transfert. Cepen
dant, l ’assureur primitif aura le droit 
d’être, sur sa demande, pleicea^eut, 
iufonné des conditions du transfert, 
et s’il apparaît que ces conditions 
n’étaient pas équitables, elles seront 
modifiées pour autant que cela sera 
nécessaire pour lesiendre équitables.

Èn outre, l’assuré aura droit, 
d’accord avec l’asaureur primitif, de 
retransférer le contrat à l'assm-oiu’ 
primitif à dater du joui-de la demande.

10. §.

Ha a háború előtt kötött vala
mely tuzkárbiztositási sze]*ződést köz
igazgatási vagy törvényhozási intéz
kedés alapján a háború alatt az 
eredeti biztosítóról más biztosítóra 
ruháztak át, az átruházást el kell 
ismerni éa az eredeti biztosító fele
lősségét az áti'uházáa napjától kez
dőd őlcg megszűntnek keÚ tekinteni. 
Az eredeti biztositónak miiidazon* 
által jogában áll, hogy kérelmére az 
átruházás feltételeiről kimerítő érte
sítést nyerjen és ha kiderül, hogy 
ezek a feltételek méltánytalanok 
voltak, azokat módosítani kell oly 
mértékben, amennyi méltányossá vá
lásukhoz szükségea.

Egyébként a biztosítottnak Jogá
ban áll, hogy a szerződést az eredeti 
biztosító beleegyezésével, a vonat
kozó kéj'elem keltétől számítandó 
hatállyal az eredeti biztosítóra vissza- 
ruházza.

A asuráncos  ö n r la  v ie.

§ 11-

Les contrats d’assurances sur la 
vie passés entre un aaanieur et une 
personne devenue par la suite enne
mie ne seront pas considérés comme 
annulés par la déclaration de guerre 
ou par 1g fait que la personne est 
devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible 
pendant la guerre, aux termes d’un 
contrat qui, en vertu du paragraphe

É l e t b i z t o s í t á s o k .

11. §.

A  biztosító és valamely utóbb 
ellenséggé vált Hzemély között kötött 
életbiztosítási szerződéseket pusztán 
a hadüzenetnek, vagy az illető sze
mély ellenséggé válásának tényénél 
fogva nem kell hatálytalanná vál
taknak tekinteni.

A z  előbbi bekezdés éi-telmében 
hatálytalanná váltnak nem tekintendő 
szerződések alapján a háború alatt



précédent, n’est pas considéré comme 
àtinulé, sera recouvrable après la 
guerre. Cette somme sera augmentée 
des intérêts à '6'̂ /o l ’an depuis la date 
de son exigibilitô jusqu’ati jour du 
payement.

Si le contrat eât deveuu caduc 
peudauL la guerre par suite du non- 
payement des primes, ou s’il est 
devenu sans effet par suite du non- 
aoooTTiplissement dos clauses da cou- 
crat, l’assuré on ses représentants 
ou aimanta droit a.uront droit à tout 
moment, pendant douze mois à dater 
(ÍG jour de la mise en vigueur du 
[irésent Traité, de réclamer à l’assureur 
ia valem- de la police au jour de sa 
caducité ovi de son anniüaiifMi.

Ijorsque le contrat est devenu 
<-aduc pendant Îa guerre, par suite 
du uou-payement des primes par 
ipplicatiou des mesures de guerre, 
r;is&u?'é ou ses représentants, ou ayants 
'lroi'ù> l 'iio lâ dioit, dans les trois mois 
ĵ'ai ■•l'.L - 7;'-. la mise en vigueur du 

iT-isiL'u , de remettre lo . con-
.• en ’iagneurmoyeniiant le payement 
Í primes éventuellement échues, 

.;ii:;;.nentóes des intérêts de 5®/o Tan.

lejárt összegek a háború után igé
nyelhetők. Ezek után az Összegek 
ntán a lejárat napjától a fizetés 
napjáig hiíámítaudó'5 7 0 * 0 0  kamat jár.

Ha a szerződés a háború alatt a 
díjak nem Gzetése folytán hatály
talanná vált, vagy ha a szerződés 
kikötéseinek nem teljesítése miatt 
hatályát vesztette, a biztosítottnak, 
képviselőinek vagy jogutődaiaak jo 
gukban á.Il, hogy a biztosítótól a 
biztosítási kötvénynek a hatályta
lanná válás napján fennálló értékét 
a jelen Szerződés életbelépésétől 
számítandó tizenkét hónapon belül 
követeljék.

Ha a szerződés a háború alatt a 
díjak fizetésének valamely háborús 
jogszabály alkalmazása folytán be
következett elmulasztása folytán vált 
hatálytalanná, a biztosítottnak, kép
viselőinek és jogutódainak a jelen 
Szerződés életbelépését követő három 
hónapon belül joguk vEin a szerződést 
a netalán lejárt d íja tés  ezek 6®/o-09 
kamatainak megfizetésével hatályába 
visszaállítani.

§ Í2.

Sí des contrats d’assurance sur la 
' Ili ont été conclus par une succur- 
mle d’une Compagnie d’assurances 
-'(ablie dans un paya devenu, par la 
riMÎr,e, enncrai, le contrat devraj en 
r;il)sencG de toute stipulation contraire
■ nritenue dans le contî--'.t. lui-même,
I 1 i b régi pav la loi localc, ü̂ ais l’assu- 
I I ui- aiu-a le droit do demavjder à 
I n nsuré ou à ' ses représentants le 
l'Miibourseme.nt des sommes payées 

ir ilea demandes faites on imposées, 
I ir application de mesures prisés 
I « iidant la guerre, contrairement aux 
'■ unes du contrat lui-même, et aux
l 'i;; et traités existant à l’époque où 
il a été conclu.

12. §.

Azokra az életbiztosítási szerző
désekre, amelyeket oly Biztosító- 
Táraaság fiókja kötött, amelynek fő- 
intézote valamely utóbb ellenséggé 
vált országban volt, magában a szer
ződésben foglalt ellenkező kikötések 
hiiinyában a szerződéskötés helyének 
joga alkalmazandó; a biztositó azon
ban jogosítva van arra, hogy a biz
tosítottól vagy ennek képviselőitől 
visszakövetelje azokat az összegeket, 
amelyeket a háborús jogszabályok 
alkalmazásával emelt vagy rákény- 
szeritett igények alapján a szerző
dési kikötések vagy a szei-ződéskötés 
idejében fennálló törvények és állam- 
szerződések ellenére fizetett ki.



Dans toiifl les cas où, en vertu 
de. la loi applicable au contrat, 
l ’assm-euv reefce lié par le contrat 
nonobstant le non-payement des pii- 
me3, Jusqu’à ce que Ton ait fait part 
à l’assm'é de la déchéance du contrat, 
il aura le. droit là où, par suite de 
la guerre, il n’aurait pu donner cet 
avertissement, de recouvrer aur l'as- 
auré les primes non payées, augmen
tées des intérêts à 57o l’an. -

Azokban az esetekben, amelyek
ben a szerződésre alkalmazandó jog 
értelmében a biatosítót a szerződés 
a díjfizetés elraulasztá.sa esetében is 
köti mindaddig, míg a biztosítottat 
a szerződés hatálytalanná válásáról 
nem értesítette, a biztosítónak, fel
téve, hogy ezt az értesítést a háború 
következtében nem állott módjában 
megadni, joga van a biztosítottól a 
meg nem fizetett dijakat ezek B7»-os 
kamataival együtt követelni,

§ 14.

Pour rapplicatiou des paragraphes
11 à 13, seront considérés comme 
contrats d’assurances sm* la vie les 
contrats d’assurances qui se basent 
aui- les probalilitéa de la vie humaine, 
combinés avec le taux d’intérêt, pour 
lecaîcul des engagements réciproques 
des deux parties.

14. §.

A  11— 13. cikkek alkalmazásánál 
életbiztosítási szerződéseknek . kell 
tekinteni mindazokat a biztosítási 
szerződéseket, amelyeknél a két fél 
kölcsönös kötelezettségének kiszá' 
mítása az emberi élettartam eset
legességének ás a kamatlábnak egy
bevetésén alapozik.

A sB u ran cea  m a r i t i m e s .

§ 15.

Les contrat3,d’assurance maritime, 
y compris les poHoes à temps et les 
polices de voyatge passées entre un 
assureur et une personne devenue 
par la suite ennemie, s*eront consi
dérés comme annulés au moment où 
cetté personne est devenue ennemie, 
sauf dana le cas où, antérieurement 
à ce moment, le risque prévu dans 
le contrat avait commencé à être 
couru.

Dans le cas où le risque n’a pas 
commencé à courir, les sommes payées 
au moyen de primes ou autrement 
seront recourrables sur l’assureur.

Dans le ca? où le risque a com
mencé courir, le contrat sera consi
déré comme valable., bien que la

T e n g e r i  b i z t o s i t á s o k .

15. §.

Biztosító és utóbb ellenséggé vált 
személy között kötött tengeri bizto
sítási szerződéseket, ideértve az idő
re és a valamely útra szóló bizto
sítási kötvényeket, attól az időpont
tól kezdve, amelyben az utóbb em
lített személy ellenséggé vált, ha
tálytalanná váltaknak keU tekinteni, 
kivéve, ha a szerződésben meghatá
rozott kockázat viselése a fenti idő
pont előtt kezdetét vette.

Abban az esetben, ha a kockázat 
viselése nem kezdődött .meg, a díj 
fejében vagy más címen, fizetétt 
összegek a biztoaítótói viaszaköve- 
telhetők.

Abban az esetben, ha a kockázat 
viselése megkezdődött, a szerződést 
fennállónak kell tekinteni, még ha



partie soit devenue enneïnie, efc les 
payements des sommes dues aux 
termes du oontiat, soit comme pri- 
mee, soit comme sinistres, seront 
exigibles après Ja mise en vigueur 
du présent Traité.

Dans le cas où une convention 
aéra conclue pour le payement d’in
térêts pour des sommes dues aotér 
rieurement à la gueri*e, ou par des 
ressortissants des États, belligéranfcs, 

recouvrées après la gueri'e, cet 
intérêt devra, dans le cas de pertes 
recouvrables en vertu de contrat 
d’assurance maritime, comiv à partir 
de l’expiration d’tme période d’un an 
à compter du jour de ces pertes.

a iél ellenséggé vált is és a Bzurzô- 
dés kikötései értelmében Járó díják 
és tártéritési összegek mcgtéritése 
a jeli3H Szerződés óletVíelépéae után 
köveijelhető lesz.

Abban az esetben, ha a ^háború 
előtt, vagy a hadviselő Államok 
polgárai között létrejött és a háború 
után behajtott tartozások kamatai 
tái'gyában megállapodás jön létre, a 
tengeri biztosítási szerződés alapján 
követelhető kájtérítósi Összegek után 
kamat csak a kár bekövetkezésétől 
számítandó egy évi határidő eltel
tével jár.

§ 16.

Aucun conti'at d’assurance mai-i- 
tim-s a.̂ 'síc un assuré devenu pai- la 
suite c-T enii ne devi-a être considéré 
coBjDl: :M-ra,nt les siuistres causés 
pa:f d i  Actűs de guerre de la Puis- 
j,ancö dont Vassureur est ressortis- 
ííant., ou des alliés ou associés de 
■;:ôtte Puissance.

16. §.

Ellenséggé váltbiztosít,ottal kötött 
tengeri biztosítási szerződés alapján 
nem . követelhető olyan kárnak a 
raegtérítéee, amelyet annak a Hata
lomnak — illetőleg vele Szövetséges 
és Társult Hatalomnak — . háborús 
cselekménye okozott, amelynek a 
biztosított állampolgára.

§ 17.

S’il est démontré qu’une personne 
(jqí, avant la guerre, avait passé un 
contrat d'assm-ance maritime avec 
im assureur devenu par la suite 
ennemi, a passé après ’i'ouverture 
des hostilités un n''!u-̂ '■;íau contrat 
couvrant le même avec un
Mssureur non ennouii, le nouveau 
(Contrat sera considéré comme sob- 
stitué au contrat priraitif à compter 
du jour où il aura été passé, et les 
l>rimes échues seront réglées sur le 
principe que l 'assureur primitif n'aura 
été responsable du fait du contrat 
que jusqu’au moment où le nouveau 
i^ontrat aiira été passé.

17. §.

îia  bobizonynl, hogy valamely 
személy, aki a háború előtt valamely 
utóbb ellenséggé vált biztosítóval 
tengeri biztosítási szerződést kötött, 
az ellenségeskedések megkezdése 
után ugyanazt a kockázatot fedező 
új siierződést kötött más, nem ellen
séges biztosítóval, az lij szerződést 
úgy kell tekinteni, mint amely meg
kötésének napján az eredeti szerződés 
helyébe lépett, s a lejárt díjakat 
annSik az elvnek alapján kell ren
dezni, hogy az eredeti biztosító a 
szer/.ődés alapján csak addig az 
időpontig felelős, amelyben az új 
szerződés megköttetett.



§ 18.

Des conti’ats d’assurances passés 
avant la guerre entre un assureur 
et une personne devenue par la suite 
ennemie, autres que les contrats 
dont il est question dans les para
graphes 9 à 17, seront traités, à tous 
égards, d e . la même manière que 
seraient traités, d’après lesdits arti
cles, les contrats d’assurances contre 
l’inceudie entre les mêmes parties.

18. §.

Valamely biztosító és utóbb ellen
séggé vált valamely személy között 
a háború előtt kötött mindazokat a 
biztosítási szerződéseket, amelyekrőJ 
a 9— 1̂7. szakaszok nem tesznek 
emKtést, minden tekintetben éppúgy 
kell elbírálni, mint ahogy az ugyan
azok között a felek között kötött 
tűzkárbiztosítási szerződések az emlí
tett szakaszok értelmében elbíi’á- 
landók.

R é a s s u r a n c e s .

§ 19.

Tous les traités de réasam’ance 
passés avéc une personne devenue 
ennemie seront considérés comme 
abrogés par le fait que cette per
sonne est devenue ennemie, mais 
sans préjudice, dans le cas de risque 
sur la vie ou maritime, qui avait 
commencé à être couru antérieure
ment à la guerre, du droit de re
couvrer après la guerre le payement 
des sommes dues en raison de ces 
risques.

Toutefois, si la partie réassurée 
a été mise, par suite de l’invasion, 
dans l ’impossibilité de trouver un 
antre réassureur, le traité subsiste 
jusqu’à''̂  l ’expiration d’une période de 
trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité.

Si un traité de réassurance est 
annulé en vertu de ce paragraphe, 
un compte sera établi entre les 
parties en ce qui concerne à la fois 
les primés payées et payables et les 
responsabilités pom* pertes subies, au 
sujet des risques sur la vie ou mari
time qui auraient commencé à être 
courus avant la gueri-e. Dans le cas 
de risques autres que ceux men-

V i s z o n t b i z t o s í t á s o k .

19. §.

Ellenséggé vált személlyel kötött 
viszontbiztosítási szerződéseket az 
illető személy ellenséggé válásának 
tényével hatálytalanná váltaknak kell 
tekinteni anélkül, hogy ez a hatály
talanná válás az élet- és tengeri 
biztosításoknak azokban az eseteiben, 
amelyekben a kockázat viselése a 
háború előtt kezdetét vette, érintené 
a fenti kockázatok alapján járó 
összegeknek a háború utáni behajtá
sához való jogot.

Mindazonáltal, ha a viszontbizto
sított fél ellenséges megszállás kö
vetkeztében nem volt képes más 
viszontbiztosítót találni, a viszont
biztosítási szerződés a jelen Szerző
dés életbelépésétől kezdődő három
hónapi határidő lejártáig hatályban 
marad.

Ha valamely viszontbiztosítási 
szerződés a jelen szakasz értelmében 
hatályát veszti, a felek a űzetett és 
fizetendő dijakkal^ valamint oly élet- 
éa tengeri biztosítások eseteiben, 
amelyekben a kockázat viselése a 
háború előtt kezdetét vette, a be
következett károk viselése tekinteté
ben is, egymásközt elszámolnak. A
11— 17. szakaszokban nem említett



tiormés aux paragraphes 11 à 17, 
le règlement des compî tes sera établi 
à la date à laquelle les parties Ront 
devenues ennemies, sans tenir compte 
des- réclamations pour pertes subies 
depuis cette date.

kockázatok esetében az elszámolás
nak arra az időpontra vonatkoztatva 
kell megtörténni, amelyben a felek 
ellenségekké váltak, tekintet nélkül 
az ezután az időpont után bekövet
kezett károk címén emelt igényekre.

§ 20.

Les dispositions du paragraphe 
précédent s’étendent également aux 
réassui ances existant au jom- où les 
parties sont devenues ennemies, des 
risques particuliers acceptés par 
l’assiureur dans un contrat d’assu
rance, autres que les risques sur la 
vie ou inaritithes.

20. §.

Az előbbi szakasz rendelkezései, 
az élet- és tengeri biztosítások kivé
telével, kiterjednek a biztosítótól el
vállalt különös kockázatok tekinte
tében a felek ellenséggé válásának 
időpontjában fennállott viszontbizto
sításokra is.

§ 21.

La réa.s3uranee d̂ un contrat d’aa- 
surance sur la vie, faite par contrat 
particulier et non comprise dans un 
traité général de réassurance, restera 
en vigueur.

21. §.

Valamely életbiztosítási szerződés 
viszontbiztosítása, amennyiben külön 
szerződés útján történt és nem fog
laltatik benne valaroely általános 
viszontbiztosítási szerződésben, ha- 
táljí'ban marad.

§ 22.

Dans le , cas d’xme réassurance 
effectuée avant la guerre, d’un con
trat d’assurance maritime, la cession 
du risqué cédé au réassureur restera 
valable si ce risque a commencé à 
être couru avant l ’ouverture des hos- 
tili/:4s, et le contrat restera valable 
malgré Touverturé des hostilités. Les 
sommes dues en vertu du conti'at de 
réassurance, en ce qui concerne soit 
des primes, soit des peintes subies, 
seront recouvrables après la guerre.

22. §.

Teuf̂ iu-i l)Í7-tosítási szeríződésnek 
a hàbon'i történt viflzontbizto- 
tosítáHii. ennek a kockázat
nak a viiv/.nuMti/.toBÍtóra való átru- 
házáHii i'mniivlwQ marad, feltéve, 
hogy II lincliil/.dt viselése az ellen- 
ségoHln'ili'"’"!' I'I<'ffkezdése - előtt keiî  ̂

v.'lin i'wt az alapszerződés az, ■ 
megkezdése elle- 

uójo in liiiliUvI'iin marad, A  viezont-
................ . alapján akár díj,
iikiii InkiiiUKiWi oiiuén járó összegek
ji .............. Ml.In lio lia jthatók.

§ 23.

Les dispositions des paragraphes 
16 et 17 et le dernier alinéa du pa-

yn §.

A III If nziakaszok rendeJ- 
hnif.Aatiii, itNMibnl'Milien a 15. szakasz



utolsô bekezdését a tengeri kocká
zatok viazontbiístosítáöAra irányuló 
szerződésekre is alkal masni kell.

SECTION VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte aora 
coiistitiié entw chacune des Puissan
ces alliées ou a^ROciées d'ane part et 
la Hongrie d’autre part, dana un 
délai de ti'ois mois ü dater de la 
mise en. vigueur du présent Ti'aité. 
Chacun de ces Tribunaux aera com
posé de troia membres. Cliaouu des 
Gouvernements intéressés désiguera 
un de ces membres. Le Président 
sera choisi à li, suite d’un accord 
eni -̂e lea deux Gouvernements inté
ressés.

Au cas où cet accord ne pourrait 
intervenir, le Président da Tribrinal 
et deux autres pei-sonnes susceptibles 
l’une et l’aiitre, en cas de besoin, de 
le remplacisr, seront choisies par le 
Conseil de la Société des Nations et, 
jusqu’au moment ou il sera constitué, 
par M. Gustave Ador, ft'il y consent. 
Ces personnes appartiendront à des 
Paissances t̂ ui sont restées neuU’ea au 
com-3 de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouver
nement ne pourvoit pas, dans un délai 
d’an mois, à, la désignation ci-dessas 
prévnfi d’un membre du Ti-ibunal, ce 
membre sera choisi par le Gonvei* 
nement adver.'ie parmi ies deux per* 
sonnes mentionnées oi-dessus, autre.  ̂
que le Président.

La décision de la niajorité des 
membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mix
tes î̂i-éés par application du para
graphe ingeront les dififérenda qui 
sont, de leur compétence, aus termes 
doB Sections ITE, V et VII.

Mn outre, tous les différends,

VI. CÍM.

Vegyes Döntőbíróság .̂

Ö39. cikk.

a) Egyfelől az egyes Szövetséges 
és Társult Hatalmak mindegyike, 
másfelől pedig Magyarország között 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető bárom hónapi határidőn belül 
Vegyes Döntőbíróságokat kell fel
állítani. Ezek a bíróságok három 
tagból állanak, Egy^egy t^igj^ikat az 
ogyes éi'dekelt Kormányok jelölik 
ki. Áz elnököt a két érdekelt Kor
mány közös megegyezésével kell 
választani.

Ha ez a megegyezés nem jönne 
létre, a' Bíróság elnökét s két másik 
személyt, akik köztil az egyik vagy 
másik őt .szükség esetében helyettesít
heti, a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa, illetőleg ennek megalaku
lásáig — amennyiben erre hajlandó — 
Ador Guszt4v úr választja ki. A  ki
választott személyeknek á háború 
folyamán semlegesen maradt Hatal
mak áUámpolgárainak keil ieuniök;

Ha valamely Kormány, üresedés 
esetében, a Bíróság egyik tagjának 
a fentiok 'értelmében kijelöléséről 
egy hónapi határidőn belíll nem gon
doskodik, ezt a tagot az elnökön 
kívül fontemlltottkét személy közül, 
a máaik Koriaiány választja.

A  Bíróság határozattal t ^zótöbb* 
séggel hozza.

l )  Az a) pont értelmében felállí
tott. Vegyes Döntőbíróságok a III., 
IV., V.' ^  V II. címek rendelkezései 
szerint hatásköi'Ükbe utalt vitás kér
désekben ítélnek.

Ezenfelül Vegyes Döntőbíróság



quels qn’ila soianb, relatifs aax con- 
crata condos» avant La mise eu ligueur 
du présent TÎ^ité, entre les n^aortis- 
sants des Puiasancea-alliées et asso
ciées et les ressoiüasants hongrois, 
seront réglés par un Tribiiiial arbitral 
mixte, à l’exceptioii toutefois des 
différends qui, par application des lois 
des, Puissaoces alliées, associées on 
neutres, sont de 1» compéteuoe des 
tribunaux nationaux de ces deruièref; 
Paissances. Dans ce cas, ces diffé-
l euds seront réglés par ces tiîbunaux 
nationaux, à l’exclusion du Tribunal 
nrbib'al mixte. Le ï*easortissant inté- 
i-eseé d’uno Puissance alliée ou asso
ciée pourra toutefoia poitei- rafTs îre 
deyant le Tribunal arbitral mîxt<i !Ï 
ijûoins que sa loi- nationale Jie s’y 
oppose.

c) Si le nombre des affaires le 
justifie, d'autres mei»bres d e ront 
étre daignés pour que chaque Tri
bunal arbitral uiixle puisse se diviser 
en plusieui-s» sections Chacune «e  
ces aectiolis devra être conipopée 
ainsi qu’il est dit ci-dessus.

i7) Chaque Tribunal arbitral mixte 
établiiu îui-même sa. procédure eu 
tant qu’elle ne sei-a pas réglée par 
ieadiflpoaitionsderAhuexo au présent 
aiticle. I l  aura pouvoir pour fixer 
les dépens à payer par la partie 
j>erdante poui- frais et déboura de 
pvooédui-e.

b) Chaque Gôuvenaenient payera 
Uis hoDorairea du membre du Tribunal 
arbitial mixte qu’il nomme et de 
tout agent qu’il désignera pour le 
représenter devant lo Tribuiml. Les 
lionoraires du Président seront fixés 
par accord spécial entre les Gouver- 
uemenbs intértíssés et ces honoraü’es 
ainsi que les dépenses conmiunos de 
rbaque Tribunal seront payés pár 
moitié par les deux Ôouveniemeuts,

f ) Les Hautes Parties Contrac- 
inntes s’engagent à ce que leurs 
l'ribunaux et autorité.^ prêtent direc
tement aux Tribunaux mi::itâ3 toute

jár el a jelen Szerződés életbelépése 
előtt a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai és a mágyai 
áUampolgárpk között kötött szerző* 
désekre ronatkozölag felmerült min
den nemű vitás kérdésben, azoknak 
a kérdéseknek kivételével, amelyek 
valamely szövétaéges, társult vag5' 
semleges Hatalom törvényei értel
mében e Hatalmak nembeli bírósá
gának hatáskörébe tartoznak. Tlj'en 
esetben a vitás kérdést a Vegyes 
Döntőbíróság kizárásával aa iUéto 
nemzeti bíróság döuti el. Â  Szövet
séges és Társult Hatalom érdekelt 
állampolgárának miudathollett joga 
’/an az ügyet a Vegyes Döntőbíróság 
elé vinni, feltéve, hogj  ̂ saját hazai 
törvénye ezt nem tiltja.

c) Ha az ügyek száma megkívánja, 
több tÁgot kell kijelölni, bogy min
den egyes Vegyes Döntőbíróság több 
osztályra legj^en osztható. Minden 
ilyen osztályt a fentiek értelmében 
kell ■ Összeállítani.

d) Minden Vegyes Döntőbíróság 
maga határozza meg eljárásának 
.szabályait, amennyiben azokat a jeicn 
cikk Függelékének rendelkezései nem 
szabályozzák. Minden Vegyes Döntő- 
biróságuak joga van megállapítani 
azokat asi összegeket, amelyeket a 
vesztes fél eljárási költségek és ki
adások fejében fizetni köteles.

e) Minden Koiinány maga fizeti 
a Ví^gyes Döntőbírósághoz az ö íté
széről kinevezett tagnak, valamint 
a Bíróság előtt való képviseletére 
kijelölt megbízottainak tiszteletdíjait. 
A z elnök tiazteletdíját az érdekelt 
Kormányok külön megegyezéssel 
állapítják meg és ezt a tiezteletdíjat, 
valamint az egyes Bíróságok közös 
kiadásait a két Kormáay egyenlő 
arányban viseli.

i )  A  Magas Szerződő Felek kö
telezettséget vállalnak arra nézve, 
bog;i' bíróságaik és hatóságaik a 
Veg3 'es Döntőbíróság i'észére 1íü:í-



utolsô bekezdését a tengeri kocká
zatok viazontbiístosítáöAra irányuló 
szerződésekre is alkal masni kell.

SECTION VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte aora 
coiistitiié entw chacune des Puissan
ces alliées ou a^ROciées d'ane part et 
la Hongrie d’autre part, dana un 
délai de ti'ois mois ü dater de la 
mise en. vigueur du présent Ti'aité. 
Chacun de ces Tribunaux aera com
posé de troia membres. Cliaouu des 
Gouvernements intéressés désiguera 
un de ces membres. Le Président 
sera choisi à li, suite d’un accord 
eni -̂e lea deux Gouvernements inté
ressés.

Au cas où cet accord ne pourrait 
intervenir, le Président da Tribrinal 
et deux autres pei-sonnes susceptibles 
l’une et l’aiitre, en cas de besoin, de 
le remplacisr, seront choisies par le 
Conseil de la Société des Nations et, 
jusqu’au moment ou il sera constitué, 
par M. Gustave Ador, ft'il y consent. 
Ces personnes appartiendront à des 
Paissances t̂ ui sont restées neuU’ea au 
com-3 de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouver
nement ne pourvoit pas, dans un délai 
d’an mois, à, la désignation ci-dessas 
prévnfi d’un membre du Ti-ibunal, ce 
membre sera choisi par le Gonvei* 
nement adver.'ie parmi ies deux per* 
sonnes mentionnées oi-dessus, autre.  ̂
que le Président.

La décision de la niajorité des 
membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mix
tes î̂i-éés par application du para
graphe ingeront les dififérenda qui 
sont, de leur compétence, aus termes 
doB Sections ITE, V et VII.

Mn outre, tous les différends,

VI. CÍM.

Vegyes Döntőbíróság .̂

Ö39. cikk.

a) Egyfelől az egyes Szövetséges 
és Társult Hatalmak mindegyike, 
másfelől pedig Magyarország között 
a jelen Szerződés életbelépését kö
vető bárom hónapi határidőn belül 
Vegyes Döntőbíróságokat kell fel
állítani. Ezek a bíróságok három 
tagból állanak, Egy^egy t^igj^ikat az 
ogyes éi'dekelt Kormányok jelölik 
ki. Áz elnököt a két érdekelt Kor
mány közös megegyezésével kell 
választani.

Ha ez a megegyezés nem jönne 
létre, a' Bíróság elnökét s két másik 
személyt, akik köztil az egyik vagy 
másik őt .szükség esetében helyettesít
heti, a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa, illetőleg ennek megalaku
lásáig — amennyiben erre hajlandó — 
Ador Guszt4v úr választja ki. A  ki
választott személyeknek á háború 
folyamán semlegesen maradt Hatal
mak áUámpolgárainak keil ieuniök;

Ha valamely Kormány, üresedés 
esetében, a Bíróság egyik tagjának 
a fentiok 'értelmében kijelöléséről 
egy hónapi határidőn belíll nem gon
doskodik, ezt a tagot az elnökön 
kívül fontemlltottkét személy közül, 
a máaik Koriaiány választja.

A  Bíróság határozattal t ^zótöbb* 
séggel hozza.

l )  Az a) pont értelmében felállí
tott. Vegyes Döntőbíróságok a III.,
IV., V.' ^  V II. címek rendelkezései 
szerint hatásköi'Ükbe utalt vitás kér
désekben ítélnek.

Ezenfelül Vegyes Döntőbíróság



quels qn’ila soianb, relatifs aax con- 
crata condos» avant La mise eu ligueur 
du présent TÎ^ité, entre les n^aortis- 
sants des Puiasancea-alliées et asso
ciées et les ressoiüasants hongrois, 
seront réglés par un Tribiiiial arbitral 
mixte, à l’exceptioii toutefois des 
différends qui, par application des lois 
des, Puissaoces alliées, associées on 
neutres, sont de 1» compéteuoe des 
tribunaux nationaux de ces deruièref; 
Paissances. Dans ce cas, ces diffé-
l euds seront réglés par ces tiîbunaux 
nationaux, à l’exclusion du Tribunal 
nrbib'al mixte. Le ï*easortissant inté- 
i-eseé d’uno Puissance alliée ou asso
ciée pourra toutefoia poitei- rafTs îre 
deyant le Tribunal arbitral mîxt<i !Ï 
ijûoins que sa loi- nationale Jie s’y 
oppose.

c) Si le nombre des affaires le 
justifie, d'autres mei»bres d e ront 
étre daignés pour que chaque Tri
bunal arbitral uiixle puisse se diviser 
en plusieui-s» sections Chacune «e  
ces aectiolis devra être conipopée 
ainsi qu’il est dit ci-dessus.

i7) Chaque Tribunal arbitral mixte 
établiiu îui-même sa. procédure eu 
tant qu’elle ne sei-a pas réglée par 
ieadiflpoaitionsderAhuexo au présent 
aiticle. I l  aura pouvoir pour fixer 
les dépens à payer par la partie 
j>erdante poui- frais et déboura de 
pvooédui-e.

b) Chaque Gôuvenaenient payera 
Uis hoDorairea du membre du Tribunal 
arbitial mixte qu’il nomme et de 
tout agent qu’il désignera pour le 
représenter devant lo Tribuiml. Les 
lionoraires du Président seront fixés 
par accord spécial entre les Gouver- 
uemenbs intértíssés et ces honoraü’es 
ainsi que les dépenses conmiunos de 
rbaque Tribunal seront payés pár 
moitié par les deux Ôouveniemeuts,

f ) Les Hautes Parties Contrac- 
inntes s’engagent à ce que leurs 
l'ribunaux et autorité.^ prêtent direc
tement aux Tribunaux mi::itâ3 toute

jár el a jelen Szerződés életbelépése 
előtt a Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai és a mágyai 
áUampolgárpk között kötött szerző* 
désekre ronatkozölag felmerült min
den nemű vitás kérdésben, azoknak 
a kérdéseknek kivételével, amelyek 
valamely szövétaéges, társult vag5' 
semleges Hatalom törvényei értel
mében e Hatalmak nembeli bírósá
gának hatáskörébe tartoznak. Tlj'en 
esetben a vitás kérdést a Vegyes 
Döntőbíróság kizárásával aa iUéto 
nemzeti bíróság döuti el. Â  Szövet
séges és Társult Hatalom érdekelt 
állampolgárának miudathollett joga 
’/an az ügyet a Vegyes Döntőbíróság 
elé vinni, feltéve, hogj  ̂ saját hazai 
törvénye ezt nem tiltja.

c) Ha az ügyek száma megkívánja, 
több tÁgot kell kijelölni, bogy min
den egyes Vegyes Döntőbíróság több 
osztályra legj^en osztható. Minden 
ilyen osztályt a fentiek értelmében 
kell ■ Összeállítani.

d) Minden Vegyes Döntőbíróság 
maga határozza meg eljárásának 
.szabályait, amennyiben azokat a jeicn 
cikk Függelékének rendelkezései nem 
szabályozzák. Minden Vegyes Döntő- 
biróságuak joga van megállapítani 
azokat asi összegeket, amelyeket a 
vesztes fél eljárási költségek és ki
adások fejében fizetni köteles.

e) Minden Koiinány maga fizeti 
a Ví^gyes Döntőbírósághoz az ö íté
széről kinevezett tagnak, valamint 
a Bíróság előtt való képviseletére 
kijelölt megbízottainak tiszteletdíjait. 
A z elnök tiazteletdíját az érdekelt 
Kormányok külön megegyezéssel 
állapítják meg és ezt a tiezteletdíjat, 
valamint az egyes Bíróságok közös 
kiadásait a két Kormáay egyenlő 
arányban viseli.

i )  A  Magas Szerződő Felek kö
telezettséget vállalnak arra nézve, 
bog;i' bíróságaik és hatóságaik a 
Veg3 'es Döntőbíróság i'észére 1íü:í-



l ’aide qtii sera en loue pouvoir, 
spécialemeab en ce qui concenie la 
branomÎBBion des notifications ot Ih. 
réunion dea pi‘euves.

g) Les Hantes Parties Contrac- 
tantes conviennent de oonsidéror les 
déciaicns du Tribunal arbitial mixte 
comme définitives, et de les rendre 
obligatoires pour leui's reasortigaants.

veüenüi fogïiak ncánden hatásköiükbö 
tartozó s különösen a kézbesítésekre 
és a bizonyítáefelvét«lr© vonatkozó 
ügyben mindennemű jogsegélyt njruj- 
tani.

g) A  Magas Szerződő Felek meg
állapodnak abban, hogy a Vegyes 
Döűtőbiróeág határozatait végérvé- 
jiyeseknek tekintik és állampolgá
raikra köteleaőkké teszik.

Annexe.

ö 1.

En cas de décès o\i de démission 
d’un membre du Tribunal, ou si un 
membre du Ti'ibimal se tj ouve, pom- 
ime raison quelconque, dans l’impos- 
sibilité de remplir ses fouctioas, la 
procédure, qui a été suivie pour .aâ 
nomination sera employée pour pour- 
Toii' à son remplacement.

Függelék,

1- §-

A  Bíróság valîUïifily tagjának 
elhunyta vagy lemondása esetében, 
vagy ha a Bíróságnak raiamely 
tagja akái'milyen okból nem tudia 
tisztét ollátni, pótlása végett az illető 
kinevezésénél követett eljárást keil 
alkalmazni.

§ 2-

Le Tribunal adoptera pour -• sa 
procédure des règles conformes, à la 
justice et à l’équité. I l  décider^ de 
l ’ordie et des délais dans lesquels 
chaque partie devra présenter ses 
coiiclusiouB et i-églera les foi-malités 
requises pour l ’administi'ation des 
preuves.

§ 3-

Les avocats et conseils des deux 
parties seront autorisés à présenter 
oralement et par écrit au Tribunal 
leur argumentation pour soutenii: ou 
défendre ïem' cause.

§.

A  Bíróság eljárásának szabályait 
az igazságosságnak és méltányosság
nak megfelelően állapítja meg. A  
Bíróság dönt a felek indítványai 
olőteijesztésének soiTendJére és hatái'- 
időire nézvia és meghatározza a. bi- 
zonyításfelvétehiél megkívánt alftki- 
ságokat.

3. §.

A  felek ügyvédei és saaktanács- 
adói jogosítva vannak aira, hogy az 
ügyöket támogató vagy védő ok' 
fejtéseiket élőszóval és írásban a' 
Bíróság efé terjesszék.

§ 4.

Le Tiibunal conservera les archi
ves des procès et causes qui lui sè-

4. §.

A  Bíróság az el^e kerülő perekre 
és ügyekre, valamint az azokat tár'



vont, souDiis et de la procédure y 
telaÜTe avec mentioD des dates.

§ 5.

Chacune des Puissances iutôtes- 
Béee poun-a nommer un secrétaire. 
Cea gecrétairOB constitueront le Secré
tariat mixte du Tribunal et seront 
sous ses ordrGô. Le Tribunal peut nom
mer et employer un ou plueieurs 
füüctionnairefl qui sei*ont nécessaireB 
pour l’assister dans l ’accomplissement 
de aa tâche.

S

Le Tribunal dôoido:a do toutes 
(|uestions et oapecca qui lui seront 
Boumises, d'apréa ies preuves, témoi
gnages et informations qui pouiront 
être produits par Icjs parties inté
ressées.

gyald eljárásokra vonatkozó iratokat 
az időpontok feltüntetésével meg
őrizni köteles.

5- §.

Mindegyik érdekelt Hatalom ki
nevezhet egy titkárt. Eaek a titkárok 
a Bü'óság vegyes Titkárságát alkot
ják és annak alá vannak rendelve. 
A  Bíróság a feladata teljesítéséhez 
szükséges segédmunkálatokra egy 
vagy több hivataluokot nevezhet ki 
és alkalmazhat.

6. §.

A  Bü'óság aa eléje kerülő minden 
kérdésben és ügyben az érdekelt felek 
részéről szolgáltatott bizonyítékok, 
taDuvallomások és felvilágosítások 
alapján határoz.

§. 7.

Ijáp Parties Contractantes
‘ ' ^  donner au Tribunal 
. .:.!:eö laiiilifcés et informations né- 

f̂jaaires pour saivre ses enquêtes.

7. §.

A  Magas Szerződő Felek kötelezik 
magukat arra, hogy a Bíróságnak 
vizsgálatai foganatosításához aziiksé- 
ges minden könnyítést és felvilágosí
tást megadnak.

§ 8.

La langue, dans laquelle la pro- 
cédm‘6 sera poursuivie, sera, à défaut 
d€ oon.vention contvhire, l’anglais, le 
français, Fitalien ou le japonais, selon 
ce qui sera décidé par la Puissance 
alliée ou associée Intéressée.

8. §.

A z eljárás nyelve ellenkező meg
állapodás hiányában az angol, a fran
cia, az olasz vagy a japán, aszerint, 
hogy mit határoz az érdekelt Ssíö- 
vetséges és Társult Hatalom.

§ »■

Les lieu et date des audiences de 
cuaque Tribunal seront déterminés 
j)ar le Président du Tribunal.

9. §.

A z egyes Bíróságok tárgyalásai
nak helyét és idejét a Bíróság elnöke 
határozza meg.

Article 240.

Si un tribnnal compétent a rendu 
ou rend ou jugement dans une affaire

240. cikk.

Ha valamely illetékes Bíróság a 
HL, IV;, V, vagy VH. címek alá



viaée pai' Jes Sections III; ÏV, V  ou 
VU  efc si oa jugement n’est pas cou- 
forme aux disposiiioas desditœ Sec- 
tious, la partie qui aura subi, de co 
chef, un préjudice ama droit & une 
réparation qui sera déterminée par 
le Tribunal arbitral mixte. Sur la 
demande du ressortisBant d’une Puia- 
aance . alliée ou associée» la répai-a- 
tion ci-des3UB visée pourra être efitbc- 
tuée, lorsque cela sera possible, par 
le Tribunal arbitrai mixte en rem
plaçant les parties dans la situation 
où elles se trouvaient avant le juge
ment l ondu par le tribunal de l'ancien 
royaume de Ôongrie.

tartozó kérdésben az említett címek 
rondnlkezéseinek meg nem felélő íté
letet hozott vagy fog hozni, annak 
a félnek, aki ennek folytán kárt szen- 
vedfitt, jóváfcételi'ó'van igénye, amelyet 
a Vegyes Döntőbíróság állapít meg. 
Valamely Szövetséges és Társult Ha
talom állampolgárának kérelmére a 
fentemlitett jóvátótelt a Vegyes 
Döntőbíróság a lehetőséghez képest 
akként nyújthatja, hogy a feleket a 
volt Magyar Királyság bíróságának 
Ítéletét megelőző állapotba helyezi 
vissza.

SECTION VII.

Propriété industt'ielle.

Articlie 241.

Sous réserves des stipulations du 
présentTraitó, les droits de propriétéin- 
dnstrîelle, littéraire bu artistique, telle 
que cette propriété est définie par les 
Conventions intemationales de Paiis 
et de Berne visées aux articles 220 
et 222, seront rétablis ou restaurés, 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité dans les territoires 
des Hautes Parties Contractantes, 
en favem des personnes qui en 
étaient bénéficiaires au moment où 
Tétat de guerre a commencé d’exister, 
ou de leurs ayants droit. De même 
les droite qui, si la guerre n avait 
pas eu lieu, auraient pu être acquis 
pendant, la durée de la guerre, à la 
suite d’ime demande formée pour ]a 
protection de la propriété industrielle 
ou de la publication d’uae oeuvre 
littéraire Ou artistique, seront i-econ- 
nus et établis en faveur des person
nes qui aiuraient des titres, à partir 
de la mise en yiguexir du présent 
Traité.

Toutefois, les actes faits eu vertu 
des ^mesures spéciales qui auront

VII. CtM.

Ipari tulajdon.

241. cikk.

A  Magas Szerződő Felek a jelen 
Szerződés életbelépésétől kezdve- és 
rendelkezéseinek fenntaitáeával ismét 
megadják vagy visszaálJitják saját 
termeteiken a 220. és 222. cikkekben 
említett párisi gb berni nemzetközi 
egyezményekben megállapított ipaii, 
irodalmi vagy művészeti tulajdon
jogokat azoknak javára, akik a hadi- 
állapot kezdetének időpontjában az 
említett jogok élvezetiében voltak, 
valamint ezek jogutódainak javára. 
Hasonlóképen az igényjogosultak ja 
vára eJiemerik és érvényeseknek 
i/okintik a jelen Szerződés életbelé
pésétől kezdve mindazokat a jogokat 
is, amelyeket ipari tulajdoni jogvé
delem iránt előierjesztett kérvény, 
avagy valamely irodalmi vagy mű- 
A'észeti mű közzététele alapján a há
ború tartama alatt megszerezhettek 
volna, ha a háború ki nem tör.

Mindazonáltal azok a külöuö- 
rendelkezések, amelyeket a Szövets



étB prises pondant la guerre par 
une autorité législative, exôoutîve 
nu administrative d'une PuÎBaaiïGe 
alliée oti aseocîée à. l’égard des diôibB 
des lesBoitiiaeanta de l'ancien loyaam© 
de Hongrie, en matière de propriété 
industrielle, littéi'aire ou artistique 
demeureront valables et continueront 
à avoir leurs pleine effets.

II n’y  aura lieu à. aucune reven
dication ou action aoit de la part de 
!cv Hongrie, ou de ses reesortissants, 
soit des resBoitissanta de l’ancien 
foyaiune de Hongrie ou en leur nom, 
(.‘ontre Tntiligation qui aiu'a été ftiite 
pendant la dm-éode la guoire, par le 
Gouvernoment d’nné Puissance alliée 
ou associée ou par toute personne, 
pour le compte de oe Gouvc.i*nement 
ou avec son assentiment, de droits 
de propriété iadufltriello,- littéraire 
ou artistique, ni conti-e la vente, ia 
mise f;n vente ou l’emploi de pro* 
(iijifcs. appareils, articles ou objets 
'>[.;eiconques auxquels s’appliquaient

Si l.iifrislation d'une des Puis-
1 1 ( C3 üiiites ou ^sociées, en vigueur 
 ̂ momtjut de la signature du pvé- 

r- -Mit Traité, n’en a pas disposé auti'e- 
rütíut, les sommes (Jues ou payéoa 
relativement à la propriété de per
sonnes visées à l’article 232 par 
application de tout acte et de toute 
opération effectués en exécution dos 
meaures spéciales visées à l ’alinéa 2 
du présent article, recevront la même 
afiSsctatlon que les aulres créances 
desdites pei-sonnes, conformément aux 
dispositions du présent Traité, et 
les sommes produites par des me- 
Hiues spéciales prises par le Gouver- 
nemeiét de l’ancien royaume dé Hon
grie en ce qui concerno les tlroits 
fie propriété industrielle, littéraire ou 
artistique deisa-esBoitiBsants des Puis
sances alliées ou associées, seront 
considérées et traitées comme toutes 
lea autres dettes des r^sortiasants 
Iwngi'ois.

séges és Társult Hatalmak bármelyi
kének törvényhozó, végrehajtó vagy 
közigazgatási hatalommal felrnha- 
’/ott -alamely hatósága a volt Ma
gyar Királyság állampolgárainak 
ipari, irodalmi vagy mii veszeti tulaj
donjogaira néavG kibocsátott, to
vábbra is érvényben és teljes hatály
ban maradnak.

Valamely ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjognak a háború 
tai1«ma alatt a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak Kormányainak egyiko 
résaéröl, avagy ilyen Kormány szám
lájára vagy jóváhagyásával bái'ki 
résziről történt használatba vétele, 
valamint aa említett jogok alá cső 
terméknek, készüléknek, cikknek 
vagy bármely egyéb tárgynak el
adása vagy áruba bocsátása nem 
szolgálhat sem Magyarországnak, 
som állampolgárainak, sem a volt 
Magyar Királyság állam£iolgáraiuak, 
sem ezok nevében fellépő személy
nek jogalapul visszakövetelési vagy 
más kereset támass&tására.

Ázokat az összegeket, amelyek 
a 2B2. cikk h) pontjában említett 
személyek tulajdonára vonatkozó és 
a jelen cikk második bekezdésében 
körülírt különlegeB intézkedések 
végrehajtásaként jelentkező bántiely 
rendelkezés vagy intézkedés követ
keztében váltak esedékessé, vagy 
fizettettek le, amennyiben valamely 
Szövetséges és Társult Hatalomnak 
a jelen Szeí-ződég aláírásakor érvény
ben levő törvényei másként nem 
rendelkeznek, ugyanolyan módon ' 
fogják felhasználni, mint azt a j<}leti 
Szerződés a nevezett személyek 
egyéb követeléseire nézve előírja; 
viszont azok az összegek, amelyek 
a volt Magyar Királyság Kormánya 
részéről a Szövetséges és Tár.5ult 
Hatalmak állampolgárainak ípaii, 
irodalmi vagy inüv&zeti tulájdon- 
jogaixa nézve különleges intézkedé
sek kö vetkeztében k érül tek behaj tásra, 
olyan tekintet és elbánás alá esnek, 
mint a magyar állampolgárok min
den egyéb tartozása.



Chacune des Puissances aUiées 
ou associées se r^önre la faculté 
d’apporter aux droits de propriété 
industrielle, littéraire ou artistique 
(à l ’exception des marques â& fa
brique ou de comnaeroe) acquis avant 
la guerre, ou pondant sa duréSj ou 
qui seraient acquis ultériéureraent, î ni- 
vaub aa législation par des vessoitis- 
sants hongrois^ soit en les exploitant, 
soit en accordant des licences pour 
leur exploitation, soit en conaervant 
le contrôle de cette exploitation, soit 
autrement, telles liraitations, condi
tions ou restrictions qui pourraient 
être considérées comme nécessaires 
pour les besoins do là défense na
tionale, ou dans l’intérêt public, ou 
pour assurer un traitement équitable 
par la Hongrie des droits de pro
priété industrielle, littéraire ou ai-- 
tistique. possédés sur le territoire 
bongi'ois par ses ressortissants, ou 
pour garantir 1’eni.ier accomplissement 
de toutes les obligations Contractées 
par la Hongrie en vertu du présent 
Tiaité. Pour les droits de propriété 
industrielle, littéraire ou artistique, 
qui seraient acquis après la mise en 
vigueur du présent Traité, la faculté 
ci-dëssuft réservée aux Puissances 
alliées et associéesj ne pourra être 
exei-cée qiié dans le cas où les limita
tions, conditions ou restrictions pom'r 
raient être considéi:ées comme néces
saire» pour les besoins de la, défense 
nationale ou de l’intéi’êt public.

Dans le cas où il serait fait ap
plication par les Puissances alliées 
et associées des dispositions qui pré
cèdent, il sera accordé des indem
nités ou des redevances raisonnables, 
qui recevront la même affectation 
que toutes les autres . sommes dues 
à. des ressoitissauts lion^ois, confor
mément aux dispositions du présent 
Traité,

Chac^e. des Puissances alliées 
ou associées se réserve la faculté de 
considérer comme nulle et de nul

A  Szövetséges éf» Társult Hatal
mak mindegyilüe fenntartja magának 
aat a jogot, hogy mindazokat ae 
ipari, irodalmi vagy művészeti tulaj' 
donjogokat (az ipari és kereBkedelmi 
védjegyek kivételével), amelyeket 
törvényeik értelmében magyar állam- 
polgáiok a háboní előtt vagy amink 
lartama alatt raegözei'cztek, vagy 
ezután ruegszerezui fognak, alíár 
közvetlen gyakorlatba vétel, akár 
használati engedélyek adása, akár 
a gyakorlatba vétel ellenőrzésének 
fenntartása útján, akár más úton, 
oly mértékben korlátozhassa, félté- 
tériekhez köthesse vagy megszo
ríthassa, amint az a nemzeti védelem 
szempontjából vagy a közjó érdeké
ben̂  vagy abból a célból szükséges
nek mutatkozik, hogy saját állam
polgárainak ipari, irodaimi vagy 
művészeti tulajdoiyogainak magyar 
területen Magyarország részéről mél
tányos elbánást biztosítson ; végül 
pedSg abból a célból is, hogy Ma
gyarországgal szemben a jelen Szer
ződésen alapuló minden kötelezettség 
teljesitiésére nézve biztosítékokat sze- 
i’ezzen. A  jelen Szerződés életbelé
pése után azeizíítt ipari, irodalmi 
vagy- művészeti tulajdonjogokkal 
szemben a Szövetséges és Társult 
Hatalmak részéről a fentebb megálla- 
pitott jog csak abban az esetben gya
korolható, h»aeemlített korlátozások, 
feltételek vagy megszorítások a nem
zeti védelem vagy a közjó érdekében 
szükségeseknek mutatkoznak.

Minden olyan esetben, amikor a 
Szövetséges és Társult Hataknak a 
fenti rendelkezéseket érvényesítik, 
méltányos kártalanításnak vagy az 
ellenérték megtérítésének lesz helye ; 
ezek az összegek a jelen Szerződés
nek a magyar állampolgárok javára 
fennálló egyéb tartozásokra vonat
kozó rendelkezései szerint használan
dók fel.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak mindegyike fenntartja magának 
azt a jogot, hogy semmisuek és



eűet toute cession totale ou partielle, 
et toute concession de droits de pro
priété industirellef littéraire ou ar
tistique, qui auraient été eûeciniéeft 
depuis le 28 juillet 1914 ou qui le 
seraient à l ’aTenir et qui auraient 
pour résultat de faire obatarl^ à 
rapplicàtiou des dispositions du pré
sent article.

I jcb dispositions du pi'éseut article 
ne sont pas applicables aux droits 
de propriété industrielle, littéraire ou 
artistique compris dans les sociétés 
ou entreprises, dont la liquidation a 
été efiectuée par les Puissances al
liées ou associées,. cornformément à 
ta législation exceptionnelle de guerre, 
on sera eÔectuée en vertu de l’articlà
232, paragraphe ôj.

érvénytelennek tekintbessea minden 
olyan teljes vagy réselegaa jogátru
házást és minden olyan engedélye
zést, amely ipari, irodalmi vagy mû 
részeti tulajdonjogra nézve 1914. ^vi 
július hó 28. óta történt vagy ezután 
fog törtéimi, amennyiben az a jelen 
cikk rendelkezéseinek én’̂ ényesítését 
akadályozná-

A  jelen cikk rendelkezései nem 
alkalmazhatók az olyan társaságok 
vagy vállalatok ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjogaira, amelyek* 
nek felszámolását a Szövetséges és 
Társult Hatalmak háborús kivételes 
törvényhozási Intézkedések értelmé
ben foganatosították, avagy a 232. 
cikk ff) pontja alapján fogaDatosítani 
fogíák.

Article 242,

Un délai minimum d’une année, 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, sans surtaxe ni péna
lité d’aucuue sorte, sera accordé aux 
resápttiasants de chaxîune des Hauts» 
Parties Contractantes pour accomplir 
tout acte, remplir toute formalité, 
payer toute taxe et généralement 
satisfaire à toute obligatioti prescrite 
par les lois et règlements de chaque 
État pour consen*er ou obtenir lés 
droits de propriété industrielle ' déjà 
acquia àu 28 juillet 1914 ou qui, si 
la gueire n’avait ps^ eu lieu, auraient 
pu êtie acquis depuis cette date, à 
la suite d’une demaoride faite, avant 
la guerre ou pendant sa durée, ainsi 
qne pour y formée Apposition. Toute
fois, cet article ne jjourra conférer 
aucun droit pour obtenir aux États- 
LTiiis d’Amérique la reprise d'une 
procédure d’interférence dans laquelle 
aurait été tenue l’audience finale.

242, cikk.

A  Magas Szerződő Felek mind
egyikének állampolgárai jogot nyer
nek arra, hogy a jelen Szerződés 
életbelépésétől számított legkevesebb 
egyévi időtartam alatt miuden dij- 
pótlék vagy bármilyen büntetési pót- 
dfj nélkül elvégezhessék mindazokat 
a cselekményeket, megfelelhessenek 
mindazoknak a megszabott alaksze
rűségeknek, megGzethessék mindazo
kat a dijakat, s általában mindazo
kat a kötelezettségeket teljeaíthessék, 
amelyek az egyes j'iJlamok törvényei 
és rendeleti értelmében szükségesek 
azoknak az ipari tulajdonjogoknak 
megtartására vagy eluyerésói-e, ameíy 
jogokat 1914. évi jvUiua bó 28.-án 
már megszereztek volt. vagy amely 
jogokat, ha a háború ki nem tör, a 
háboni előtt vagy alatt benyújtott 
kérvény alapján azóta már megsze
reztek volna ; ugyanez vonatkozik az 
ipari tulajdonjogok ellen ij-ányuló 
feUaólaíások érvényesítésére. Mind
azonáltal ez a cikk ucm ad jógot 
arm, ,hogy az Északámerikai Egye
sült-Államokban olyan ügyben, amely
ben a yégtárgjralást már megtartot
ták, az «interférence « eljárás újból 
megindittassék.



Les droits de propriété industrielle 
qui auraient été frappés de d^héance 
par suite du dé&at d’accomplissement 
d’un acte, d'exécution d’unè formalité 
ou de payement d’une taxe seront 
renais en vigueur, sous la réserve 
toutefois en ce qui concerne les brevets 
et dessins, que chaque Puissance alliée 
ou associée pourra prendre les me- 
sui'es qu’elle jugerait équitablement 
nécessaires pour la sauvegarde des 
droits des tiers qui auraient exploité 
ou employé des brevets ou des dessins 
pendant le temps où ils étaient frappés 
de déchéance. De plus les brevets 
d’invention ou dessins appai-teuant à 
des ressortissants hongrois et qui 
seront ainsi remis en vigueur, demeu
reront soumis, en ce qui concerne 
l’octroi des licences, aux prescriptions 
qui leur auraient été applicables 
pendant la guerre, ainsi qu’à toutes 
les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 
juillet 1914 et la date de la mise en 
vigueur du présent Traité n’entrera 
pas en ligne de compte dans le délai 
prévu pour la mise en exploitation 
d'un brevet ou pour l’usage de marques 
de fabrique ou de commerce ou de 
dessins, et il est convenu en outre 
qu’ancnn brevet, marque de fabrique 
ou de commerce ou dessin qui était 
encore en vigueur au 28 juillet 1914 
ne pourra être frappé de déchéance 
ou d’annulation du seul chef de non- 
exploitation ou de non-usage avant 
l'expiration d'un délai de deux a>ns 
à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité.

Ipari tulajdonjogok, amelyek vala
mely cselekvés elmulasztása, vala
mely alakszerűség nem teljesítése 
vagy valamely illeték kifizetésének 
elmaradása következtében elévültek, 
újból felélednek ; ha azonban harma
dik személyek szabadalmakat és 
mintákat az alatt az idő ala.tt, amíg 
a reájuk vonatkozó jog szünetelt, 
értékesítettek vagy felhasználtak, a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindegyikének joga van e liarmadik 
személyek jogainak megóvása érde
kében szükséges méltányos intézke
déseket megtenni. Továbbá magyar 
állampolgároknak olyan szabadal
maira vagy mintáira, amelyek üy 
módon újból felélednek, továbbra is 
érvényesek azok a rendelkezések, 
amelyek a háború alatt kényszer- 
engedélyek megadását szabályozták, 
úgyszintén a jelen Szerződés összes 
rendelkezései.

A z Í914. évi július hó 28. nap
jától a jelen Szerződés életbelépéséig 
elmúlt idő nem számit be a szaba
dalom. gyakorlatbavételére, valamely 
ipari vagy kereskedelmi védjegy vagy 
minta h^ználatbavételére előírt idő» 
tartamba és megegyezés áll fenn arra 
nézve, hogy csupán a gyakorlás 
szünetelése, vagy nem használás oká
ból nem évűinek el vagy nem szűn
nek meg a jelen Szerződés életbelé
pésétől számított két éven belül azok 
a szabadalmi, ipari vagy kereske
delmi védjegy- vagy mintajogok, 
amelyek 1914, évi július hó 28-án 
még fennállottak.

Article 243. 243. cikk

Les délais de priorité, prévus par 
l ’article 4 de la Convention inter
nationale de Paris du 20 mars 1883 
revisée à Washington en 1911 ou 
par toute autre Convention ou loi 
en vigueur, pour le dépôt ou l’enregis* 
ü'ement des demandes de brevets

A  Pàiisban 1883. évi március hó 
20-án megkötött és Washingtonban 
1911-ben módosított egyezménynek
4. cikkében, valamint bái-mely más 
hatályos egyezményben vagy törvény
ben megszabott elsőbbségi határidő 
két, amelyek a szabadalmak vagy



d'invention ou modèles d’utîlité, des 
marques de fabrique ou de commerce, 
des dessins et modèles, qui n'étaient 
pas encore expirés le 28juillet 1914, 
et ceux qui auraient pris naissance 
pendant la guerre ou auraient jju 
prendie naissance si la guene n’avait 
pas eu lieu, seront prolongés par 
chacune des Hautes Puissances 
Contractantes en faveur de tous les 
ressortissants des autres Hautes 
Puissances Contractantes jusqu’à 
l’expiration d’un délai de six mois à 
partir de la mise en vigneur du 
présent Traité.

Toutefois cette prolongation de 
délai ne portei'a pas atteinte aux 
di'oits de toute Haute Puissance 
Contiactante ou de toute personne 
ĉ ui seraient, de bonne foi, en posses- 
sion, au moment de la mise en vigueur 
du présent Traité, de droits de pro- 
|-)riété industiielle en oppositioQ avec 
ceux demandés en revendiquant le 
délai de priorité et qui conserveront 
la jouissance de lem-s droits, soit 
personnellement, soit par tous agents 
ou titulaires de licence auxquels ils 
les auraient concédés avant la mise 
0 11 vigueur du présent Traité, sans 
pouvoir en aucune manière être inquié- 
t(Sg poursuivis comme contrefacteurs.

használati minták, ipari vagy keres
kedelmi védjegyek, minták és must
rák védelmére ir^jn iló kérvények 
benyújtására vagy beiktatására vonat
koznak, ha ezek a határidők 1914. 
évi július hó 28. napjáig még le nem 
járták, vagy ha ilyen határidő a 
háboi-ú alatt kezdődött vagy meg
kezdődhetett volna, ha a háború ki 
nem tör, mindegyik Magas Szerződő 
Fél a többi Magas Szerződő Fél min
den állampolgára javára a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hat hónappal meghosszabbítja.

Ez a határidőmeghosszabbltás nem 
érintheti azonban az egyes Magas 
Szerződő Feleknek vagy bármely 
személynek olyan ipari tulajdonjogait, 
amelyeknek ezek a jelen Szerződés 
életbelépése időpontjában jóhiszemü- 
leg élvezetében vannak és amelyek 
az elsőbbségi határidő igénybevétele 
alapján kért jogokkal ellentétben álla
nak ; ezek a jogok érvényben marad
nak, akár a jóhiszemű jogosult, akár 
képviselői vagy jogutódai javára, ha 
a jogátruházás a jelen Szerződés 
életbelépése előtt történt; az ilyen 
jogosultak semmi vonatkozásban sem 
zavarhatók vagy büntethetők, mint 
jogbitorlók.

Article 244,

Aucune action ne pourra être in- 
l ontée ni aucune revendication exer- 
>'ée, d’une part, par des ressortissnnts 
•le l ’ancien royaume de Hongrie ou 
par des personnes résidant ou exer
çant leur industrie dans les temtoi- 
nîs de l’ancien royaume de Hongrie, 
<it d’autre part, par des ressortissants 
<l(‘.s Puissances alliées ou associées 
ou des personnes résidant on exer- 
V-aot leur industrie sur le territoire 
tlo ces Puissances ni par les tiers 
jiuxquels ces personnes auraient cédé 
lours droits pendant la guerre, à rai
son de faits qui se seraient produits

244. cikk.

Egyrészről a volt Magyar K irály
ság állampolgárai, vagy olyan sze
mélyek, akik a volt Magyar Király
ság területén laknak vagy ipart űznek, 
másrészről a Szövetséges és Társult 
Hatalmak állampolgárai vagy olyan 
személyek, akik e Hatalmak terüle
tén laknak vagy ipart űznek, vagy 
olyan harmadik személyek, akikre 
ezek a személyek ruházták át a 
háború alatt jogaikat, nem indíthat
nak keresetet és nem emelhetnek 
igényt olyan tények alapján, amelyek 
a másik Szerződő Fél teiületén a 
hadiállapot kezdete és a jelen Szer-



sur 1© temfcoiro de l ’autre Partie, 
entre la date de l ’état de guerre et celle 
de la taise en vigneur dn présent 
Traité efc qui auiaiont pu être con
sidérés comme portant atteinte à des 
droits de propriété industrielle ou 
de propriété littéraire ou artistique 
ayant existé à un moment quel
conque pendant la guerre on qui seront 
rétablis conformément aux aiticles 
242 et 243.

Aucune action ug aora également 
recevable de la part des mêmes per
sonnes, pour infraction aux droits 
d© propriété industi-ielle, littéraire 
ou artistique, à aucun moment, 
à roccasion de la vente ou de la 
mise en vente, pendant on an à dater 
de la signature du présent Traite sur 
les teiTÎtoires dus Puissances alliées ou 
associées, d’une part, ou de la Hon
grie, d’autre part, de produits ou 
d ’articles fabriqués, ou d’oeuvres 
littéraires ou artistiques publiées 
durant la période comprise entre la 
date de l’état de gueire et celle, do 
la signature du présent Traité, ni 
à l ’occasion de leur acquisition et 
de leur emploi ou usage, étant on teiidn 
toutefois que cette disposition ne 
s’appliquera pas lorsque les posses
seurs des droits avaient leur domicile 
OU' des établÎBsements industriels ou 
commerciaux situés dans les régions 
occupées par les armées auatro-hon- 
groises au cours de la gnen;e.

Cet article ne sera pas applicable 
aux rapports entre les États-lJuis 
d’Amérique, d’une part, et la Hongrie 
d’autre part.

ződéö életbelépése között lefolyt idő
ben keletkeztek és amely tényeket a 
háboiii tartaminak bármely időpont
jában fennállott, vagy az; előző 242. 
éa 243, cikkek értelmében helyreálll- 
iott ipari, irodalmi vagy művészeti 
tulajdonjogoknak megsértéseként le
hetett volna tekinteni.

Ugyanezek a személyek semmikor 
sem indíthatnak keresetet ipari, iro
dalmi vagy. művészeti tulajdonjogok 
megsértése elmén, azon s.z alapon, 
hogy valaki a hadiállapot kezdető és 
a jelen Szerződés aláírása között 
lefolyt időben előáliltott termékeket 
és ipari készítményeket, vagy ugyan
ezen időben közzétett irodalmi vagy 
művészeti műveket eladott vagy 
árúba bocsátott, ha az eladás vagy 
árúba bocsátás a jíűen Szerződés alá
írásától - azámított egy éven belül 
egyrészről a Szövetséges és Társult 
Hatalmak területein, másrészről 
Magyarország területén történik, sem 
azon áz alapon, hogy valaki ilyen- 
termékeket és ipari készítményeket, 
vagy irodalmi ^s mávészeti műveket 
megszerzett vagjr felhasznáit ; de ez 
a rendelkezés nem alkalmazható, ha 
a jogosult félnek ol f̂aD területen 
volt lakóhelye, ipari vagy kereske
delmi telepój amelyet az osztrák
magyar hadsereg a háború tartama 
alatt megszállva tartott.

Ez a cikk nem alka.lmazható egy
részről az Északamerikaj Egyesült»- 
Államok és másrészről Magyarország 
egymásközötti viszonyában.

Article 246.

Les contrats dos licences d’exploi- 
tation de droits de propriété indu
strielle où dô reproduction d’oeuvres 
littéraires ou aitistiques, conclus 
avant l’état de guen'e, entre des 
ressortissants de Puissances alliées?

245. cikk.

Ipari tulaj donj ogok gyakorlatba- 
vételének vagy irodalmi és művé
szeti művek sokszorosításának enge
délyezésére vonatkozó szerződéseket, 
amelyeket a Szövetséges és Társult 
Hatalmak áUampolgársű, vagy terű-



ou asBooiées ou des personnes rési
dant Bur leor territoire ou y exerçant 
leur industrie d'une part et.de ressor • 
tisaanta de Tancion roÿanme de Hon
grie d'’autre part, seront considérés 
comme résiliés, à dater do l ’état de 
gaerre, entre ranoienné monarchie 
anstro-hongroise et la Puiesanca 
alliée ou associée. Mais, dans tous 
les cas, le bénéficiaire primitif d’nn 
contrat de - ce genre aura le droit, 

un délai de six mois à dater 
de la miae en vigueur du présent 
Traité, d’exiger du titulaire des droits 
la conooseion d'une nouvelle licence, 
dont leu conditiona, à défaut d’entente 
entre les parties, seront fixées par le 
tribunal dûment qualiüô à cet effet 
dans le paya sous ïa '^gislation 
duquel les droits on été acquis, sauf 
dans îe cae de licences obtenues en 
vercu de droits acquis sous la législa- 
tioîà '^ancien royaume de Hongrie; 
daàr- ! cait- les conditions seraient 
fixi :: • r Tribunal arbitral mixte 
1 :  ̂ la Section V I de la pré- 

 ̂ ; V -.. ' -I. Le Tribunal poun^a, s’il 
•i iiau, üxer alors le montant des 
tcvanoes qui lui paraîtraLent justi- 

Âisî. on raison de l ’utilisation des 
Li cits pendant la guerre.

Les iicôn*5es Mlatives à des droits 
de propriété industrielle, littéraire ou 
HTtistiquô qui auront- été concédiii 
suivant la législation spéciale de guerre 
d’uùe Puissance alliée ou associée ne 
pourront ae trouver atteintes pai* la 
continuation d’una • licence existant 
îivant la guerre, mais elles demeure
ront valables et continueront à avoir 
leurs pleins effets, et dans le cas où 
ime de ces licences am’ait été accordée 
uu bénéficiaire primitif d’un contrat 
<Io licence passé avant la guerre, elle 
nera oonsidé-b i iomms a’y substituant.

Lorsque des sommes am'ont été 
payées pendant la guerre relatii^e- 
ment à la propriété des personnes 
visées à Tartiole 232 en vertu de

létükön iakő vagy ott ipart űző 
személyek egyrészről, másrésarol pe
dig a volt Magyar Királyság állam
polgárai a ha.di^apot kezdete előtt 
kötöttek, att^I aa időponttól kezdve, 
amikor az Osztrák-Magyar Monarchia 
és azi illető Szövetséges és Társult 
Hatalom közt a badiállapot meg- 
kezd^>dött, megszűntéknek kell tekin
teni. Mindezekben az esetekben azon
ban az ily faj ta szerződések alapján 
eredetileg jogosult személy a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
hat hónapon belül a jog  tulajdono
sától új engedély megadását köve
telheti; ennek feltételeit, ha a felek 
közt megegyezés nem jön létre, annak 
az országnak illetékes bírósága álla
pítja meg, amelynek joga az eredeti 
jogszerzésre irányadó volt, kivéve 
oly engedélyek eseteit, amelyekre 
vonatkozó jo g  szerzésére a volt 
Magyar Királyság joga volt az irány
adó; ebben az esetben a feltételeket 
a jelen rész Y I. címében meghatá
rozott Vegyes Döntőbíróság állapítja 
meg. A  Bíióság egyes esetekl;>en 
megállapíthatja a háború alatti hasz
nálás nxélbányoanak vélt ellenérté
két iii.

Azokat a használati engedélye
ket, amelj'^ok ipari, irodalmi vagy 
művészeti tulajdonjogokra nézve 
valamely Szövetséges és Társult 
Hatalom háborús kivételes törvényei 
értelmében adattak, nem éiintheti 
már a háború előtti időből származó 
ilyen engedélynek meghosszabbítása ; 
azok érvényesek éa teljesen joghatá
lyosak maradnak és ha valamely 
ilyen engedély ugyanazon személy 
javára adatott, aki a háború előtt 
kötött .-ízerződés értelmében eredeti
leg is jogosult volt, az i\j engedélyt 
úgy kell tekinteni, mint amely a 
régi helyébe lépett.

Ha azoknak a személyeknek 
tulajdonjoga alapján, akiket a 232. 
cikk h) pontja felsorol, ipari tulaj' 
donjog gyakorl&tbavétolére, vagy



contrat ou licence quelconques inter
venus ayant la guerre pour exploita^ 
tion. des droits de pixipriété industri
elle ou pour la reproduction ou la 
représentation d’oeuvres littéraires, 
dramatiques ou artistiques, ces som- 
mes recevront la mémo affectation 
que ' les autres dettes ou créances 
degdites personnes, conformément au 
présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable 
aux rapports entre les États-Üuis 
d’Amérique, d’une part, et la Hongrie 
d’autie part.

irodalmi, szinmûv^zeti vagy mûvé 
sTseti mű sokszorosítására vagy elő 
adására youatkozdlag a háboiii élőt 
kötött szerződés vagy nyert enge 
dély élteimében a háború alatt fize 
téseket teljesítettek, ezeket az össze 
geket ugyanarra a céli-a kell fordí 
tani, mint a jelen Szercödéa értei 
raében ezeknek a személyeknek egyéb 
tartozását vagy követelését.

Ez a cikk nem alkalmazbató 
ejg5TészrQl az Éazakamerikai Egyésült- 
Államob és másiészről Magyarország 
Ggymásközötti viszonyában.

SECTION VIIL

Dispositions spéciales aux territoires 
traosiérés.

Article 24Ö.

Parmi les personnes physiques et 
morales, précédemment ressortissan
tes de l ’ancien royaume de Hongrie, 
y compris les réssoTtissants de la 
Bosnie-Herzégovine, celles qui acquiè
rent de plein droit, par application 
du présent Traité, la nationalité d’une 
Puissance alliée ou associée, sont 
désignées dans les stipulations qui 
vont suivre par l’expi'ession •ressor
tissants de l'ancien royaume do Hon
grie* ; les autres sont désignées par 
l’expression » ressortissants hongrois*.

Article 247.

Les habitants des territoiies trans
férés en vèrtu du présent Traité, con
serveront, nonobstant ce ü-ansfert et 
le changement de nationalité qui en 
résultera, la pleine et entière jouis
sance en Hongrie, de tous les dr oits 
de propriété indu^iielle et de pro
priété littéraire et aitistique, dont 
ib  étaient titulaires suivant la légis'

VIII. OlM.

Az âtcsatolt tei'Aietekre vonatkozó kü
lönleges i-endelkezések.

246. cikk.

Azok közül a természetes és jogi 
személyek közül, akik, illetőleg ame
lyek azelőtt hozzátartozói voltak a 
■\f0lt Magyar Királyságnak, beleértve 
Bosznia-Hercegoviuát is, mindazok, 
akik, illetőleg amelyek a jelen Szei- 
ződés alapján jogérvényesen vala
melyik Szövetséges és Társult Hata
lom állampolgárságát nyerik el, az 
alább következő rendelkezésekben 
mint ,,a volt Magyar Királyság ál- 
iBjnpolgárai” , a többiek pedig mint 
„magyar állampolgárok” jelölt/etnok 
meg.

247. cikk.

A  jelen Szerződés alapján Ma- 
gyai-országtól elszakított területek 
lakói, tekintet nélkül ezeknek a te
rületeknek elszakltására és állam- 
polgárságuknak ebből előálló meg
változására, Magyarországon teljes 
és egész élvezetében maradnak mind- 
azoknak az ipari, irodalmi és művé* 
szeti tulajdonjogoknak, amelyeknek 
az elszakítás időpontjában fennálló



lation, en vîgueui' au moment dndit 
transfert.

törv’őuyek értelmében birtokosai 
voUiak,

Article 248.

Les qnestioTiB concernant les res- 
soitissants de l ’ancien, royaume do 
Hongi'ie ainsi que leg ressortissants 
hongrois, leurs droits, privilèges et 
biens, qui ne seraient pas visés, ni 
dans le présent Traité, ni dans le 
Traité qui doit régler certains rap
ports immédiats enti'e les États aux- 
ijuel» UD territoire de rancienue mo- 
tvarcbie austro-hongroiae a été trans
féré ou qui sont nés du démembre- 
jjiant de cette monarchie, feront 
l'objet de conventions spéciales entre 
les États intéressés, y compris la 
Hongrie, étant entendu que ces con
ventions ne pomTont en aucune ma
nière être en oonti-adiction du présent 
Traité.

:k tip: '-'ffet, il est uonvonu que
■ ‘ -iii i. le- orois mois à compter de la 

i.?o en vigueur du présent Traité^ 
nue Conférence aura lieu entre les 
i ^éléffiiés des Puissances intéressées.

Article 249.

Le Gouvernement hongrois remet- 
( la sans délai les ressortissants de 
I ancien . royaume de Hongrie en 
|.'«session de leura biens, droits et 
I iitérêts situés anrle territoire hongrois.

Le montant des taxes et impôts 
>11 le capital qui oo'; été levés ou 

augmentés sur les bieut, droits et 
iiiiérêts des reBsort.iayants de l ’ancien 
l '-yaume de Hongrie depuis le 3 no- 

l'inbre 1918, ou qui poun’aient êtie 
ou augmentée jusqu’à la restitu- 

I lou conformément aux dispositions du 
pi'^aent Traité oo, s'il .s’agit de biens,
■ ln.fits et intérêts qui n’ont pas été 
Mtniiis à des mesures exceptionnelles 

guerre, jusqu'à l ’expiration de

248. cikk.

Azok a kérdések, amelyek a volt 
Magyar Királyság állampolgáraira, 
valamint a magyar állampolgárokra, 
jogaikra, előjogaikra és javaikra vo 
natkoznak és amelyekről nem. szól 
sem., a jelen Szerződés, sem az a 
szerződés, amely bizonyos közvetlen 
vonatkozásokat fog szabályozni, azok 
között az Államok köüött, apiely 
AUamoUhoz a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiának valamelyik területe 
átcsatoltatott, vagy amelyek a Mon^ 
archia feldarabolásából keletkeztek, 
az érdekelt Államok kftzött —  bele
értve Magyar-országot —  külön egyez
mények tárgyai lesznek, önmagától 
értetődvén, hogy ezek az egyezmé
nyek a jelen Szerződés rendelkezé 
seivel semmiképen sem állhatnak 
ellentétben.

Ebből a célból megegyezés tör
tént ari-a nézve, hogy a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított három 
hónapon belül az érdekelt Hatalmak 
kiküldöttjei értekezletet fognak tar
tani.

249. cikk.

A  Magyai’ Kormány a volt Ma
gyar Királyság állampolgárait ma
gyar területen fekvő javaik, jogaik 
ós érdekeik birtokába haladéktalanuJ 
visszahelyezi.

A  tőkevagyonra kivetett adóknak 
és illetékeknek azt az önszegét, 
amelyet a volt Magyar Királyság 
állampolgárainak javai, joga i és 
érdekei után 1918. évi november hó
3.-a óta szedtek be vagy emeltek fel, 
vagy amelyet a jelen Szerződés ren
delkezései értelmében leendő vissza
adásukig, vagy amennyiben olyan 
javakról, jogokról és érdekekiöl volna 
szó, amelyek hábonís kivételes intéz
kedéseknek alávetve nem voltak, a



trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité, sera reversé aux 
ayants droit.

Les biens, droits et intérêts res- 
tituéB ne seront soumis à aucune taxe 
imposée à l ’égard de tout autre bien 
ou de tout autJ’B entrepiiae appar
tenant à la même personne, dès 
l'instant que ces biens am'ont été 
retirés de Hongrie, ou que ces entre- 
jirisea auront cesBé d’y être exploi
tées.

Si des taxes de toute natuie ont 
été payées par'anticipation pour les 
biens, droits et intérêts retirés de 
Hongrie, la proportion de ces taxes 
payée pour -toute période postérieure 
au retrait de ces biens, droits et 
intérêts, sera reversée aux ayants- 
droit.

Les dispositions des artiolea 231
d) et 264 du présent Traité i-elatives 
à la moimaie dans laquelle le paye- 
ment doit être fait et au taux du 
change, seront applicables dans les 
cas qu’elles visent respectivement au 
remboursement dea avoirs dont il 
est question aii paragraphe 1" du 
présent article.

Les legs, donations, bourses, fon
dations de toutes sortes fondés ou 
créés dans. Tanoien royaume de 
Hongrie et destinés aux ressortissants < 
de celui-ci seront mis par la Hongrie, 
en tant que ces fondations se trou
vent sar son territoire, à la dis
position de la Puissance allié© ou 
associée^ dont lesdites personnes sont 
actuellement ressortissants ou devi
endront ressortissants par suite des 
dispositions du présent Traité ou des 
Traités conclus en vue de régler les 
affaires actuelles, dans l'état où ces 
fondations se trouvaient à la date du 
28 juillet 1914, compte tenu des 
payements régulièrement effectués 
pour l’objet de la fbndatioü.

Dans le caâ où les statuts des

jelen Szerződés életbelépésétől szà> 
mítotb bárom bónapi határidő lejár
táig esetleg még beszednének vagy 
felemelnének, az igényjogosultaknak 
vissza kell fizetni.

A  visszaadott javakat, jogokat 
és érdekeket ugyanannak a személy* 
nek valamely egészen más vag3’̂ oná- 
val vagy vállalatával kapcsolatban 
nem szabad semmiféle illetékekkel 
sújtani attól az időponttól kezdve, 
amelyben az illető vagyont Magyai- 
orezágból ki vitték, vagy a vállalat 
üzemét ott beszüntették.

Abban az esetben, ha a Magyar- 
országból kivitt javak, jogok és érde
kek után illetékeket bizonyos időre 
előre fizettek volna, az előre fizetett 
illetékeknek a javak, jogok és érde
kek elvitele utáni időre eső részét 
fiz igényjogosultaknak vissza kell 
téríteni.

A  jelen Szerződés 231/d és 254. 
cikkének rendelkezései, amelyek a 
fizetések teljesítésénél figyelembe jövő 
pénznemekre és átszámítási árfo
lyamra v^onatkoznak, alkalmazást 
nyernek a jelen cikk 1. bekezdésé
ben említett vagyon-visszatérítések- 
nek vonatkozó eaéteiben is.

A  volt Magyar Királyságban en
nek a Királyságnak áUampolgáiai ré
szére alapított vagy létesített min
dennemű hagyományt; adományt, ösz
töndíjat és alapítványt, amennyiben 
azok Magyarország területén vannak 
Magyarország annak a Szövetséges 
és Társult Hatalomnak, amelynek az 
illető személyek jelenleg állampol
gárai^ vagy amelynek állampolgáraivá 
lesznek a jelen Szerződés vagy a 
a jelenlegi ügyek rendezésére irá
nyuló szerződések alapján, abban az 
állapotban fogja rendelkezésére bo
csátani, amelyben ezek az aJapxtvá- 
nyok 1914. évi július hó 28.-án vol
tak, tekiaitetbe véve az alapítvány 
céljaira teljesített szabályszerű fize
téseket.

Abban az esetben, ha olyan csa-



fondations familiales, qui oputiuueront 
à être admiQÎgtréeà par l'Étàt hoa- 
gi-oÍ3, foüt dépendre de la nationalité 
hongroise la jouissance do leta*s béné* 
iices, les bénéfîciaii'es présomptifs 
Gonsiei'veront leur droit anx pensions, 
iodemnités d’éducation, dots et autres 
avantages, même s’ils önt acquis ou 
acquièrent plus tard, en -vertu du 
présent Traité ou des Traités conclus 
en vue de régler lés affaires actuelles, 
!», nationalità de l ’un des États, aux
quels des territoires de l’anoieT) 
royaume de Hongrie ont été ou seront 
traiiaférés par lesdits Traités.

üaua le cas où, par suite de 
i’exLinctiou d’ùne famille en faveur 
de laquelle une telle fondation avait 
été faite, les fonds devaient l’evenii' 
à rïlta t hongiois ou à une institution 
de l’État hongrois, le droit de succes
sion passera à l ’État auquel appar
tenait le dernier bénéficiaiie.

làdi alapítványok szabályzatai; ame
lyek ezentúl is a Magyar Állam ke
zelésébe maradnak, a java.dalma.k 
élvezetét a magyar állampolgárság
tól teszik függővé, a javadalom vá
rományosai a nyugdíji-a, neveltetés! 
járulékra, hozományra és más elő
nyökre vonatkozó jogokat megtart
ják akkor is, ha a jelen Szerződés 
vagy a jelenlegi ügyek rendezésére 
irányuló szerződések alapján meg
szerezték vagy megszereznék azon 
Államok egyikének állampolgársá
gát, amelyekhez a volt Magyar K i
rályság területének valamely részét 
az említett szerződések átesatolták 
vagy át fogják csatolni.

Abban az esetben, ha oly család 
kihalásával, amelynek érdekébenilyen 
alapítványt létesítettek, az alapok a 
Magyar Államra vagy a Magyar 
ÁUam valamely intézményére szál- 
lanának, az ürökösödési jog aiTa az 
Államra fog száUani, amelyhez az 
utolsó javadalma^.ott tartozott.

Article 250.

NonobstÆkUt les dispositions de 
l’article 232 et de l ’Aimexe de la 
Section IV , les biens, droits et in- 
tàrêts des ressortissants hongi-̂ oia ou 
des .sociétés contrôlées par eux, 
HÎtaéi? sur les teiTÜoires de l'ancienne 
monarchie austro-hongroise ne seront 
pas sujets à saisie ou liquidation en 
l onformité de ces dispositions.

Ces bieïis, droits et intérêts seront 
Miatitués aux ayants-droit, L'bérés de 
i.oiite mesure de ce genre ou de toute 
;i litre niesui-e de disposition, d’adminis- 
i.i ation forcée ou de séquestra prises
■ lupuia le 3 novembre 1918 jusqu’à 
hi. mise en vigueur du présent Ti’aité. 
1 1h seront i-estitués dans l’état où ils 
'i: trouvaient avant Tapphcation des 
nujsures en question.

250. cikk.

A  23a, cikk és a IV. címhez tartozó 
Függelék rendelkezéseinek figyelmen 
k lvá  hagyásával a magyar állam- 
polgáriknak vagy a magyar áUaxn- 
polgárok által eUenörzötfc társasá
goknak a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területein fekvő javai, jogai 
és érdekei nem esnék az említett ren
delkezésekben megszabott lefoglalás 
vagy felszámolás alá.

Ezek a javak, jogok és érdekek 
a jogosultaknak —  minden ílynemű 
rendszabálytól vagy a kisajátításra, 
kényszerkezelésre vagy zár alá vételre 
vonatkozólag 1918. évi november hó
3.-ától a jelön Szerződés életbelépé
séig alkotott bármily más rendel 
kezéstől mentesen —  fognak vissza- 
adatni. A z  említett íavak, jogók ég 
érdekek abban az állapotban ragnak 
visszaadatni, amelyben azok a azó- 
banievő rendszabályok alkalmazása 
előtt voltak.



Les réclamations, qui pouixaient 
être introduites par les ressortissants 
hongrois en vertu du présent article, 
seront soumises au Tiibunal arbitral 
mixte prévu à l’article 239.

Les biens, droits et intérêts visés 
par le présent article ne comprennent 
pas les biens soumis à l ’article 191. 
Partie IX  (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne 
poitera alleiute aux diapositâona de 
î ’Annexe IH  à la . Section I  de la 
Paitie y i l l  (Répai’aiions) relative
ment à la propriété des ressortissants 
liongrois sur les navires et bateaux.

Azoka+- a felszólalásokat, amelye
ket magyar állampolgárok a jelen 
cikk alapján esetleg elő. fognak tei-- 
jeszteni, a 239 cikkben említett 
Vegyes Döntőbíróság fogja elbírálni;

A  jelen cikkben érintett javak, 
jogok és érdekek közé nem tartoznak 
azok a javak, amelyek a IX . rész 
(Pénzügyi rendelkezések) 191. cikke 
alá esnek.

A  V III. rész (Jóvátétel) I. címé
hez tartozó III. Függelékben a magyar 
állampolgároknak hajókra vonatkozó 
tulajdonjogaira nézve foglalt rendel
kezéseket a jelen cikk semmiképen 
sem érinti.

Article 251.

Tous contrats pour la vente de 
marchandises à li\rer par mer conclus 
avant-ie 1"janvier 1917 entre ressor
tissants de l ’ancien royaume de Hon
grie, d’une part, et les adminisl rations 
de l’ancienne monarchie austro-hon
groise, de la Hongrie, de la Bosnie- 
Herzégovine ou des ressortissants 
hougi-ois, d’autre part, sei'ont annulés, 
sauf en ce qui concerne les. dettes 
et autres obligations pécuniiûres, résul
tant de tçute opération ou payeüaents 
prévus à ce contrat. Tous les autres 
contrats enl^e les mêmes parties con
clus avant le l'*’ novembre 1918 et 
en vigueur à cette date seront main
tenus.

251. cikk.

A  tengeii úton szállítandó árúk 
eladására vonatkozólag 1917. évi 
jnnnár hó 1-e előtt egyrészről a volt 
Magyar Királyság állampolgárai és 
másrészről a volt Osztrák-Magyai* 
Monarchiának, Magyarországnak, 
Bosznia-Hercegovinának Icözigazga- 
tási hatóságai vagy magyar állam
polgárok között kötött minden szer
ződés hatályát veszti, kivéve azokat, 
amelyek oly tartozásokra és más 
pénzbeli kötelezettségekre vonatkoz
nak, amelyek azokban a szerződé
sekben megjelölt valamely művelet
ből vagy fizetésből származnak. Min
den egyéb szerződés, amelyet tigyan- 
ezek a szerződő felek 1918. évi 
november hó 1-e előtt kötöttek, a 
amelyek eddig az időpontig érvény
ben voltak, hatályban maradnak.

Article 252.

Seront applicables dans les terri' 
toires triinsféréa, en matiéi*e de près 
cription, forclusion^et déchéance les 
dispositions prévues aux articles 235 
et 236, étant entendu que l’expres
sion » début, de la guerre* doit êti’e 
remplacée par l’expression »date, qui

252. cikk.

Az átcsatolt területeken az el
évülési, kizáró és perindítási határ
idők tekintetében a 235. és 236- 
-'-ikkeknek idevágó rendelkezései 
nyernek alkalmazást, oly módosítás
sal, hogy »a háború kezdetet kifeje. 
zés helj’í'.be a következő kifejezés



sera fixée administrativement par 
ohaqxie Puissance alliée et associée, 
à laquelle les rapports entie les Par
ties sont devenus impossibles en fáit 
on en di*oit«, et que- l ’expression 
»daréô de la guerre « doit être rem
placée par celle ^période eütie la 
la date ci-dessus risée et celle de la 
mise eu vigueur du pi'ésent Traité*.

lép: »a Szövetséges és Társult H a
talmak mindegyike által Icözigazga- 
tásilag meghatározandó az az idő
pont, amelyben a szerződő felek 
között az érintkezés tényleg vagy 
jogilag lehetetlenné vált « ; továbbá, 
hogy ezt a Uifejezést; » háború tar
tama a következő kifejezéssel kel] 
helyettesíteni : »iEt fentebb körülírt idő
pont és a jelen Szerződés életbelépése 
között levő időtartamí»

Ai-ticle 253. 253. cikk.

La Hongrie s’engage à n’empêcher 
en aucune façon que les biens, droits 
et intérêts appartenant à une société 
constituée en conformité avec les 
lois de l’ancienne monarchie austro- 
hongroise et dans laquelle des res
sortissants alliés ou associés sont 
intéressés, soient transférés à une com
pagnie constituée en conformité avec 
les lois d « toute autre Puissance, à 
faciliter toutes mesures nécessaires à 
l ’exécution de ce transfeit et à prêter 
tout concours qui pouirait lui être 
demandé pour effectuer la. restitution, 
aux ressoi-tissants alliés ou associés 
ou aux compagnies dans lesquelles 
ceux ci sont intéressés, de leurs biens, 
droits et intérêts situés soit en Hon
grie, sóit dans les territoires trans
férés.

Magyarország kötelezi magát arra, 
hogy semmiképen sem akadályozza 
meg, hogy a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia törvényei szerint alapított 
valamely oly társaságnak, amelyben a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
állampolgárai érdekelve vannak, ja 
vai, jogai és érdekei bármely más 
Hatalom törvényei szerint alapíto‘</í:. 
valamely társaságra átruháztassa 
nak; továbbá, hogy megkönnyíti 
mindazokat az intézkedéseket, ain<v 
lyek az átruházás keresztülviteléhe: 
szükségesek és a tőle esetleg kivár 
támogatást megadja avégből, hot v 
a Szövetséges és Társult Hatalma.-, 
állampolgárai vagy oly társaságok 
amelyekben azok érdekelve vannai 
Magyarországon vagy az átcsatolr 
területeken levő javaikat, jogaikat 
és" érdekeiket visszaszerezhessék.

Article 254.

La Section III, sauf l ’articÎe 231 â)̂  
Me s'appliquera pas aux dettes con
tractées entre des ressortissants hon  ̂
g vois et des ressortissants de l ’ancien 
royaume dé Hongrie.

Sous réserve des dispositions spé* 
t 'aies prévues à l’article 231 d) pour 
les Puissances nouvellement créées, 
Iks dettes dont il est question à  
l'alinéa l"'" du présent article seront

Q&4-. cikki

A  231. cikk d) pontjának kivé 
telével, a IH. cím nem nyer alkal' 
mazást olyan tartozásokraj amelyek 
magyar állampolgárok és a volt 
Magyar Királyság állaunpolgárai ke 
zött jöttek létre*

A z  1^'onnan alakult Államok sztí. 
mára a 231. cikk d) pontjában fog
lalt különleges rendelkezések fenn
tartásával, a jelen cikk 1. bekezdé
sében említett tartozásokat olyan



payées dana îa monnaie ayant cours 
légal, lore dn payement dans TÉtat 
dont le res3ortiaaanfc de l’ancien 
i*oyaume de Hongrie est devenu res
sortissant. Le taux du change appli
cable audit règlement sera» le taux 
moyen coté à la Bourse de Genève 
durant les deux mois qui ont précédé 
le 1" novembre 1918.

pénznemben kell fizetni, amely a 
fizetés időpontjában törTénycs fize
tési eszköz abban az Állatában, 
amelynek a volt Magyar Királyság 
állampolgára polgárává lett. Ilyen 
tartozáaluegyenlítésaél a genfi tőzs
dének az 1918. évi novembor hó 
1-jét megelőző két - nőnapban jogjf- 
zett átlagos árfolyamát kell, mint 
átszámitási árfolyamot alkp.tmazni.

A liidé 265.

Les Compagnies d’assurance qui 
avaient leui- siège commercial prin
cipal dans les territoires faisaut pré> 
cédemment paHie de l ’ancienne mo
narchie austro-hongroise, auront le 
droit d’exercer leiu* industrie dans le 
territoire hongrois pendant une pé* 
riode do dix ans après la mise en 
vigueur du présent Traité, saus que 
leur ch'ingement de nationalité puisse 
affecter en rien la situation jui'idique 
dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus in
diquée, les opérations desdites Com
pagnies ne pom-ront être soumises 
par la Hongrie à aucune taxe ou 
charge supérieures à celles dont seront 
grevées les opérations des Compa
gnies nationales. Aucune mesure ne 
pourra porter atteinte à leur pro
priété qui ne soit pas appliquée éga
lement aux biens, droits ou intérêts 
des Compagnies d’asem-ances natio
nales ; des indemnités convenables 
seront payées dans le cas ou de sem
blables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront 
applicables qu’autîiut que les Com
pagnies hongroises d’assuranco, qui 
exerçaient précédemment leurs affai
res dans les territoires transférés, 
seront réciproquement admises à jouir 
du même droit d’exercer leur indus
trie dans lesdits temtoires, même 
si leur siège principal était ho^a de 
ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué

265. cikk.

Azokuak a biztosító-táraaságok- 
nak, amelyeknek székhûlye olyan 
területen volt, amely azelőtt a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiának részét 
alkotta, jogukban áll a jelen Szer
ződés életbelépése után tíz éven át 
működésüket magyar területen to
vább folytatni anélkül, hogy hova
tartozásuknak megváltozása azt a 
jog i helyzetet^ amelyben azelőtt vol
tak, bármiképen is befolyásolni.

Á  jelzett idő alatt, az említett 
társaságok ügyleteit Magvarország 
nem vetheti magasabb illeték vagy 
teher alá, mint aminőket a hazai 
társaságok Ü2 :leteir6  kiró. Tulajdonu
kat nem lehet korlátozni olyan ren
delkezésekkel, amelyeket hasonló 
módon a belföldi bizhoBító-társaságok 
javaira, jogaira és érdekeire is nem 
alkalma2snak ; ilyen rendelkezések 
alkalmazása esetében megfelelő kár
térítést kell fizetni.

A  jelen rendelkezések csak annyi
ban alkalmazhatók, amennyiben 
viszont azoknak a magyar biztosító- 
tórsaságoknak, amelyek iázleti tevé
kenységüket azelőtt az átcsatolt te
rületeken gyakorolták, ugyanaz a 
jog biztoflíttatik, hogy tevékenységü
ket az említett területeken akkor is 
gyakorolhatják, ha székhelyük eze
ken a területekein kÍAnil esett.

A z említett tízévi határidő lejárta



ci-doí3sus, les Compagnies d'assuraDxse 
susvieées, reasoitissant aux PuisBan- 
ces alliées et associées, jouiroub du 
traitemeut prévu à l'articlo 211. du 
présent Traité.

Les dispositions du présent article 
s’appliqueront également aux Sociétés 
cîOopératiTQs, pourvu que ,1e régime 
légal de ces Sociétés implique une 
i(-!spon6abilité offecü' e de leurs ad
hérents poui- tontes opérations et 
contríitö qui constituent l ’objet des- 
ditos Sociétés.

után a jelzett biztosító-társaságok, 
amelyek a Szüvetságes Táa'sult 
Hatalmak valamelyikéhez tartoisnak, 
a jelen Szeraodés 211. cikkében meg
állapított elbánást élvezik,

A  jelen cikk rendelkezései a saO- 
vetlíeaetekie is alkalmazást nyerafiíí, 
feltéve, hogy az e társaságokra vo 
natko^íó törvényes szabályok tagjaik
nak tényleges felelosaégét megáUa- 
pitják, az említett társaságok műkö
dési körébe tartozó minden művelet 
és Bzerződés tekintetében.

Article. 26G.

Des couventions particulières ré
gleront la répartition des biens qui 
appaitiüïiiieût à des collectivités ou 
il de:’, personnes morales publiques 

1 leiir activité sur des terri- 
t.oi; - .v ii îs par suite du pi’ésent 

-

256. cikk.

Azoknak a javaknak elosztását, 
amelyek olyan összességeknek Â agy 
olyau erkölcsi testületeknek birtokai, 
amelyek tevékenységüket a jeleu 
Szerződéssel feldarabolt temletekei.' 
gyakorolták, külön egyezmények fog 
ják szabályozni.

Article 267.

ĵtís États auxquels un territoire 
I' Víincienne monarchie austro-hon- 
r. re a été traoisféré ou qui sont nés 

tlii démembrement de cette monarchic, 
reconnaîtront les droits de propriété 
' tidustrielle, littéraire et artistique en 
l igueur sur ce territoire au moment 
nu celui-ci aura passé sous leur sou- 
'-'oraineté, ou qui seront rétabHs ou 
I (‘staurés par application de l'article 
.'-'îl du présent Traité. Ces droits 
1 1'.steront en vigueur pendant la durée 
t|iii leur sera accordée suivant la 
i< gislation de l’ancienne monarchie 
.uistvo-hoüg’

Unn coTi\fi:tioa spéciale réglera 
Ion Los questions concernant les archi
ves, registres et plans relatifs au 
oi vice de la propriété industrielle, 

Iw.f.éraire et artistique ainsi que leur 
( I .'(.iisirnssion ou communication éveu- 
iiK'lies par les Offices de l ’ancienne 
iixMiarchie austro-hongroise aux OfiS-

257. cikk.

Acok az Államok, amelyekhez a 
'o)t Osztrák-Magyar Monarchiából 

Lerülatek csatoltattak, vagy amelyek 
H Monarchia feldarabolásából kelet
keztek, elismerik mindazokat az ipari, 
irodalmi és művészeti tulajdonjogo
kat, amelyek ezeken a területeken 
fennhatóságuk alá jutásuk időpont
jában érvényben voltok, vagy a jelen 
Szerződés 241. cikkének alkalmazá- 
sávíil hatályba helyeztettek vagy 
visszaálllitattak. Ezek a iogok annyi 
ideig maradnak érvényben, amennyi 
azokat a volt Osztrák-Magyar Mon
archia törvényei szerint megillette.

Külön egyezmény fogja szabá
lyozni az ipari, irodalmi és művé
szeti tulajdon hatósági intézésével 
üsszefüggő levéltáraki'a^ lajstromokra 
és tervekre vonatkozó minden kér
dést, úgyszintén ezeknek netáni át
adását vagy közlését a volt Osztrák* 
Mag-yai- Monarokia Mvuta-lai ripî .é



ces des États cessionnaires des terri- 
toires de ladite jnonaxchie ou atix 
Officea des Étâta nouvellemeut formé».

rôl az lijonnan alakult AUamok hiva
talai vagy azolmak az Államoknak 
hivatalai számára, amolyok a uovezett 
Monarchiából tcrületekot kaptak.

Article 258.

Sans préjudice des autres stipu
lations du présent Traité, ]e Gouver
nement hongrois s’engage, en ce qui 
le concerne, à remettre à. la Puissance, 
à laquelle des territoires de l’ancienne 
monarchie austro - hongroise sont 
transférés ou qui őst née du dé
membrement de cette monarchie, 
telle fraction des réserves, accumu
lées par les Gpiivomemonts ou les 
adminislrations de l ’ancieDue mon
archie anstro-hpngroise- ou par des 
organismes publics ou pHvés opérant 
sous leur contrôle, djeatinéa à faire 
face au fonctionneipeut, dans ces 
tenitoires, de toutes assm-ances so
ciales et assurances d'État,

Les Puissanoea auxquellos ces 
fonds seront remis devront nécessai
rement les affecter à l ’exécution des 
obligations résultant de ces assu
rances.

Los conditions de cette remise 
seront réglées par des conventions 
spéciales, conclues entre le Gouver
nement hongrois et les Gouverne
ments intéressés.

Dans Iç, cas où ces conventions 
spéciales no seraient pas conclues 
conformément à l ’alinéa précédent 
dans les trois mois de la mise en 
vigueur dn présent Trauté, les con
ditions du transfert seront, dans 
clia<iue cas, sonmiees à une Commis
sion de cinq membres, dont im sera 
nommé par ]e Gouvernement hongrois 
«t un par Taoti-e Gouvernement in
téressé et trois seront nommés par 
le Conseil d’Administi ation du Bureau 
international du Travail parmi les 
ressortissants des autres États. Cette 
Commission, votant à la majorité 
des voix, devra dans lés trois mois

268. cikk.

A jelen Szerződés egyéb reudel- 
Ivczéseinek sérelme nélkül a Magyar 
Kormány kötelezi magát, hogy min
den Hatalomnak, amelyhez a volt 
Osztrák-Magyar Monarchiából terü
letek csatoltattak, vagy amely a 
Monarchia feldarabolásából keletke
zett, a maga részéről átadja a voItOsa- 
trák-Magyar Monarchia Kormányai 
vagy hatóságai, vagy az ellenőizé- 
sük alatt működő nyilvános vagy ma
gánszervezetek által felhalmozott tar
talékoknak azt a hányadát, amely az 
illető területeken tái-sadalmi és állami 
biztosításolí működésének céljaira 
szánva volt.

Azok a Hatalmak, amelyeknek 
ezek az alapok átadatnak, kötelesek 
azokat ezekből a biztosításokból eredő 
kötelezettségek teljesítésére fordítani.

A z  átadás feltételeit ;i Magyar 
Kormány és az érdekelt Kormányok 
között kötendő külöa egyezmények 
fogják szabályozni.

Ha ezek a külön egyezmények az 
előbbi bekezdésnek megfelelően a 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított három hónapon belül nem köt
tetnének meg, az átadás feltételei 
minden egyes esetben öttagú bizott
ság elé terjesztendők, amelynek egy 
tagját a Magyar Kormány, egyikét 
a másik érdekelt Kormány, három 
tagi át pedig a Nemzetközi Munka
hivatal Igazgatótanácsa más Á lla 
mok polgárai közül nevezi ki. Hz a 
bizottság megalakulásától számított 
három hónapon belül szavazattöbb
séggel elfogadott javaslatokat fog a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa elé



da sa TOUstitution adopter des re
commandations à aoumettre au Oon. 
aeil de la Société des Nations ; los 
déoisiousf du Conseil deyront êtio 
itnmédiatemenfe considérées par la 
Hongrie cfc par l'autre État intéressé 
comme définitives.

terjeszteni; a Tanács hatîirozatait 
Mag;7aror3zàg és a másik érdekelt 
Állam nyomban végérvényeseknek 
kö.tcleg tekintenL

Article 259.

Los 'lispositioDs de la présente 
Süütion visant les rapporta entre la 
Hongrie ou Ica resaortissantg hongrois 
et loa ressortissants de l ’aiicion 
lioyanrae de Hongrie, s’appEquent 
.LUS rapportç de même entre
la Hongrie ou les ressortissaats hon- 
j^rois et les ressortissants do l'ancien
■ iinpire d’Authche, visés à l’ariicle 
iPa du Traité de Paix avec l’Autriolae.

Hx , : î (jufimQnt, les dispositions 
>1 Vin de la Partie X

,iLé, visant les rapports 
.'ikuti'jijhe on los ressortissants 

ciiions et les ressortissants de 
i.ieii empire d'Autriche, s’appli- 

I (i:. aux rapports de même nature 
H/c l ’Autriche ou les ressortissants 
'Ilriohiens, et les reaàorlissjiits dr- 
lucien royaume de Hongrie vvaés 

L rarticle 246 du présent Traité.

259. cikk.

A  jelen címnek azok a rendelke- 
aései, amelyek Magyarország vagy 
a magyar állampolgárok és a volt 
Magyar Királyság állampolgárai közti 
viszonyra vonatkoznak, alkalmazást 
nyernek ugyanilyen természetű viözo- 
uyokra Magyarország vagy a magyar 
állampolgárok; és a volt Osztrák 
Birodalom állampolgárai között is, 
ez utóbbiakat az Ausistriával kötött 
békeszerződés 2G3. cikke" érteimé' 
ben véve.

Viszont a most említett szerződéfi
X . része V n í. címének rendelkezései, 
atae'yek az AlisKtria’ vagy az osztrák 
állampolgárok és a volt Osztrák Biro- 
dalom állampolgárai közti viszonyra 
vonaoRo^cak, alkalmazást oyernek a*:; 
ugyaiíiiyeii természetű viszonyokra 
D3 Ausztria vagy az osztiúk állam- 
püígárck és a volt Magyar Kiválj^- 
ság állampolgáa'ai között is, ez utób
biakat a jeUn Szerződés 24G. cikke 
értelmében véve.

P A R T IE  X [.

NaTigatioii aérienne.

A ltie le  260.

I .OS aéronotfl ressortissant aux 
I' iii'!(anc,eíi alliées ou aasocióos auront 
i'l'mo libeité de survol et d’atterris- 

I)-,' MMr le territoire de la Hongrie
I I'-'.liront des mêmes avanteiges que 

:i'''ioti6fs hongrois notamment en 
"" 'It̂  détresse.

X I. RÉSZ.

Lé^ közlekedés.

260. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak kötelékébe tartozó légi járómüvek 
Magyarország területén teljesen sza
badon repülhetnek és leazállhatnak 
és általában véve ugyanazokat :i 
kedvezményeket élvezik, mint ii mii- 
gyar légi járómövek, kíiiAiiö.'iMn vn 
azélj?̂  esetében.



Article 261. 261. cikk.

Les aéroneâi ressprblssant aux 
Puissances alliées oa associées, en 
transit pour un pays étranger quel
conque, jouü’ont du droit de survoler, 
sans atterrir, le temtoire de la 
Hoiigi-ie,-toujours sous réserve des 
règlements que la Hongrie pourra 
établir et qui seront également appli
cables aux aéronefs de la Hongrie 
et à ceux des pays alliés et as
sociés.

A  Szövetséges és Társult Hatal- 
inak kötelékébe tartozó és bármelj’̂ 
idegen országba haladó légi járó- 
művek: jogosultak Magyarország te
rületén leszállás nélkül átrepülni, 
feltéve, hogy betartják azokat a 
szabályokat, amelyeket Magyarország 
esetleg megállapít és amelj-ek e'gy- 
aránt alkalmazást nyernek mind Ma- 
gyai'orazág, mind a Szövetséges és 
Társult Országok légi járóműveire.

A ltiele 262.

Les aérodromes établis en Hongrie 
et ouverts au traBc public national 
seront ouveits aux aéronefs ressoi-tis- 
sant aux Puissàncea alliées et asso
ciées, qui y  seront traités sur un 
pied d'égalité avec les aéronefs hon
grois, en ce qui concerne les taxes 
d,e toutes natures y  compris les taxes 
d’attenîssage et d’aménagément.

262. cikk.

Azok a nyilvánost repülőterek, 
amelyek Magyarországon a hazai 
bel forgalom céljaira szolgálnak, a 
Szövetséges és Társult Halaknak légi 
járóműveinek is rendelkezésre álla
nak; ezek a járómuvek miudenüemű 
illeték tekintetében, ideértve a lö* 
szállási és kofcelési illetékeket, a 
magyar légi járóművekkel egyenlő 
elbánásban fognak részesülni,

Article 263.

SouH réserve des présentes dispo
sitions-, le droit de passage, de transit 
et d’atterissage, prévu aux articles
260, 261 et 262, est subordonné à 
l’obseryation des règlements que la 
(Hongrie pourra juger nécessaire 
d’édicter, étant entendu que ces 
règlements seront appliqués sans 
distdncüon aux aôfonefs hongrois et 
à ceux des Pays alliés et associés

263. cikk

A  jelen rendelkezések sérelme 
nélkül a 260., 261. és 262. cikkek
ben meghatározott repülési, átrepülési 
és leszállási jog  korlátozva lehet olyan 
szabályokkal, amelyeket Magyaror
szág szükségesnek tart életbeléptetni ; 
természetesen ezek a szabályok mfn" 
den különbség nélkül alkalmazást 
fognak nyerni mind a magyar légi 
járóművekre, mind a Szövetséges és 
Társult Országok légi járóművéFre.

Article 264i

Les cettificats de nationalité, de 
havigabilitó, les brevets de capacité 
et licences, délivrés ou recoimus 
valables par l*une quelconque des 
Puissances alliées ou associées, seront

264. cîkk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak bál-melyike részéről az állim- 
polgárságra és a légi közlekedésre 
nézve kiállított vagy érvényeseknek 
elismert bizonyítványoka.t, képesítési



admis en Hongrie comme valables 
et équivalents aux certificats, brevets 
et licences délivrés par la Hongrie.

okleveleket és engedélyekét Magyar- 
országon érvényeseknek és ugyan
olyan értékűeknek fogják elismerni, 
mint a Magyarországon kiállított 
bizonyítványokat, okleveleket és' en
gedélyeket.

Article 265.

Au point de vue du trafic com
mercial aérien interne, les aéronefs 
ressortiaïant aux Puissances alliées 
et associées jouiront, en Hongiie du 
ti-aitement de la nation la plus favo
risée.

265. cikk.

A  belföldi kereskedelmi légi for
galomban a Szövetséges, és Társult 
Hatalmak kötelékébe tartozó légi 
járóművek Magyarországop a leg
nagyobb kedvezményt élvező nem
zettel egyenlő elbánásban részesülnek,

Article 266.

La  Hongrie s’engage à mettre en 
vigueur des mesures propres à assu
rer que tout aéronef- hongrois sur-
■ volant son territoire se conformera 
aux règles sur les feux et signaux, 
règles de l ’air et règles sm* le trafic 
aérien sur ou dans le voisinage des 
aérodromes, telles que ces règles sont 
fixées dans la Convention passée 
entre les ifuissances alliées et asso
ciées relativement à la navigation 
aérienne.

266 cikk.

Magyarország kötelezi magát arra. 
hogy olyan rendelkezéseket léptet 
életbe, amelyek alkalmasak annak 
biztosítására, hogy a területe föloi, 
repülő minden magyar légi járómí: 
alkalmazkodni fog azokhoz a sza^ i 
lyokhoz, amelyeket a világítójelek 
jelzések, á. légtérre vonatkozó szab: 
lyok, továbbá a repülőterek fol; ■ 
vagy azok közelében való forgaio . 
tárg)'^ában a Szövetsóges és Tár£,*\, 
Hatalmak között, a légi közlekedés?- 
vonatkozólag kötött egyezmény meg 
állapított.-

Article 267.

Les obligations imposées par les 
dispositions qui précèdent resteront 
en vigueur jusqu’au 1" janvier 1923,, 
à moins qu’auparavant la Hongrie 
ait été admise dans la Société des 
Nations ou ait été autorisée, du con
sentement des Paissances alliées et 
associées, à adhérer à la Convention 
passée entre lesdites Puissances, rela
tivement à la navigation aérienne.

267. cikk.

Aa előző rendelkezésekben me -̂ 
szabott kötelezettségek az 1923. é-- 
januárius hó 1. napjáig maradca- 
érvényben, hacsak Magyai'országob a 
Nemzetek Szövetségébe előbb fel nem. 
veszik, vagy a Szövetséges és Tá’> 
sült Hatalmak Magyarországot előbo 
fel nem hatalmazzák arra, b o ^  a. 
említett Hatalmak között a légi köJ"- 
lekedésre vonatkozólag kötött egyez
ményhez csatlakozhasson.



Ports, voies d’eau et voies ferrées,

SECTION L 

Di^pusitions générales.

Article 268.

La Hongrie s’engage à accoi'der 
la liberté da transit à travers sou 
territoire sur les voies les plus appro
priées au transit international par 
chemin der fer, par cours d’eau na
vigable ou par canal, aux personnes, 
marchandises, navires, bateaux, wa
gons et services postaux en prove
nance ou à destination des territoi
res de l ’une quelconque des Puissan
ces alliées et associées, limitrophe 
ou non.

Les pei'sonnes, marchandises, na
vires, bateaux, wagons et services 
postaux ne seronjb soumis à aucun 
droit de transit, ni à aucun délai 
ou restriction inutiles, et ils auront 
droit, en Hongi-ie, au traitement na
tional, en tout ce qui concerne les 
taxes et facilités, ainsi qu’à tons 
autres égards.

Les marchandises en transit se
ront ëxemptes de tous droits de 
douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant 
le ti’ansport en transit, devront être 
raisonnables, en égard aux conditions, 
du trafic; Nulle redevance, facilité 
ou restriction ne devra dépendre, 
directement on indirectement, de la 
qualité du propriétaire ou de la na
tionalité du navire ou autre moyen 
de transport qui aurait été ou qui 
devrait êti-e employé sur une partie 
quelconque du parcours total.

Article 269.

La Hongrie s’engage à n’imposer 
ni maintenir un contrôle quelconque

Kikötőlí, vízi utak és vasutak.

I. CÍM.

Általános rendelkezések.

268. cLkk.

Magyarország kötelezi magát 
hogy a nemzetközi átmenő forga 
lomra legalkalmasabb útakon, neve 
zetesen vasúton, hajózható vízi úta 
kon vagy csatornákon szabad átme 
netet engedélyez területén kere-sztül 
bármelyik szomszédos vagy nem 
szomszédos Szövetséges és Társult 
Hatalom területéről származó vag^ 
oda irányított személyek, árúk, hajók, 
vasúti kocáik és a posta számára.

A  személyek, árúk, hajók, vasúti 
kocsik és a posta sem^miféle átmeneti 
illetéknek, sem pedig szükségtelen 
késedelemnek vagy korlátozásnak 
nem vethetők alá éa Magyarországon 
a belföldiekkel azonos elbánásra lesz 
joguk, különösen az ületékek és köny- 
nyítések tekintetében, valamint min
den más tekintetben is.

A z  átmeneti árúk mentesek min
dennemű vámtól vagy más hasonló 
illetékektől.

Az átmenő forgalmat terhelő min
den illetéknek vagy díjnak a forgalom 
feltételeihez mérten méltányosnak kell 
lennie. Semmiféle illeték, könnyítés 
vagy korlátozás sem közvetlenül, sem' 
közvetve nem függhet attól, hogy a 
teljes útvonal valamely részén igénybe
V ett vagy igénybe veen dő haj ónak vagy 
más szállítóeszköznek ki a tulajdonosa 
vagy milyen a nemzetisége.

269. cikk.

Magyarország kötelezi magát, 
hogy nem létesít éa nem tart fenn



sur le3 entreprises de transport, en 
transit aller et retour, des émigi-ants 
à travers son territoire, 6n dehors 
des mesures nécessaires pour consta
ter que les voyageurs sont réelle
ment en transit ; elle ne permettra 
à aucmie compagnie de navigation 
ni à aucune autre oi'ganisation, ao- 
ciété ou personne pri''^^6 intéressée 
au trafic, de participer d’une façon 
quelconque à un service administratif" 
organisé dans ce but, ni d’exercer 
une influence directe ou indirecte à 
cet égard.

ellenőrzést a területén átutazó ki
vándorlókra vonatkozólag az oda- 
és visszafelé irányuló átmenetben a 
szállító közlekedési vállalatokkal 
szemben, kivéve az annak megálla
pítása végett szükséges rendszabályo
kat, hogy az utásólc valóban átataz- 
nak-e; a szállításnál éx'dekelt semmi
féle hajózási társaságnak, sem bár
mely más szervezetnek, társulatnak 
vagy magánszemélynek nem enged
heti meg, hogy ebből a célból szer
vezett igazgatási szolgálatban részt 
vegyenek, sem azt, hogy arra köz
vetlenül vagy közvetve befolyást 
gyakoroljanak.

Article 270.

La Hongrie s’interdit d établir 
une distinctiorL ou une préférence 
dii-ecte ou indirecte, en ce qui con
cerne les droits, taxes et prohibitions 
relatifs aux importations dans son 
territoire ou aux exportations de son 
territoire et, sous réserve des stipu
lations particulières contenues dans 
le présent traité, en ce qui concerne 
les conditions et le p rix  du transport 
des marchandises ou des personnes 
à destination ou en provenance de 
son territoire, en raison sóit de la 
fentiére d’enti-ée ou de sortie, soit de 
la nature, de la propî’iété ou du 
pavillon des moyens de transport 
employés (y compris les transports 
aériens), soit du point de départ 
primitif ou immédiat du navire ou 
du bateau, du wagon, de l’aéronef ou 
autre moyen de transport, de sa 
destination finale ou intermédiaire, 
de l ’itinéi’aire suivi ou des points de 
tiansbordement, soit du fait que les 
marchandises son importées ou expor
tées directement pai’ un port hongrois 
ou indirecteménfc par un port étranger, 
soit du fait que les marchandises sont 
importées ou exportées par terre ou 
par voie aériemie.

La  Songrie s’interdit notamment

270. cikk.

Magyarország lemond an-ól, hogy 
megkülönböztetést tegyen, vagy akár 
közvetlen, akár közvetett előnyöket 
nyújtson a területére való bevitelben 
vagy a területéről való kivitelben 
vámok, illetékek és tilalmak, vala
mint — a jelen Szerződésben foglalt
különös rendelkezések fenútartás?5 
val — a területére utazó személyek
nél és odarendelt árúknál, továbbá 
a területéről utazó személyeknéJ 
onnan származó árúknál a rnenet- 
és szállítási díjak és szállítási 
tételek tekintetében akár a be- vs.v' 
kilépés határpontja, akár a hasanrír 
szállítóeszközök (ideértve a légi jár6 
műveket) mineműaége, tulajilontv 
vagy lobogója, akár a hajó, vasút' 
kocsi, légi járomú vagy más ssiáliit/* 
eszköz eredeti vagy közbeeső kiindíi- 
lási pontja, végső vagy közbeíiaó 
rendeltetési helye, a megtett út vaú-y 
az átrakodás helye alapján, vagy 
azon az alapon, hogy az árúkat 
közvetlenül valamely joiagyar kikötőn 
vagy közvetve valamely külföldi ki
kötőn át hozták be vagy vitték ki 
akár pedig azon az alapon, hogy az 
árúk behozatala vagy kivitele a földön 
vagy légi úton történik é.

különösen lemond



d’établir, au préjudice des ports, 
navirea ou bateaux de l’une quel
conque des Puissances alliées ou asso
ciées, aucune surtaxe, aucune prime 
directe ou indirecte à l’exportation 
ou l'importation par les ports on par 
les navires ou bateaux hongi’ois ou 
par céux d’une autre Puissance, en 
particulier sous forme de tarifa com
binés, et de soumettre les personnes 
ou les marchandises, passant par un 
port, ou utilisant un navire ou bateau 
d’une quelconque des Puissances alliées 
ou associées à des formalités ou à 
des délais quelconques auxquels ces 
personnes ou ces marchandises ne 
seraient pas soumises, si elles passaient 
par un port hongi’ois ou par le port 
d’une autre Puissance, ou si elles 
utilisaient un navire ou bateau 
hongi'ois ou un navire ou bateau 
d’uno autre Puissance.

árról, hogy bármelyik Szövetséges 
és Társult Hatalom kikötSinek és 
hajóinak hátrányára Magyarország
nak vagy valamely más Hatalomnak 
kikötőin át, vagy azoknak hajóival 
eszközölt ki' vagy bevitelben vala- 
milyen pótdíjat (surtaxe), közvetlen 
vagy közvetett jutalmazást (prémiu
mot) léptessen életbe, különösen 
összetett (kombinált) díjszabás alak
jában ; vagy hogy valamelyik Szö
vetséges és Társult hatalom kikötő
jén átmenő, vagy hajóit használó 
személyeket vagy árúkat olyan alaki- 
Ságokra vagy késedelmeskedésre kö
telezzen, amelyeknek ezeknél a sze
mélyeknél és ezeknél az árúknál nem 
volna helyük, ha magyar kikötőn, 
vagy valamely más Hatalom kikötő
jén át mennének, vagy ha magyar 
hajót vagy valamely más Hatalom 
hajóját használnák.

Article 271.

Toutes les- dispositions utiles de
vront être prises, au point de vuo admi
nistratif et tec^ique, pour abréger, 
autant que possible la pénétration des 
marchandises par les frontières de la 
Hongrie et pour assurer, à partir 
desdites fi'ontières, l ’expédition et le 
transport de 'ces marchandises sans 
distinguer selon qu’elles sont en pro
venance ou à destination de territoires 
des Puissances alliées ou associées, 
ou en transit de ou poui' ces teni- 
toires, dans des conditions matérielles, 
notamment au point de vue de la 
rapidité et des soins de route, iden
tiques à celles dont bénéficieraient 
les marchandises de même natme, 
voyageant sur le temtoii-e hongrois 
dans des conditions semblables de 
transport.

En particulier, le transport des 
marchandises périssables sera effectué 
avec promptitude et régularité et les 
formalités douanières auront lieu de 
façon à permettre la continuation

271. cikk.

Igazgatási és műszaki tekintet
ben minden célszerű intézkedést 
meg kell termi avégből, hogy Magyar- 
oi'szág határán az árúk átmenete 
lehetőleg megi-övidittessék és arra 
való különbség nélkül, vájjon a Szö
vetséges és Tái’sult Hatalmak temle- 
téről származó, vagy oda irányított, 
vagy ezekről a teiiiletekről érkező 
vagy odamenő átfutó árúkról van-e 
szó, ezeknek az árúknak az említett 
határtól való továbbítása és szállí
tása biztosítva legyen ugyanolyan 
anyagi feltételek mellett, — különö-' 
sen a gyoi'saság és a szállítás gon
dossága tekintetében — mint amelyek 
a magyar területen hasonló feltételek 
meÜett szállított hasonló nemű árúkra 
irányadók.

Különösen gyorsan és rendszeresen 
kell történnie a romlandó árúk szállí
tásának és a vámkezelésnek ügy kell 
végbemennie, hogy az árúk közvetlen 
továbbszállitása a legközelebbi csat-
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Article 272.

Les ports maritimes des Puissan
ces alliées et associées bénéficieront 
de toutes les faveurs et de tous les 
tarifs réduits accordés, sur les voies 
feiTées ou sur les voies navigables 

la Hongrie, au profit d’un port 
iuelconque d’une autre Puissamce.

Article 273.

La Hongi'iô ne poun-a refuser de 
participer aux taiifs ou combinaisons 
de taxifs qui- aui-aient p;ar objet 
d’assurer aux ports d’une des Puis
sances alliées et associées des avan
tages analogues à ceux qu’elle aurait 
accordés à ceux d’une autre Puissance.

SECTION IL 

Navigation.
C H A P IT R E  I.

Liberté de navigation.

Article 274.

Les ressortissants des Puissances 
alliées et associées, ainsi que leurs 
biens, navires et bateaux, jouiront, 
clans tous les ports et sur les voies 
de navigation intérieure de la Hon
grie, d’un traitement à tous 
égards, à celui des reeso. ûiïsants, des 
biens et des navi, et bateaux 
liongrois.

En p a r t i . / l e s  navii-es et ba
teaux de l’une quelconque des Puis
sances alliées et associées seront au
torisée à transporter des marchan
dises de toute natui-e et des passa
gers à destination ou en. provenance 
de tous ports ou localités situés sur 
le tenitoire de la Hongrie auxquels

272. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak tengeri kikötői élvezni fogják 
mindazokat a kedvezményeket é- 
mérsékelt díjszabásokat, amelyek 
Magyarország vasúti vonalain és 
hajózási útaiu bármely más Hatalom 
kikötője javára biztosítva vannak.

273. cikk.

Magyarország nem tagadhatja 
meg részvételét azokban a díjszabá
sokban vagy díjszabásösszetételekben 
(díjszabás-kombinációkban), amelyek
nek tárgya valamely Szövetséges és 
Társult Hatalom kikötői részére olyan 
kedvezoiéQyek biztosítása, amelyeket 
Magyarország valamely más Hatalom 
kikötője részére netalán engedé
lyezni fog.

II. CÍM.

Hajózás.
I. F E JE ZE T .

Â hajózás szabadsága.

274. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak állampolgárai, úgyszintén javaik 
és hajóik Magyarország összes kikö
tőiben és belhajózási útain minden 
tekintetben ugyanolyan elbánásban 
fognak részesülni, mint a magyar 
állampolgárok, javak és hajók.

Nevezetesen bármelyik Szövet
séges és Társult Hatalom hajóinak 
joguk lesz Magyarország területén 
levő, s a magyar hajók, számára 
nyitva álló összes kikötőkbe vagy 
helyekre, vagy onnan mindenféle 
árúkat és utasokat nem súlyosabb 
feltételek mellett szállítani, mint



les navires efc bateaux hongrois peu
vent-avoir accès, à des conditiona 
qui ne seront pas plus onéreuses que 
celles appliquées dans le cas de na- 
’vires et bateaux nationaux ; ils seront 
traités sur le pied d’égalité avec les 
navires et bateaux nationaux, en ce 
qui concerne les facilités et charges 
de ports et de quai de toute sorte, 
y compris les facilités de stationne
ment, de chargement et de décharge
ment,. les droits et charges de ton
nage, de quai, de pilotage, de phare, 
de quarantaine et tous di’oits et 
charges analogues, de quelque nature 
qu’ils soient, perçus au nom et au 
profit du Gouvernement, de fonction
naires publics, de particuliers, de 
corporations ou d’établissements do 
quelque espèce .que ce se soit.

Au cas où la Hongrie accorderait 
à r.une quelconque des Puissances 
alliées et associées ou à toute autre 
Puissance étrangère, un traitement 
préférentiel, oe régime sera étendu 
saiis délai et sans conditions à tou
tes les Puissances alliées et associées.

I l  ne sera apporté à la circula
tion des personnes et des navires et 
bateaux d’autres entraves que celles 
résultant des dispositions relatives 
aux douanes, à la police, aux pres
criptions sanitaires, à l ’émigration 
ou à l’immigration ainsi qu’à l ’impor
tation ou à l ’exportation des. mar- 
ohandiaes prohibées. Ces dispositions, 
raisonnables et uniformes, ne devront 
pas entraver inutilement le trafic.

amelyek a belíöldi hájóki-a nézve 
irányadók; a belföldi hajókkal 
egyenlő elbánásban fognak továbbá 
részesülni mindennemű kedvezmé
nyek, ügyszintén a kikötői és i’ak- 
parti illetékek tekintetében, ideértve 
a könnyítéseket a veazteglésnél, be- 
és kirakodásnál, a tonnage- ,̂ rakpart-, 
kalauz-, világító-, vesztegzár- és 
minden más hasonló díjakat és ille
tékeket, amelyeket a Kormány, köz- 
hivatalnokok, magánosok, testületek 
vagy bármiféle intézetek nevében 
és javára szednek.

Abban az esetben, ha Magyar- 
ország bármelyik Szövetséges és 
Társvilt Hatalomnak vagy akármely 
más 4cülföldi Hatalomnak kedvez
ményes elbánást biztosítana, ennek 
hatálya ' haladéktalanul és feltétlenül 
kiterjed az összes Szövetséges és 
Társult Hatalmakra.

A  személyek és hajók forgalma 
nem esik más korlátozás alá, mint 
ami a vámokra, a rendészetre, az 
egészségügyi szabályzatra, a ki- vagy 
bevándorlásra, valamint az árúk be
vagy kivitelének tilalmára vonatkozó 
rendelkezésekből következik. Ezek
nek a rendelkezéseknek méltányosak
nak és egységeseknek kelí lenniök 
és nem szabad a forgalmat szükség
telenül akadályozniok.

C H A P IT R E  II.

Clames relatives au Danuhe.

1̂* D i s p o s i t i o n s c o m m iT n c s 
aux r é s e a ux  f l u v i au x  dé 

c l a r é s  i n t e r n a t i o n a u x .

Article 276.

Est déclaré international ; le Da
nube depuis Ulm, ensemble toute

II. F E JE ZE T .

A Dunára vonatkozó rendelkezések.

1. K ö z ö s  s z a b á l y o k  a n e m
z e t k ö z i e k n e k  n y i l v á n í t o t t  

v í z h á l ó z a t o k r a .

275. cikk.

A  Duna Ulmtól kezdve nemzet
közinek nyilváníttatik ; ennek a viz-



partie naidgable de ce réseau fluvial 
servant naturellement d’accès à la 
mer à plus d’un État, avec oa sans 
transbordement, d’un bateau à un 
autre, ainsi que les canaux latéraux 
et chenaux qui seraient établis, soit 
pour doubler ou améliorer des sec
tions naturellement navigables dudit 
réseau fluvial, sóit pour réunir deux 
sections naturellement navigables du 
même cours d’eau.

A la suite d’un accord conclu 
entre les États riverains^ le régime 
international pourra être étendu à 
toute parfio du réseau ôuvial sus
nommé qui ne sera pas comprise 
dans la définition générale.

hálózatnak minden hajózható része, 
amely egynél több Állam jészére a 
tengerhez természetes kijáratként 
szolgál egyik hajóból a másikba való 
átrakodással vagy anélkül, úgyszin
tén azok az oldalcsatornák és víz- 
medrek, amelyek akár az említett 
vízhálózat természettől fogva hálóz
ható szakaszainak megkettőzésére 
vagy megjavítására, akár ugyanazon 
viziüt természettől hajózható két 
szakaszának összekötésére szolgálnak.

A  parti Államok között létesült 
megegyezéssel a nemzetközi igazga
tás az említett vízhálózat minden 
olyan részére is kiterjeszthető, ame
lyet az általános meghatározás nem 
foglal magában.

Article 276.

Sur lo.-î voies déclarées interna
tionales h, l ’article précédent^ les 
ressort\£s.v;t&, les biens et les pavil
le ïîs ds toutes les Puissances seront 
traités sur le pied d’une parfaite 
ôgahté, de telle eorte qu’aucune dis- 
ûnction ne soit faite, au détriment 
lies ressortissants, des biens et du 
j)avillon d’une, quelconque de ces 
l^uissances, entre ceux ci et les res
sortissants, les biens et le pavillon 
(le VÉtat riverain lui-même ou de 
l’ État dont les ressortissants, les biens 
üt le pavillon jouissent du. traitement
lo plus favorable.

276. cikk.

A z előbbi cikkben nemzetköziek
nek nyilvánított útakon az összes 
Hatalmak állampolgárai, javai és 
lobogói teljesen egyenlő elbánásban 
fognak részesülni akként, hogy e 
Hatalmak bármelyikének állampol
gárai, javai és lobogója hátrányára 
semmiféle megkülönböztetést sem 
szabad tenni köztük és magának a 
parti Államnak vagy annak az 
Államnak polgárai,-javai és lobogója 
között, amelynek állampolgárai, javai 
és lobogója a legtöbb kedvezményt 
élvezik.

Article 277.

Les bateaux hongrois ne pourront 
l'xécutér le transport, par lignes ré
gulières de voyageurs et de mar
chandises, entre les-ports d’une Puis- 
•sance alliée et associée, qu'avec une 
autorisation spéciale de celle-ci.

277. cikk.

A  magyar hajók a személy- és 
árúforgalmat rendes járatokkal vala
melyik Szövetséges és Társult H a
talom kikötői között' csak ennek 
különös felhatalmazása alapján bo
nyolíthatják le.

Article 278.

Des taxes, susceptibles de .vaaier 
avec les différentes sections du fleuve,

278. cikk.

A  folyam különböző szakaszai 
szerint változó illetékek szedhetők



pourront être perçues sur les bateaux 
empniutant la voie uavi gable ou ses 
accès, à moins de dispositions contrai
res d’une convention existante. Elles 
devront' être exclusivement destinées 
à couvrir d’une façon équitable les 
frais d’entretien de la navigabilité 
ou d’amélioration da fleuve et de ses 
accès ou à subvenir à des dépenses 
faites dans l ’intérêt de la navigation. 
Le tarif en sera calculé d’après ces 
dépenses et affiché dans les ports. 
Ces taxes seront établies de ma
nière à ne pas rendre nécessaire un 
examen détaillé de la cargaison, à 
moins qu'il n’y ait soupçon de fraude 
ou de contravention.

azoktól a hajóktól, amelyek a hajóz
hatta utat vagy hozzá] áróit használ
ják, hacsak valamely fennálló egyez
mény dlenkező szabályt nem tar
talmaz. Ezekiiek az illetékeknek az 
a kizárólagos rendeltetésük, hogy a 
íolyain és hozzájárói hajózhatóságá
nak fenntartásával és javításával járó 
költségek méltányos módon fedezhe
tők legyenek, vagy a hajózás érdeké
ben tett kiadások megtérüljenek. A  
díjszabást ezek szerint a kiadások 
szerint kell kiszámítani és a kikö
tőkben ki' kell függeszteni. Ezeket a 
díjakat akként kell megállapítani, 
hogy a rakomány részletes megvizs
gálása ne legyen szükséges, hacsak 
csempészet vagy kihágás gyanúja 
nem merül fel.

Article 279. 279. cikk.

Lé transit des voyageurs, bateaux 
et marchandises s’effectuera confor
mément aux conditions générales 
fixées à la section I.

Loreque-les deux rives d’un fleuve 
international font partie d’un même 
État, les marchandises en transit 
pourront être mises sous scellés, ou 
sous la garde des agents de douanes. 
Lorsque le fleuve forme frontière, 
les marchandises et les voyageurs 
en transit seront exempts de toute 
formalité douanière; le chargement 
et le déchargement des marchandi- 
se.s, ainsi que l’embarquement et le 
débarquement des voyageurs ne. 
pourront s’eiTectuer que dans des ports 
désignés par TÉtat riverain.

Az utasok, háj ók és árúk átmenő 
forgalma az I. címben megállapított 
általános rendelkezések szerint tör
ténik.

Ha valamely nemzetközi folyam 
mindkét partja ugyanahhoz az Állam
hoz tartozik, az átmenő árúkat vám
zár vagy vámtisztviselők felüg}'elete 
alá lehet helyezni. Ha a folyam al
kotja a határt, az átmenő árúk és 
utasok mentesek minden vámvizsgá
lattól; az árúk be- és kirakása, va
lamint az utMok be- és kiszállása 
csak a parti Államtól kijelölt kikö
tőkben történhetik.

Article 280. 280. cikk.

Sur le parcours comme à l’em
bouchure des voies navigables sus
mentionnées, il ne pourra être perçu 
de rédevances d’aucune espèce autres 
que celles prévues à la présente 
Patrie.

A z említett hajózható viziutak 
folyamán, .valamint a torkolatban 
semmiféle más illetéket nem lehet 
szedni, mint amit a jelen rész meg
állapít.



Cette disposition ne fera pas obs
tacle à l’établissement, par les États 
riverains, de droits de douane 
d’octroi local- ou de consommation, 
non plus qu’̂  la création de taxes 
raisonnables et uniformes prélevées 
dans les ports, tarifs
publics pour l ’usage des gixies, élé
vateurs, quais, magasins et autres 
installations analogues.

Ez a rendelkezés nem akadályozza 
a parti Államokat vámok, helyi- és 
fogyasztási adó kivetésében, nem
különben olyan méltányos és egysé
ges illetékek megállapításában, ame
lyeket darúk, emelők, rakpartok, rak
tárak és más hasonló berendezések 
használatáért általános díjszabás sze
rint a kikötőben szednek.

Article 281.

A  dé:aut d’uiie organisation spé
ciale relative à l’exécution des tra
vaux d’entretien et. d'amélioration 
de la partie internationale d’un 
réseau navigable, chaque État rive
rain sera tenu de prendre, dans la 
mesure convenable, les dispositions 
nécessaires à l ’effet d’écarter tous 
obstacles ou dangers pour la navi
gation et d’assurer le maintien de la 
navigation dans de bonnes condi
tions.

Si un État néglige de se confor
mer à cette obligation, tout État 
riverain ou représenté à la Commis
sion internationale pourra en appeler 
à la juridiction instituée à cet effet 
par la Société des Nations.

281. cikk.

Valamely hajózható vízhálózat 
nemzetközi részének fenntartási és 
javítási munkálatait ellátó különös 
szervezet hiányában minden parti 
AUam köteles —  megfelelő mérték
ben — a szükséges rendelkezéseket 
megtenni a hajózás akadályainak és 
veszélyeinek elhárítása és a hajózás 
jó  állapotban tartásának biztosítása 
végett.

Ha valamely Állam elmulasztja 
ennek a kötelezetteégének teljesítését, 
a parti Államok vagy â  Nemzetközi 
Bizottságban képviselt Államok bár
melyike a Nemzetek Szövetségétől 
erre a célra felállított bírósághoz 
fordulhat.

Article- 282.

II sera procédé de la même ma
nière dans le cas où un État riverain 
entreprendrait des travaux de nature 
à porter atteinte à la navigation dans 
la partie internationale. La juridic
tion visée à l ’article précédent pourra 
pi-escrire la suspension ou la sup
pression de ces travaux, en tenant 
compte dans ses décisions des droits 
relatifs à l’irrigation, à la force 
hydraulique, aux pêcheries et aux 
autres intérêts nationaux qui, en cas 
d’accoird de tous les États riverains 
ou de. tous les États représentée à

282. cikk.

ügj’̂ anigy kell eljái-ni abban ae 
esetben, ha valamelyik parti Állanx 
a nemzetközi folyamrész ha-józáöára 
káros természetű munkálatokba fog. 
A z  előbbi cikkben említett bíróság 
elrendelheti ezeknek a munkálatok
nak felfüggesztését vagy beszünteté
sét, de határozataiban figyelembe 
kell vennie az öntözésre, a vizierőrc. 
a halászatra és más nemzeti érde
kekre vonatkozó jogokat, .amelyek az 
összes parti Államok vagy a. Nem
zetközi Bizottságban képviselt összes 
Áilamok hozzájárulásával a hajózás



Iá Commission internationale, auront 
la priorité sor les besoins de la na* 
TÎgation.

Le reconrs à la juridiction de la 
Société des Nations ne sera pas sus
pensif.

érdekeivel szemben előnyben része
sülnek.

A  Nemzetek Szövetségének bíró
ságához intézett fellebbezésnek nincs 
halasztó hatálya.

Article 283.

Le régime formulé par les arti
cles 276 et 278 à 282 ci-dessus sera 
remplacé par celui qui serait institué 
dans une Convention générale éta
blie par les Puissances alliées et asso
ciées et approuvée par la Société des 
Nations, relativement aux voies navi
gables dont ladite Convention recon
naîtrait le caractère international. 
Cette Convention pourra s’appliquer 
notamment à tout ou partie du réseau 
âuTtal et du Danube ci-dessus menti* 
onné, ainsi qu'aux autres éléments de 
ce réseau fluvial qui pourrait y  être 
compris dü.n8 une définition générale.

La Hongrie s’engage, conformé
ment à l ’article 314, à adhérer à la
dite Convention générale.

Article 284.

La Hongrie cédera aux Paissances 
alliées et associées intéressées dans 
le d.éiai maximum de trois mois après 
la notification qui lui en sera faite  ̂
une partie des remor<jueurs et des 
bateaux qui resteront immatriculés 
dans les ports des réseaux fluviaux 
visés à l ’firticle 276, après les pré
lèvements à opérer à titre de resti 
tution ou de réparation. La Hongrie 
cédera dé même le matériel de toute 
nature nécessaire aux Puissances al
liées et associées intéressées pour l’uti
lisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et 
bateaux et l’importance du matériel 
cédé ainsi que leur répartition, seront 
déterminéa par un ou plusieurs arbi-

288. cikk,

A  fenti 276. és 278— 282. cikkek
ben foglalt szabályokat a Szövetsé
ges és Tárault Hatalmak által meg
állapított és a Nemzetek Szövetsége 
részéről jóváhagyótt általános egyez- 
méoy fogja helyettesíteni azokra a 
hajózható utakra vonatkozólag, ame
lyeknek nemzetközi jellegét az emlí
tett egyezmény elismeri. Ez az 
egyezmény alkalmazható lesz külö
nösen a Duna fen temlített egész víz
hálózatára vagy annak valamely 
részére, úgj'szihtén ennek a vízháló
zatnak egyéb olyan alkotórészeire, 
amelyek általános meghatározással 
oda vonhatók.

A  314. cikk értelmében Magyar- 
ország kötelezi magát, hogy az em
lített általános egyezményhez csat
lakozik.

284. cikk.

Legkésőbb három hónap alatt a 
neki szóló felszólítás vétele után 
Magyarország az érdekéit Szövetséges 
és Társult Hatalmaknak átengedi 
azoknak a- vontatógőzö.'iöknek és 
uszályhajóknak egy ré>zét., Hmelyek 
megtérítés és jóvátétel cím ón történő 
anyaglevonás után a 275. cikkben 
említett vízhálózatok kikötőiben ma
radnak bejegyezve. Ugyancsak át
engedi Magyarország ezeknek a háló
zatoknak kihasználásához az érdekelt 
Szövetséges és Társult Hatalmaknak 
szükséges minden télé anyagot is.

A  vontatógőzösök és uszályhajók 
számát és az átengedett anyag meny- 
nyiségét, valamint azoknak elosztását 
az Északamerikai Egyesült-Allamok-



très désignés pal* les États-Unis d'Amé
rique en tenant compte des besoins 
légitimes des parties en causfe, et en 
se basant notamment sur le trafic de 
la navigation dans les cinq années 
qui ont précédé Ja guerre.

Tous les bâtiments cédés devront 
être munis de leurs agrès et apparaux, 
être en bon état, capables de trans
porter des marchandises et choisis 
parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au 
présent article nécessitei’ont des trans
ferts de propriété, l ’arbitre ou les 
arbitres fixeront les droits des anciens 
propriétaires déterminés au IB octobre 
1918 et le montant de l’indemnité 
à leur payer, ainsi que dans chaque 
cas particulier, le mode de règlement 
de cette indemnité. Si l ’aibitre ou les 
arbitres reconnaissent que tout ou 
partie de cette indemnité doit revenir 
directement ou ‘ indirectement à des 
Etats tenus à des réparations, ils 
détermineront la somme à porter de 
ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, 
sont également soumises à l’arbitrage 
de l’arbitre ou des arbitres susmen
tionnés, toutes questions ayant trait à 
la répartition permanente des navires 
dont la propriété ou la nationalité 
donneraient lieu à un différend entre 
États, et aux conditions de ladite 
répartition.

Une Commission formée des rep
résentants des États-Unis d’Amérique, 
de l’Empire britannique, de la France 
et de l ’Italie est investie, jusqu’à la 
répartition défirdtive, du contrôle de 
ces vaisseaux. Cette Commission fera 
provisoii'ement le nécessaire pour assu
rer l ’exploitation de ces navires dans 
l’intérêt général par un organisme 
local q[uelconque  ̂où, sinon, elle Uen- 
ü-eprendi'a elle-même sans cependant 
porter atteinte à la . répartition défi
nitive.

Cette exploitation provisoire sera

tói kijelölt egy vagy több döntőbiró 
határozza meg, figyelemmel az érde
kelt felek jogos igényeire és különö
sen a háborút megelőző öt év hajó
zási forgalma alapján.

A z összes átengedett járóművek
nek tartozékaikkal és felszerelésükkel 
ellátva, jó állapolbanj árú szállításra 
alkalmasaknak és a legújabban ké
szültek közé tartozóknak kell lenniök.

Ha a jelen cikkben említett át
engedések a tulajdonjog átruházását 
tennék szükségessé, a döntőbíró vagy 
döntőblrák az 1918. évi október hó 
15-i állapot, alapján meghatározzák 
a régi tulajdonosok jogait és a nekik 
fizetendő, kártérítés összegét, ' vala
mint minden egyes esetben a kárta
lanítás eszközlésének módját. Ha a 
döntőbíró vagy döntőbírák azt talál
ják, hogy ez a kártalanítás egészben 
vagy részben, közvetlenül vagy köz
vetve a jóvátéteh'e kötelezett Á lla
mokat illeti, úgy meghatározzák azt 
az összeget, amelyet ezen az alapon 
az említett Államok javára kell írni.

Ami a Dunát illeti, ugyancsak az 
említett döntőbíró vagy döntőbírák 
3lé tartoznak mindazok a kérdések, 
amelyek a tulajdonjog vagy cemze^ 
tiségüfc miatt az ÁUamok között, 
vitássá válható hajók végleges eí- 
oszLására és ennek az elosztásnak 
módozataira vonatkoznak.

A  végleges elosztásig a-z Észak
amerikai Egyesült-Államok, a Brit 
Birodalom^ Franciaország és OlasK- 
ország képviselőiből alakult Bizottság 
nyer felhatalmazást ezeknek a hajók 
nak ellenőrzésére. Ez a Bizottság 
egyelőre megteszi a szükséges intéz
kedéseket avégből, hogy ezeknek a 
hajóknak üzemben tartását közérdek
ből valamilyen helyi szervezet útjárs 
biztosítsa, vagy ha ezt nem teszi, 
üzemvezetést maga veszi át, mind
azonáltal anélkül, hogy a végleges 
elosztásnak elébe vágna.

Ez az ideiglenes üzemvezetés



dans la mesure du possible établie 
SUT des baMA eominerciaÏQB et lea 
recettes uettes perçues par ladite 
Commission pom* la location des na 
vires seront employées de la manière 
qui Bora indiquée par la Commission 
des répartitions.

lehetőleg kereskedelmi, aîapon tör
ténjék éa az említett Bizottságnak a 
hajók bérbeadásából eredő tiszta be- 
■vételét a Jóvátételi Bizottságtól meg
határozott módon kell felhasínálni.

2® D i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s  au  
D a n u b e .

Aliidé 285.

La Commission européenne du 
Danube exercera de nouveau les 
pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. 
Toutefois et provisoirement, les re
présentants de la Grande-Bretaguè, 
de la France, de l’Italie ofc de la 
Roumanie feront seuls partie de cette 
Commission.

2. A  D u n á r a  v o n a t k o z ó  
k ü l ö n ö s  s z a b á l y o k .

285. cikk.

A z Em'ópai Dunabizottságnak 
újból az a hatásköre lesz, amely a 
háború előtt megillette. Egyelőre 
azonban csak Nagybritannia, Francia- 
ország; Olaszország és Románia 
képviselői lesznek tagjiű ennek a 
Bizottságnak.

Article 286.

A  partir du point où cesse la 
compétence de la Commission europé
enne, le réseau du Danube visé à 
l’articlQ 276 sera placé sous l ’ad
ministration d'une Commission inter
nationale composée comme suit;

2 représentants des États allfi- 
mands riverains;

1 représentant de chacun des 
autres État» riverains;

t représentant de chacun des 
États non riverains représentés à 
l’avenir- à la Commission européenne 
du Danube.

Si quelques-uns de ces représen
tants ne. peuvent être désignés au 
moment de la mise en vigueur du 
présent Traité, lés décisions de la 
Commission seront néanmoins va
lables.

286, cikk-

Attôl a ponttól, ahol a® Európai 
Bizottság hatásköre megszűnik, a 
Dunának a 275. cikkben megjelölt 
hálózata Nemzetközi Bizottság igaz
gatása alá jut, amely alakul:

a német parti Államok 2 képvise
lőjéből;

a többi összes parti ÁJlamok 1— 1 
képviselőjéből ;

mindazoknak a nem parti Álla
moknak 1 képviselőjéből, amelyek 
a jövőben az Európai Dunabizottság- 
ban képviseltetik magukat.

Ha a jelen Szerződés életbe
lépésének időpontjában az említett 
képviselők közül egyiket vagy másikat 
még nem is lehetett kij elölni, a 
Bizottság határozatai erre való 
tekintet nélkül érvényesek lesznek.

Article 287.

La Commission internationale 
prévue à l'article précédent se réunira

287. cikk,

Aa előbbi cikkben említett Nemzet
közi Bizottság a jelen Szerződés



aussitôt-que possible après la mise 
ea vigueur du présent Traité et 
assumera pro risoiremeut administï’a- 
tion du fleuve, en conformité daa 
dispoeitiona des articlea 276 et 278 
à 282, jusqu’à ce qu’un ptatub défi
nitif da Danube soit établi par ïes 
Puii^sanofis désignées par les Pais- 
drjt.iice3 alliées ot associées.

L''S décisions de cette Oommission 
internationale seront prises à la ma
jorité des voix. Les appointements 
! ; s commissaires seront fixés et payé t 
par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui s& 
prodniraifc d^ns les dépenses d’ad- 
ruinistration de la Commission inter
nationale sera supporté h parts éga
les par les États représvüjtôs â la 
(3om:ijissiotL.

La Cojsmission sera chaigée 
iiotADfiœei'it de réglementer l’attribu- 
lion dss licences des pilotes, les frais 
rie pii'-r.âgy et de surveiller les ser
vices df -' pilotes.

életbelépése után zaielőbb összeül és 
ideiglenesen átveszi a folyam igEiZ” 
gatását a ü76. és 278—282. cikkek
ben foglalt rendelkezések azerint 
addig, amíg a Szövetséges és Társult 
Hatalmaktól kijelölt Hatalmak a 
Dunára vonatkozólag végleges sza
bályzatot alkotnak.

Es a Nemzetközi Bizottság hatái’o- 
zatait szótöbbséggel hozza. A  meg
bízottak iUetményeit saját országuk 
határozza meg és fizeti.

Egyelőre mindazt a költségtöbb
letet, ami a Nemzetközi Bizottság 
működésével járó kiadásoknál hiány- 
képen felmerül, a Bizottságban kép
viselt Államok egyenlő arányban 
viselik.

A  Bizottság feladata lesz külö
nítsen, a kalauzképesítések elnyerésé
nek és a kalauzdijakuak szabályozás, 
valamint a kaIan?.szolgálat ellen
őrzése.

Article 288.

■ .;:i E.0TAgrLe s'engage à agréer le 
i l ; :uiî qui sera établi pour le Da- 

uô par une conférence des Pnis- 
l'iiiices désignées par les Puissances 
alliées et associées j cette conférence,
Il laquelle des représentants de la 
Hongrie pourront être prtóents, se 

unira dans le délai d’un an après 
|j'. mise en vigueur du présent 
Traité.

Jusqu’au moment où un statut 
>I''irtnitif aura été établi eu m qui
■ iiuceme le Danube, Ja ' ùïidssion 
miQrnationale prévue : \i.; l'article 
'.:h6 aura sous son oc.i ' l provisoire 
I 'I imploi de réoir) j. ?ment, d^a édifices 
-'I. des in'3̂ .̂; .1 ...35 utilisées pour
I l exécution et Tviatredendes travaux 
iiif la section du Danube entre Turnu- 
'-l ’̂ erin et Moldava. La destination 
<lt f̂lniiive de ces équipements, édifi- 
' î .b et iustâllatioQs ijera déterminée

288. cikk,

Magyarország kötelezi magát 
annak (i. F.£:abá)yzatnak elismerésért), 
aaiflljat a Szövetséges és Társvilt 
Hatalmaktól kijelölt Hatalmak éit«- 
kezlete meg fog állapítani; ez az 
értekezlet, amelyen Magyarország 
képviselői jelen lehetnek, a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
egy év alatt ül össze.

Addig, amíg a Dunára nézve 
végleges szabályzat létesül, a 286. 
cikkben emUtett Nsmxetkösú Bizott
ság ideiglenesen ellenőrzi annak a 
felszerelésnek, azoknak az épületek
nek és bei'&ndezéseknek igénybe- 
vételét, amelyek a Dunának Tum- 
Szeverin és Moídava között fekvő 
szakaszán vi^^zett munkálatok kivi
telére és fenntartására szolgálnak. 
Ezeknek a felszereléseknek, épületek
nek és berendezéseknek végleges



par la conférence prévue à l’alinéa 
précédent. La Hongrie déclare i-e- 
noncer à tons ses droits, titres et 
intérêts sur lesdits équipements, édi* 
fices et inatallatloDs.

rendeltetését az előző bekezdésben 
említett értekezlet állapítja meg. 
Magyarország kijelenti, hogy az 
említett felszerelésekre, épületeUre és 
berendezésekre vonatkozó minden 
jogáról, igényéről és érdekéről lemond.

Article 289*

II est mis fin au mandat donné 
par l'article 57 da Traité de Berlin 
du 13 juillet 1878 à l'Autriche- 
Hoagrie et cédé par celle-ci à la 
Hongrie, pour l ’exécution des traraux 
aux Portes-de-Fer. La Oofnmiaaion 
chargée de l’Administration de cette 
partie du âeuve statuera sur le rè
glement des comptes, sous réserve des 
dispositions ânancières du présent 
Traité. Lee taxes qui pourraient être 
TLécessaires ne seront, on aucun cas. 
perçues par la Hongrie.

289. cikk.

A z  1878. évi július hó l3'án 
Berlinben létrejött szerződés 67. cik
kében a Vaskapu munkálatainak el
végzésére Ausztria-Magyarországnak 
adott és általa Magyarországra ruhá
zott megbízás hatályát veszti. A  fo
lyam e részének igazgatására kijelölt 
Bizottság a jelen Szerződés pénzügyi 
rendelkezéseinek sérelme nélkül ha
tároz a költségek elszámolása felől. 
A  netalán szükségessé váló illetéke
ket Magyarország semmi esetre sem 
szedheti

Article 290.

Au cas où rÉtat tchéco-slovaque, 
rÉtat serbe-croate-slovéne ou la 
Bonmanie entreprendraient, après 
autorisation ou sur mandat de la 
Ck>mmission internationale des tra
vaux d'aménagement, d’amélioration, 
de barrage ou autres sur une section 
du réseau fluvial formant frontière, 
ces ÉtaU'  ̂ jouiraient sur la rive op
posée, ajMsi que sur la partie du lit 
située hors de leur territoire, de 
toutes les facilités néceasaiies pour 
procéder aux études, à Texécution 
et à l’entretien de ces travaux.

290. cikk.

Abban az esetben, ha a Cseh
szlovák Állam, Saerb-Horvát-Szlovén 
Állam vagy Bománia a Nemzetközi 
Bizottság hozzájániiásával vagy meg
bízásából szabáyozási^ javítáfii, duz
zasztás! vagy egyéb munkálatokat 
végeztetnének a vízhálózatnak vala
mely határt alkotó szakaszán, ezek 
az Államok az átellenes parton, va
lamint a folyamágynak területükön 
kívül fekvő részén élvezni fogják 
ezeknek a munkálatoknak tervez^éee- 
hez, végi'ehajtásához és fenntartásá
hoz szükséges könnyítéseket.

Article 291.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vie 
de la Ck>mmisBÍon européenne du 
Daaube, à toutes restitutions répa

291. cikk.

Az Európai Dunabizottsággal 
szemben Magyarország köteles a tel
jes helyreáUításra, jóvátételre és kár-



rationfl et indemnifiéa pour les dom
mages sabîs pendant la guerro par 
cette Commission.

talanf-tásra a bâboru alatt a Bizott
ságot ért károk miatt.

C H A P IT R E  U I .

Régime. des eaux.

Article 292.

A moins de dispositions conferaireg, 
icrscĵ uü, par suite du tracé d’une 
nouvelle frontière, le régime des eaux 
(canaliaafcion, inoadations, irrigations, 
drainage ou affaires analogues) dans 
lin État, dépend de travaux exécu- 
ûés 3ur le territoire d’ua £.âCro État, 
uu lorsqu’il est fait emploi, sur le
l.erritoira d’on État, en vertu d’usages 
■int4r.iei:;i3 à la gueri’O, des eaux ou 
de î'i i ’ .gle hydraulique nées sur le 
I V. ■ i -  d’vm autre État, il doit être 
( v*. • entente enti-e les États

lo nature à sauvegarder 
. et les droits acquis par
j'.cun d’eux.
A. moine de dispositions contraires,

. iij^a'il est fait usage dans un État,
I )‘jjL des besoins monicipaus; ou do  ̂
uestiquea, d’électricité ou d’eau dont, 
[)iir saite du tracé d’une nouvelle
I rentière, la source se trouve située 
;<iir le territoire d’un autre État, il 
<lnit être établi une entente entre les 
l'Aats intéressés de nature à ^uve- 
;,;(irder les intérêts et les droits acquis 
pur chacun d’eux. En attendant cet 
K'-cord, les stations certralus éiectri^ 
'('(es et les installatior;' destinées à 
loiimir l'eau seront de continuer 
la fourniture sur des bases con’es- 
(iimdantes sri’r )aditions et contrats 
"n vigueur, ïe o noTembro 1918.

A défaut d’accord, dans les cas
■ In Tun ou Tautre des alinéas qui 
l'nW èdent, et sous rései*ve des sti- 
l'ulations de l’article 293, il sera 
'l.ntiié par lin arbitre désigné par le 
' Miiseil de la Société des Nations.

Í IL  FE JE ZE T .

Vízügyi rendelkezések.

292. cikk.

Ha új határ megállapítása követ
keztében valamely Államban a víz
rendezés (csatornázás, elárasztás, Ön
tözés, lecsapplás vagy hasonló teen
dők) más Állam területén végzett 
munkálatoktól fíigg, vagy ha '̂-ala- 
mely Állam területén —  a háborút 
megelőző szokás alapján —  olyan 
vizeket vagy vizierőt használnak fel, 
amelynek eredete más Állam terüle
tén van, egyéb rendelkezések hiányá
ban az érdekelt Államok között 
oly természetű megállapodást kell 
létesíteni, amely ndndeg^ük érde
keit és szerzett jogait biztosítja.

Ha valamely Államban helyi vagy 
magánflsükaégletekre olyan villamos- 
ságüí, vagy vizeket használnak fel, 
amelynek eredete valamely ú̂j határ 
iuegállapltása folytán más Állam te
rületén van, egyéb rendelkezések 
hiányában az érdekelt Államok kö* 
zött oly természetű megállapodást 
keU- létesíteni, amely mindegyikük 
érdekeit és szerzett jogait biztosítja. 
Ennek a megállapodásnak létrejöttéig 
a központi villamossági állomások 
és a vízellátásra szolgáló berendezé
sek az 1918. évi november hó 8.-án 
érvényben volt feltételek és megálla
podások azeiint kötelesek a száUitást 
folytisitni.

Megegyezés hiányában az előbbi 
egyik vagy másik bekezdésben emlí
tett esettettr a 293. cikk rendolknzf^- 
aeinek fenntartásával, a Ntuii/.dlnh 
Szövetségének Tanáoaát<SI kijnkWl. 
döntőbíró hatái-oz.



En vue dô l ’application de l ’article 
292, atir les territoires de l’ancien 
royaume de Hongrie formant le Bassin 
du Danube, non compris le Bassin 
de rOIt, ainsi que pour l’exercice 
des attributions prévues ci-après, il 
est institué, dans l’intérêt commun 
des États ayant la souveraineté sur 
lesdits territoires, une Commission 
technique permanente du régime des 
eaux, comprenant un représentant de 
chacun des États tenitorialement 
intéressés et un Président nommé 
par le Conseil de la Société des 
Nations.

Cette Commission devra provoquer 
la conclusion, surveiller et, en cas 
d’urgence, assurer l ’exécution des 
ententes prévues à l’article 292 ; elle 
devra maintenir et améliorer, notam
ment on oe qui concerne le déboisement 
et le reboisement, l’unité du régime 
des eaux, ainsi que des services y 
relatifs, tels que le service hydro- 
métrique et d’annonce des crues. Elle 
procédera à l ’étude des questions 
connexes de navigation, à l’exception 
de celles qui seraient du ressort de 
la Commission de navigation com
pétente pour le Haut-Danube, dont 
elle devra saisir ladite Commission, 
et tiendra compte spécialement de 
l’iotérêt des pêcheries. Cette Com
mission entreprendra en outre tous 
travaux ou études et créera tous 
services qui Im seraient confiés par 
entente unanime entre les États 
intéressés,

JLa Commission du Régime dey 
Eaux devra se réunir dans un délai 
de trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité; elle élaborera le 
règlement relatif à ses attributions 
et à son fonctionnement, règlement 
qui sera soumis k l ’approbation des 
Etats intéi'essés.

Tous désaccords s’élevant sur des 
matières âûsant l’objet du présent

A  volt Magyar Királyságnak a 
Duna medencéjét, ide nem értve az 
Olt medencéjét, alkotó területeii-e 
vx)natkoz01ag a 292. cikk alkalma
zása céljából, valamint az alább felso
rolt jogosítványok gyakorlása végett, 
az említett területek felett állami fenn
hatóságot gyakorló Államok közös ér
dekében, Állandó Vízügyi Műszaki 
Bizottság áUittatik fel, amelyben mind
egyik területileg érdekelt Államnak 
lesz egy képviselője s amelynek el
nökét a Nemzetek Szövetségének 
Tanácsa nevezi ki.

Ez a Bizottság kezdeményezi a
292. cikkben emhtett megállapodá
soknak kötését, ellenőrzi és sürgős
ség esetében biztosítja végrehajtásu
kat, fenntartja és javltja, különösen 
a íakiírtás és az újbóli fásítás tekin
tetében, a vízügyi rendelkezések egy
ségességét, valamint az azokra vonat
kozó szolgálatot, így a vizmérnöki éa a 
vízállás emelkedésének jelentésére vo
natkozó szolgálatot. Tanulmányozza 
a hajózással kapcsolatos kérdéseket 
azoknak a kérdéseknek kivételével, 
amelyek a Felső-Dunára illetékes 
Hajózási Bizottság hatáskörébe tartoz
nak s amelyekre vonatkozólag ebhez 
a Bizottsághoz fordul ; különösen 
figyelmet fordít a halászat érdekeire. 
A  Bizottság ezenkívül minden oly 
munkálattal vagy tanulmánnyal fog
lalkozik s minden oly szolgálatot léte
sít, amelyet az érdekelt Államok egy
hangú megállapodással rá bíznak.

A  Yízügyi Bizottság a jelen Szer
ződés életbelépésétől számított há
rom hónapi határidő alatt ül össze s 
kidolgozza a jogosítványaii’a és mű
ködésére vonatkozó szabályzatot, 
amelyet hozzájárulás végett az ér
dekelt Államok elé terjeszt.

A  jelen cikkben tárgyalt kérdések 
tekintetében felmerült nézeteltérések 
oly módon nyernek szabályozást, a



a,rticle seront rég l^  comme il serà 
prévu par la Société des Nations.

mint azt a Nemzetek Szövetsége el
rendeli.

SECTION III. 

Chemins de 1er.

III, CIM. 

Vaâûtak.

C H A P IT R E  I.

Liberté de transit pour la Hongrie vem
V Adriatique.

I. FEJE ZET.

Âe átmenet szabadsága Magyarország 
részért az Adriai tengerhez.

Article 294.

Le libre accès à la Mer Adriatique 
est accordé à la Hongrie et, à cette 
fin, la liberté de transit lui est re
connue sur lès territoires et dans les 
ports détachés de l ’ancienne monar
chie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui 
est définie à l ’article 268 jusqu’au 
moment où une Cîonvention générale 
sera conclue à ce sujet entre les 
Puissances alliées et associées, après 
quoi les dispositions de la nouvelle 
Convention y seront substituées.

Des Conventions particulières 
entre les États ou les administrations 
intéressés détermineront les conditions 
de l’exercice de la faculté accordée 
ci dessus et régleront notamment le 
mode d’utilisation des ports et des 
zones franches y existant ainsi que 
des voies ferièes y donnant nor
malement accès, rétablissement de 
services et tarifs internationaux (com
muns) comportant des billets et des 
lettres de voiture directs et le main
tien des dispositions de la Conven
tion de Berne du 14 octobre 1890 
et des conditions complémentaires, 
jusqu’à son remplacement par une 
nouvelle Convention,

La liberté de ti'ansit s’étendra 
aux services postaux, télégraphiques 
ôt téléphoniques.

294. cikk.

Az Adriai-tengerhez a szabad 
hozzájutás Magyarország részére en
gedélyeztetik és evégből részére az 
átmenet szabadsága a volt Osztrák- 
Magyar Monarchiától elszakított terü
leteken és kikötőkön át biztoslttatik.

ÂZ átmenet szabadsága a 268, cikk
ben megállapított szabad átmenet
nek felel meg mindaddig, amíg ebben 
a tárgyban a Szövetséges és Társult 
Hatalmak általános egyezményt köt
nek, amikor is az új egyezmény ren
delkezései lépnek^ életbe.

Az érdekelt Államok vagy igaz
gatások között létesítendő külön 
egyezmények határozzák meg a fent 
biztosított jog gyakorlásának feltéte
leit, szabályozzák különönöáen à ki
kötők ée ottlevő szabad területek, 
valamint a rendszerint odavezető 
vasúti vonalak használásának mód
ját, a nemzetközi (közös) szolgálatok 
és díjszabások létesítését ideértve a 
közvetlen menetjegyeket és fuvarleve
leket, valamint az 1800. évi október bó 
14.-én Bernben kelt egyezmény ren
delkezéseinek és a kiegészítő szabá
lyoknak fenntartását addig is, amíg 
azokat új egyezmény helyettesíti.

Az átmenet szabadsága kiteljed 
a postára, a távii'ókra és a táv* 
beszélőkre is.



Clauses relatives aux transports Í7iierna‘ 
tionaux.

Article 295.

Les marchandises en provenance 
des territoü-es des Puissances alliées 
et associées et à destination de la 
Hongrie, ainsi que les marchandises 
en transit par la Hongrie et en pro
venance ou à destination des terri
toires des Puissances alliées et asso
ciées, bénéficieront de plein droit sur 
les chemins de fer hongrois, au point 
de vue dea taxes à percevoir (compte 
tenu de tçutes ristournes et primes), 
des facilités et, à tous égards, du 
régime le plus favorable appliqué 
aux marchandises de même nature 
transportées sur une quelconque des 
lignes hongroises, soit en trafic in
térieur, soit à l’exportation, à lïm- 
portation ou en transit, dans des 
conditions semblables de transport, 
notamment au point de vue de la 
longueur du parcours. La  même règle 
sera appliquée, sur la demande d’une 
ou plusieurs Puissances alliées ou 
associées, aux marchandises nommé
ment désignées par ces Puissances, 
en provenance de la Hongrie et à 
destination de leurs tenitoirea.

Des tarifs internationaux, établis 
d’après les taux prévus à l ’alinéa 
pr^édent et comportant des lettres 
de voiture directes, devront êtte créés 
lorsqu’une des Puissances alliées ou 
associées le requerra de la Hongrie.

Toutefois, sans préjudice des dia- 
positious des articles 272 et 273, la 
Hongrie s’engage à maintenir sur ses 
propres lignes lo régime des tarifs 
existants avant la guerre pour le 
trafic des ports de TAdriatique et de 
la mer Noire, au point de vue de 
leur concurrence avec les ports alle
mands du Nord.

A mineeikôd szállításra vonatkozó ren
delkezések.

296. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak területéről származó és Magyar- 
országba i-endelt árúk, úgyszintén 
Magyarországon átmenő azok az árúk, 
amelyek a Szövetséges és Társult 
Hatalmak területéről származnak 
vagy oda ren ieltetnek, a magyar 
vasutakon a szedett díjak (figyelembe 
véve az összes visszatérítéseket és 
díjmérsékléseket) és könnyítések 
tekintetében, valamint minden más 
tekintetben jogérvényesen abban a 
legkedvezőbb elbánásban lészesűlnek, 
amely a magyar vonalak bármelyi
kén, akár a belforgalomban, akár a 
kivitelben, behozatalban vagy átvi
telben ugyanolyan nemű árúkra azo
nos szállítási feltételek meUett, külö
nös tekintettel a megtett út hosszú
ságára, alkalmazást nyer. A  Szövet
séges és Társult Hatalmak közül 
egynek vagy többnek kívánságára 
ugyanez a szabály ii’ányadó a tőlük 
névszerint megjelölt olyan árúkra, 
amelyek Magyarországból érkeznek 
és az ő területeikre vannak rendelve.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak valamelyikének kívánságára 
Magyarország köteles életbe léptetni 
az előbbi bekezdésben említett díj
tételek alapján létesített és a köz
vetlen fuvaxlevelekre kitérj eszkedő 
nemzetközi díjszabásokat.

Mindazonáltal Magyarország kö
telezi magát, hogy a 272. és 273. 
cikkekben foglalt rendelkezések sé
relme nélkül, az Adriai- és' a Fekete
tenger kikötőihez vezető forgalomban 
saját vonalain fenntartja, az észak
német kikötőkkel való versenyük 
szempontjából, a háború előtt érvény
ben volt díjszabások rendjét.



A  partir de la mise en vigueur 
du présent Traité, les Hautes Parties 
Coatractanteg renouvelleront, en ce 
qui les concerne et sous lea réserves 
indiquées au second paragraphe du 
présent article, tes Conventions et 
arraagt'aients signés à Berne le 14 
octobre 1890, le 20 septembre 1893, 
le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 
et le 19 septembre 1906, sur le 
transport des mavchaudises par voies 
ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans 
après la mise en vigueur da présent 
Traité, une nouvelle convention pour 
le transport par chemins de fer des 
voyageurs, dei» bagages et des mar
chandises est conclue pour remplacer 
la Convention de Berne du 14 
octobre 1890 et les additions subsé
quentes visées ci dessus, cette nou
velle Cjnvention, ainsi que les con
ditions complémentaires régissant le 
transport iuLernational par voies fer
rées qui pourront être basées sur elle 
lieront la Hongrie, même si cette 
Pidssance refuse de prendre part à 
la préparation de la Convention ou 
d’y adhérer. Jusqu’à la conclusion 
d’une nouvelle conventiou, la Hongrie 
se conformera aux dispositions de la 
Conventiou de Berne et aux addi
tions subséquentes visées ci-dessus 
ainsi qu’aux conditions complémen
taires.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
kezdve a Magas Szerződő Felek, ha 
érdekelve vannak és a jelen cikk 
második bekezdésében foglalt fenn
tartással, meg fogják újítani a vas
úti árúíuv-^arozás tárg3’'ában az 1890. 
évi október hó 14.-én, 1893. évi szep
tember hó 20. -án, 1895. évi július hó 
16.-án, 1898. évi június hó 16.-án, és 
1906. évi szeptember hó 19.-én Bern
ben aláírt egyezményeket és meg
állapodásokat.

Ha a jelen Szerződés életbelépése 
után ötévi határidő alatt az utasok, 
podgyász és árúk vasúti fuvarozása 
tárgyábau új egyezmény jönne létre 
az 1890. évi október hó 14. én Bern
ben kelt egyezmény és a fentemlí- 
tett pótmegállapodások helyettesítése 
végett, ez az új egyezmény, úgy
szintén a netalán azon alapuló kiegé
szítő rendelkezések, ameh^ek a nem
zetközi vasúti fuvarozásra vonatkoz
nak, Magyarországra kötelezők lesz
nek még akkor is, ha ez a Hatalom 
vonakodnék attól, hogy az egyez
mény előkészítésében részt  ̂ vegyen, 
vagy ahiioz csatlakozzék. Új egyez
mény kötéséig Magyarország a berni 
egyezményhez és a fentemlített pót
megállapodásokhoz, valamint a ki
egészítő rendelkezésekhez fog alkal
mazkodni.

Article 297. 297. cikk.

La Hongrie sera tenue de coopé
rer à l ’établissement des services 
avec billets -directs pour les voyageurs 
et leurs bagages qui lui seront de
mandés par une ou plusiem’s Puis
sances alliées ou associées pour assu
rer, par chemins de fer, les relations 
de ces Puissances entre elles ou avec 
tous autres paj'̂ s, en transit à tra- 
^̂ ers le territoire hongrois; la Hon-

Magyarország köteles közremű
ködni utasoknak és podgyászuknak 
közvetlen menetjegyek alapján való 
szállításához szükséges olyan szolgálat 
létesítésében, amit tőle a Szövetséges 
és Társult Hatalmak közül egy vagy 
több kíván avégből, hogy vasúti 
összeköttetésüket egymással vagy 
bármely más országgal magyar terö;- 
leten át biztosítsák; ebből a célból



grie devra notamment recevoir, à 
cet e0 et, les trains efc les voiturea 
on provenance des territoires des 
Puissances alliées et associées et les 
acheminer avec une célérité au tuûins 
égale à celle do ses meilleurs trains 
à long parcours sar les mômes lignes. 
En aucun cas, les pris applicables à 
ces servicos directs ne seront supé- 
rieui’S aus prix perçus, sur le même 
parcours, pour les services intérieurs 
hongrois elïectués dans les mêmes 
conditons de vitesse et de confort.

Les tarifs applicable?, dans les 
mcine? conditions de vitesse et de 
confoït, au transport doB émigrants 
sur les chemins de fer hongj’ois à 
destination ou en provenance des 
ports des Puissances alliés et asso
ciés ne pouiTont jamais ressortir à 
une taxe kiloinétriquo supérieure à 
celle des tarifs les plua favorables, 
ooiiipte tenu do toutes prirtnjs ou, 
ristouaies dont bénéficieraient, sur 
lesdits chemina de fer, les émigrarita 
à destination ou en prorenanc<î d’au- 
tros porta quelconques.

nevezetesen Magyar ors?, ágnak át kell 
vennie a Szövetséges és 'l’árBult 
Hatalmak területéről érkező vonato
kat és vasúti kocsikat és ayokat leg
alább 0 I3 ' sebeseéggel kell tcjvábbí- 
tania, mint «milyenuel ugyanazon a 
vonalon legjobb távolsági vonatai 
közlekednek. Ebben a közvetlen (nr- 
galomban megállapftof.l viteldijak 
semmi esetre sem lehetuí.'k maga
sabbak ugyanolyan sebesfiég ns ké
nyelem mellett ugyatiaron az lítvo- 
nalon a magyar belforgalorobnu sze
dett vitfildíjaiinnl.

A  Szövetséges é.q 3’ársult Hatal
mak kikötőibe ’pogy a?.okból kiví'ni- 
dorlóknak magyar va.gátakon való 
szállítá9á.iiál alkalmazott, dijszabásük 
ugyanolyan sebesség és kényelem 
mellett sohasem alapulhatnak maga
sabb kilometriku.s egységtóteleUcn, 
mint, figyelembe véve az összes dij- 
mérsékléseket és visszatérítéseket, 
azok a legkedvezőbb díjszabások, 
amelyek az említett vasútakon bár
mely iná kik^ítőbe viig}- kikötőből 
utazó kivánrtorlóki'a iránvadcíik.

Article 298. ‘298. cikk.

La Hongrie s’engage à u’adoptei- 
aucune mesure techniquo, fiscale ou 
admiuisti-ative, telle que ia visite en 
donane, les mesui'os de police géné
rale, dti police sanitaire ou de contrôle, 
qui serait spéciale aux services directs 
}>révTis à l’article précédent ou aux 
transports d’émigrants, à destination 
ou en provenance des ports du.s 
Puissances alliées et associées, et qui 
aurait pour eiïet d’entraver ou de 
retarder ces services.

Magyarország kötelezi nuigát, 
hogy nom léptet életbe semmiféle 
olyan műsza.ki, pénzügyi vagy igaz
gatási rendszabályt, így példriiól vám- 
vizsgálatot, általános rendőri, egész- 
aégreudőri vagy ellenőrzé.?i rendsza
bályt, amely egyenesen az előbbi 
cikkben említett közvetlen forgalomra 
vagy a Szövetséges és Társult H a
talmak kikötőibe vagy azokból utazó 
kivándoríók szállításává vonatkoznék 
és amely rendszabály ennek a for
galomnak megnehezítését vagy kés
leltetését ei’edményezhetné.

Article 299.

En cas de transpoii, partie par 
ohenn'ns de fer et partie par naviga-

209. cikk.

Ha szállítás köKvotlen fuvar
levéllel vagy anélkül részben va-súton,



tiou intérieure, avec ou sans lettre 
di» voiture directe, les stipulations 
i]pi précèdeûfc seront applicables à la 
pai tie du td'ajet elïecbné par chetniu
lio fev.

részben belvízi hajózással történik, 
az előbbi rendelkezések a továbbí
tásnak vasúton eszközölt részéra 
uyernek alkftlaiazást

C H A P IT R E  III.

Matériel roulant.

Articlo 300.

La Hongrie s'engage à ce que les 
wagons hongrois soient mnnis de dis- 
pripiiifs permettant;

i'’ de les introduire dans les trains 
lie marcljandises circulant sur les 
li^uos de celles des Puissances alliées et 
iLssûciéca. qui sont parties A la Con
vention dt- Berne du 15 mai 1866, 
irtodifiées le 18 mai 1907, sans en- 
iiaver le fonctionnement dn frein 
' rirji iüu qui pourrait, dans les dix ans 
l'.ii :v:;i "oat la mise on vigueur du 
nn!-.r' Tirnté, être adopté dans ces
l'-'-y-

u i i-Lodnire les wagons de cos 
;s;jancrî& dans tous les traîna de 

, l obnndisfts circulant sur les lignes 
l'Miigroiscs.

Lo matériel roulant des Puissan- 
« H a!lii.̂ .es ot associées jouira, sur les 

li/̂ nes hongroises, du même traite' 
V’Il‘lit que le matériel hongrois en ce 
|iii concerne la circulation, l'entretien 

i l U-is réparations.

III. F E JE ZE T .

Gördülő anyag.

300. cikk.

Magyarország kötelezi magát a 
magyar Ta.s\iti kocáik olyan beren
dezésére, amely lehetővé teszi:

1. az 1886. évi május hó 15.-én 
Bernben kelt s 1907. évi május hó 
18-án módosított egyezményben ré
szes Szövetséges és Társult Hatal
mak vonalain közlekedő tehervona- 
tokba való besorozhatásukat anélkül, 
hogy Gzzel akadályozva vohia annak 
a folytatólagos féknek működése, 
amelyet a jelen Szerződés életbe
lépését követő tíz év alatt ezekben 
az oi'Hzágokban netalán bevezetnek;

2. e Hatalmak vasúti kocBijaînak 
besorozhatását a magyar vonalakon 
ki'zlckedő miuden tehervonatba.

A Szövetséges és Társult Hatal
mak gördülő anyaga a magyar vo- 
ualakou a közlekedés, fenntartás és 
ít. javítások tekintetében a magyar 
anyaggal egyenlő elbánásban fog 
réazesülni.

C H A P IT R E  IV.

I lUHSfcrè de lignes de ''?t' d u  fer.

Article oüi.

i-lou3 réservk stipulations par- 
l' Hliôros, relatives au transfert des 

voies d’eau et voies ferrées 
lu.'S dans les territoiies transférés 

i " v(>rt,u du présent Tiuité, ainsi que 
I' I dispositions financières concer-

IV, FEJE ZET.

VoNÜti vonalak áte‘ngtdés&.

301. cikk.

A  jelen Szerződés alapján átc.9a- 
tolt területeken fekvő kikötők, vizi- 
útak és vasutak átengedéaéro voiniI. 
kozó különös ezabályolc, 
az engedélyesekre h n7..innil\>*••( 
nyugdíjára von<i.tlii»/.i'» p.\n̂ iinvi t»’ "



liant, lés ooncBBsioimáires et le service 
des pensions de retraites du personnel, 
le transfert des voies ferrées aura 
lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations 
de toutes les voies ferrées seront 
livrés au complet et en bon état;

2® Lorsqu’un réseau ayant un ma
tériel roulant à lui propre sera trans
féré en entier par la Hongrie à rme 
des Puissances alliées et associées, 
ce matériel sera remis au complet, 
d’après lé dernier inventaire au
3 ] lovembre 1918, et en état normal 
d’entretien,

3® Pour les lignes n’ayant pas un 
matériel roulant spécial, la répar
tition du ipatériel existant sur le 
résoau auquel ces lignes appartien
nent, sora faite par des Ccmmissions 
d’experts désignés par les Puissances 
alliées et associées, et dans lesquelles 
la Hongrie sera représentée. Ces 
Commissions devront prendre en con
sidération l ’importance du matériel 
immatriculé sur ces lignes, d’après 
le dernier inventaire au 3 novembre
1918, la longueur des voies, y  com
pris les voies de service, la nature 
et l’importance du trafic. EUes dési
gneront également les locomotiv es, 
voitures et wagons à transférer dans 

. chaque cas, fixeront les conditions 
de leur réception et régleront les 
arrangements provisoires nécessaires 
pour assurer leur réparation dans les 
ateliers hongrois.

4” Les approvisionnements, le mo
bilier et l ’outillage seront livrés dans 
les mêmes conditions que le matériel 
roulant.

Les dispositions des paragraphes 
3* et 4® ci-dessus seront appliquées 
aux lignes de Tancienne Pologne 
russe mises par les autoiités austro- 
hongroises à la largeur de la voie 
normale, ces Ugnes étant assimilées 
à des parties détachées des réseaux 
d*État autrichien et hongrois.

delkezések fenntartásáTal a vasútak 
átengedése a következő módozatok 
szerint történik:

1. Az összes vasútak építményeit 
és berendezéseit teljesen és jó álla
potban koU átadni.

2. Ha Magyarország saját gördülő 
anyaggal rendelkező valamely vasúti 
hálózatot enged át egészben valame
lyik Szövetséges és Társult Hatalom
nak, ezt az anyagot az 1918. évi no
vember hó 3. napj át megelőző legutóbbi 
leltár szerint, teljesen és rendesen 
karbantartott állapotban kell átadnia,

3. Külön gördülő anyaggal nem 
rendelkező vonalaknál az azon a 
hálózaton levő anyag elosztását, 
amelyhez, ezek a vonalak tartoznak, 
a Szövetséges és Társult Hatalmak
tól kijelölt Szakértőbizottságok esz
közük, amelyekben Magyarország 
képviselteti magát. Ezeknek a Bizott
ságoknak figyelembe kell venniök 
az ezeken a vonalakon bejegyzett 
anyag mennyiségét az 1918. évi 
november hó 3. napját megelőző leg
utóbbi leltár szerint, a vonalak bosz- 
azát, ideértve a kezelési vágányokat, 
a forgalom természetét és fontos
ságát. Ugyancsak kijelölik minden 
egyes esetben azokat a mozdonyo
kat, személy- ós teherkocsikat, ame
lyekét át kell engedni, meghatároz
zák átvételük módozatait és meg
teszik á szükséges ideiglenes intéz
kedéseket azok kijavításának a ma
gyar műhelyekben való biztosítására.

4. A  készleteket, az ingó felsze
relési tárgyakat és a szerszámokat 
ugyanolyan módozatok szerint kell 
átadni, mint a gördülő anyagot.

A  fenti 8. és 4. pontban roglalt 
rendelkezések alkalmazást nyernek a 
volt Orosz-Lengyei országnak azokra 
a vonalaira is, amelyeket az osztrák
magyar hatóságok rendes nyomtávra 
alakítottak át, mert ezek a vonalak az 
osztrák és a magyar állami vasútháló
zatoktól elszakított részekhez hason
lókká váltak.



C H A P IT R E  V. V. FFJEZET.

Dispositions conccrnant certaines lignes 
de chemins de fer.

Article 802.

SoQS réserve des stipulations par
ticulières contenues dans le présent 
Traité, lorsque, par suite du tracé 
des nouvelles frontières, une ligne 
reliant deux parties d’un même pays 
traversera un autre pays, ou lors
qu’une ligne d’embranchement par
tant d’un pays se terminera dans un 
autre, les conditions d’exploitation 
seront réglées par un arrangement 
conclu entre les administi-ations des 
chemins de fer intéressés. Au cas où 
ces adminifîtrations ne parvieudraicnt 
paa à se mettre d’accord sm’ les con
ditions de cet arrangement, les con
flits seraient tranchés par des Gom- 
missioDs d’experts constituées comme 
il est dit à l ’article précédent.

Exï p ii’-ticulier, l ’arrangement pour 
1’expl de la ligne Csata-
Los' .nc.':: giviantira la passage direct 

.10.3 ciiaque sens à travers les ter- 
i ioii’es hongrois des trains tchéco- 
blo vaques ayant une traction et des 
eiiquipes tchéco-slovaques. Cependant, 
à  moins qu’il n’en soit décidé autre
ment, ce droit de passage prendra 
fin soit après l'achèvement d’une 
ligne directe Csata Losoncz située 
entièrement en territoire tchéco-slo- 
vaque, soit, au plus tard, à l’expira
tion d̂ un délai de quinze ans après 
la mise en vigueur du présent Traité.

De même, l ’ari-angement pour 
l'exploitation de la section, située en 
territoire hongrois, de la ligne reliant 
Nagyszalonta à. à.jrad et à Kisjenő 
par Békéscsaba garantira le passage 
<1irect en chaque sens à travers le 
territoire hongrois des trains rou- 
/nains ayant une traction et des 
i^uipes roumaines. Cependant, à moins

Egyes vasúti vonalakra vonatkozó rendel 
kezések.

302. cikk.

Ha új határ megállapítása foly
tán ugyanannak az oi*szágnak két 
részét összekötő valamely vonal más 
országon halad át, vagy ha vala
mely országból kiinduló szárnyvonal 
más országban végződik, a jelen 
Szerződésben foglalt különös szabá
lyok feimtartásával az üzemvezetés 
módját az érdekelt vasiitigazgatások 
között létrejött megállapodás fogja 
szabályozni. Abban az esetben, ha 
ezek az igazgatások nem jutnának 
megegyezésre, ennek a megállapodás
nak feltételeire nézve a vitákat az 
előbbi cikkben körülírt módon ala
kult Szakértőbizottságok döntik el.

Különösen a csata—losonczi vonal 
üzeméi-e vonatkozó megállapodás biz
tosítani fogja azoknak a cseh-szlovák 
vonatoknak mindkét irányban köz
vetlen átvezetését magyar területen 
keresztül, amelyek cseh-szlovák sze
relvénnyel és személyzettel vannak 
ellátva, Ha azonban erre nézve, más 
határozat nem jönne létre, az átve
zetésnek ez a joga véget ér vagy 
Csata és Losoncz között egészen 
cseh-szlovák területen fekvő közvet
len vonal kiépítése után, vagy leg- 
legkésőbb a jelen Szerződés életbe
lépésétől számított tizenötévi határ
idő elteltével.

Hasonlóképen a Nagyszalontát 
Araddal és Kisjenővel Békéscsabán 
át összekötő vonal magyar területen 
fekvő szakaszának üzemére vonat
kozó megállapodás biztosítani fogja 
azoknak a román vonatoknak mind
két irányban közvetlen átvezetését a 
magyar tei'ületen keresztül, amelyek 
román szerelvénnyel és személyzettel



qu’il n’en soit décidé autrement, 
ce droit de passage prendra fin soit 
après l’achèvement d’un raccorde
ment direct, situé entièrement en 
territoire roumain, entre les lignes 
Nagysz&lonta-Békéscsaba et Kiajeno- 
Békéscsaba, soit à l’expirât'on d’un 
délai de dix ans après la mise en 
vigueur du présent Traité.

L ’établissement de tontes les nou
velles gares frontières entre la Hongz’ie 
et les États alliés et ass ̂ ciés limi
trophes, ainsi que l’exploitation des 
lignes entre cës gares seront réglés 
par des airangements conclus dans 
les mêmes conditions.

vannak ellátva. Ha azonban erre 
nézve más határozat nem jönne létre, 
az átvezetésnek ez a joga véget ér 
vagy a nagyszalonta—békéscsabai és 
kisjenő—békéscsabai vonalak között 
telj esen román területen haladó vonal
összeköttetés kiépítése után, vagy a 
jelen Szerződés életbelépésétől szá
mított tízévi határidő elteltével.

Magyarország és a vele határos 
Szövetséges és Társult AUamok kö
zött létesült összes új határállomá
sok berendezését, úgyszintén ezek 
között a határállomások között levő 
vonalak üzemét ugyanolyan feltéte
lek mellett létesülő megállapodások 
fogják szabályozni.

Article 303.

En vue d’assurer à la ville et au 
district de Gola en territoire serbe- 
croate-slovène l ’usage de la gare de 
Gola en territoire hongrois, ainsi que 
du chemin de fer desservant ces li
gnes et district, et afin d’assurer au 
trafic serbe-croate-slovène le libre 
usage d’une communication directe 
par voie ferrée entre la ligne Csák
tornya-Nagykanizsa et la ligne Zàg- 
râb-Gyékényes pendant le temps 
nécessaire et l’achèvement d’une voie 
ferrée directe en territoire serbe- 
croate-slovène entre les ligues ci-des
sus, les conditions d’exploitation de 
la gare de Gola et de la voie fen-ée 
Kotor-Barcz seront fixées dans une 
convention à intervenir entre les ad
ministrations intéressées des chemins 
de fer hongrois et serbe croate-slo- 
vène. Si cés administrations ne peu- 
vent Bé mettre d’accord sur les ter
mes de cette convention, les points 
de divergence seront réglés par la 
CommisBion d’experts compétente 
prévue à l'article 301 du présent 
Traité.

808. cikk.

A  végből, hogy a szerb-horvát- 
szlovén területen fekvő Gola város 
és kerülete részére a magyar terü
leten levő golai vasúti állomásnak, 
úgyszintén ezeket a vonalakat ós ezt 
a kerületet szolgáló vasútnak hasz
nálata biztosítva legyen és abból a 
célból, hogy a Csáktornya —nagy- 
kanizsai és Zágráb—gyékényesi vonal 
között a szerb-horvát-szlovén forga
lom részére a közvetlen vasúti össze
köttetés szabad használata a fent
em lített vonalak között szerb-horvát- 
szlovén területen levő közvetlen vas
úti vonal kiépítéséhez szükséges idő 
alatt biztosítva legyen, a golai pálya
udvar és a kotor— barcsi vasúti vonal 
üzemének rendjét az érdekelt magyar 
és szerb-horvát-szlovén igazgatások 
között létesítendő egyezmény fogja 
megáUapítani. Ha ezek az igazgatá
sok nem tudnának megegyezésre 
jutni ennek az egyezménynek ren
delkezéseire nézve, a vitás kérdéseket 
a jelen szerződés 301. cikkében em
lített illetékes Szakértőbizottságok 
döntik el.



En vue d’assurer la régularité de 
l’exploitation des réseaux ferrés de 
l’ancienne monarchie auetro-liongroise, 
concédés à des compagnies privées, 
et qui, en exécution des stipulations 
du présent Traité, seraient situés sur 
le territoire de plusieurs États, la 
réorganisation administrative et tech
nique desdits réseaux sera réglée, 
poui- chaque réseau, par un accord 
passé entre la compagnie concession
naire et les États territorialement 
intéressés.

Les différends sur lesquels ne 
pourrait pas se faire l ’accord, y com
pris toutes questions relatives à l’in
terprétation des contrats concernant 
le rachat des lignes, seront soumis à 
des arbitres désignés par le Conseil 
de la Société des Nations.

Pour la compagnie du chemin de 
fer du Sud de l’Autriche, cet arbi
trage pourra être demandé, soit par 
le Conseil d’administration de la 
compagnie, soit par le Comité rep
résentant les porteurs d’obligations.

Avégbôl, hogy biztosítva legyen 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
magántársaságai részére engedélye
zett olyan vasúti hálózatainak üzeme, 
amelyek a jelen Szerződés rendelke
zései folytán több Állam területén 
feküdnének, ezeknek a hálózatoknak 
igazgatási és műszaki újjászervezését, 
minden egyes hálózatra nézve, az 
engedélyes társaság és a területűk
ben érdekelt Államok között létesí
tendő megegyezés szabályozza.

Azok az ellentétek, amelyekre 
nézve megegyezés nem jönne létre, 
ideértve a vonalak megváltására 
vonatkozó szerződések értelmezése 
körül felmerült kérdéseket is, a Nem
zetek Szövetségének Tanácsától ki
jelölt döntőbirák elé tartoznak.

Az Osztrák Délivaspálya-Társa- 
ságra nézve ilyen bírói ítéletet 
kívánhat akár a társaság Igazgató
tanácsa, akár pedig az elsőbbségi 
tulajdonosokat képviselő Bizottság.

Article 305.

Dans un délai de cinq ans à comp
ter de la mise en vigueur du présent 
Traité, l’État tchéco-slovaque ppurra 
demander ramélioration de la voie 
ferrée reliant sur territoire hongrois 
les stations de Bratislava (Presbourg) 
et de Nagy-Kanizsa.

La répartition des dépenses sera 
proportionnelle aux avantages que les 
Puissances intéressées en retireront. 
A  défaut d’accord, la répartition sera 
faite par un arbitre désigné par la 
Société des Nations.

805. cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számított öt évi határidő alatt a 
Cseh-Szlovák Állam kívánhatja annak 
a vasúti vonalnak megjavítását, amely 
magyar területen át Pozsony (Bratis
lava) és Nagykanizsa állomásokat 
köti össze.

A  költségek megosztása az érdekéit 
Hatalmak ebből származó előnyei
nek arányában történik. Megegyezés 
hiányában a megosztást a Nemzetek 
Szövetségétől kijelölt döntőbíró végzi.

Article 306.

En raison de l’importance que 
présente pour i ’État tchéco-slovaque

306. cikk.

Tekintettel arra, hogy milyen 
fontossága van a Cseh-Szlovák



la libre communication avec l’Adria
tique, la Hongrie reconnaît à l ’État 
tchéco-slovaque le droit de faire 
passer ses trains sur les sections 
comprises sur le territoire hongrois 
des lignes ci-après:

1® de Bratislava (Pre^bourg) vers 
Fiume, par Sopron, Szombathely et 
Mura-Keresztur et embranchement 
de Mura-Keresztár à Pragerhof ;

2® de Bratislava (Presbom’g) vers 
Fiume via Hegyeshalom- Csorna-Hégy- 
falu-Zalabèr-Zalaszentivan Mura-Ke- 
resztur et les embranchements de 
Hegyfalu à Szombathely et de Mura- 
Keresztur à Pragerhof.

A  la demande de l une ou de 
l ’autre des parties, les lignes sur 
lesquelles s’exercera le droit de pas
sage pourront être modifiées tempo
rairement ou définitivenaent par un 
accord entre l’administration des 
chemins de fer tchéco-slovaques et 
celles des chemins de fer sur les
quels s’exercerait le droit de passage.

Államra nézve az Adriai-tengerhez 
való szabad közlekedésnek, Magyar- 
ország élismeri a Cseh-Szlovák 
Államnak azt a jogát, hogy vonatait 
átvezethesse a következő vonalaknak 
magyar területen levő részvonalain :

1. Pozsonyból (Bratialavából) 
Fiúméba Sopronon, Szombathelyen 
és Murakeresztúron keresztül és a 
Murakeresztúrtól Pragerhofig vezető 
elágazáson át;

2. Pozsonyból (Bratislavából 
Fiúméba Heg3'eshalom — Osoraa — 
Hegyfalu —  Zalabér — Zalaszentiván
— Mïurakeresztúron keresztül és a 
hegyfalu—szombathelyi, valamint a 
murakeresztúr —  pragerhofi elága
záson át.

Egyik vagy másik fél kívánságára 
azokat a vonalakat, amelyeken az 
átvezetés jogát gyakorolják, ideig
lenesen vagy véglegesen meg lehet 
változtatni a cseh-szlovák vasútaknak 
és azoknak a vasútaknak igazgatása 
között létrejött megegyezéssel, amely 
vasutakon az átvezetés jogát gya
korolják.

Article 307. 307. cikk.

Les trains pom' lesquels il sera 
fait usage du droit de passage ne 
pourront desservir le trafic local 
qu'en vertu d’un accord entre l ’État 
traversé et l ’État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra 
notamment le droit d’établir des 
dépôts de machines et des ateliei's 
de petit entretien pour le matériel 
roulant et celui de désigner des 
représeatants pour surveiller le ser
vice des trains tchéco-slovaques.

Los conditions techniques, admi
nistratives et financières dans les
quelles le droit de passage sera 
exercé par l ’État tchéco slovaque 
seront déterminées par une Conven
tion entre l ’administration des che
mins de fer de cet État et celle dea

Azok a vonatok, amelyek az 
átvezetés jogának gyakorlásaképen 
közlekednek, a helyi forgalmat csak 
az átszelt Állam és a Cseh-Szlovák 
Állam között létesült megegyezés 
alapján bonyolíthatják le.

Az átvezetésnek ez a joga külö
nösen magában foglalja a jogot a 
gördülő anyag számára mozdony- 
színek és Msebb javításokat végző 
műhelyek létesítésére és a cseh
szlovák vasúti szolgálatot ellenőrző 
közegek kirendelésére.

Azokat a műszaki, igazgatási és 
pénzügyi szabályokat, amelyek szerint 
a Cseh-Szlovák Állam az átvezetés 
jogát gyakorolni fogja, az ő vasút- 
igazgatáss. és a Magyarországon 
igénybevett vonalak vasútigazgatása 
között létrejött egyezmény határozza



voies empruntées en Hongrie. Si ces 
administratioBS ne peuvent se mettre 
d'accord sur lès termes de cette 
Convention, il sera statué sûr les 
poiuts faisant l’objet du désaccord 
par un arbitre nommé par le Gouver
nement britannique; les décisions de 
cet arbitre seront obligatoires pour 
les deux parties.

En cas de désaccord sur l ’inter
prétation de ia Convention ou de 
difficultés qui n’auraient pas été 
prévues par cette Convention, il sera 
sta.tué par un arbitrage dans les 
mêmes formes, tant que la Société 
des Nations n’aura pas institué une 
autre procédure.

meg. Ha ezek az igazgatások nem 
tudiaának megegyezésré jutni ennek
a.z egyezménynek rendelkezéseire 
nézve, a nézeteltérés tárgyát tevő 
kérdésekben a Brit Kormánytól ki
jelölt döntőbíró határoz; ennek a 
döntőbírónak határozatai mindkét 
félre kötelezők.

Az egyezmény értelmezése körül 
felmerülő nézeteltérés, valamint az 
egyezménybej\ nem említett latás 
kérdések esetében ugyanilyen módon 
döntőbíráskodásnak van helye, ha
csak a Nemzetek Szövetsége más 
eljárást nem lendelt.

C H A PIT R E  V L

Dispositions transitoires.

Article 308.

La Hongrie exécutera les instruc
tions qui lui seront données, en ma
tière de transport, par une autorité 
agissant au nom des Puissances 
alliées et associées;

1° pom- les transports de troupes 
effectués en exécution du prosent 
Traité ainsi que pour le transport 
du matériel, de munitions et d’appro
visionnement à l’usage des armées ;

2̂  et provisoirement, pour le 
transport du ravitaillement de cer
taines régions, pour le rétablisse- 
m̂ ent aussi rapide que possible des 
conditions normales des transports 
et pour l ’organisation des services 
postaux et télégraphiques.

VI. FEJEZET .

Átmeneti rendelkezések.

308. c^k.

Magyarország köteles eleget tenni 
a szállításra vonatkozó azoknak a 
rendelkezéseknek, amelyek a Szövet- 
séges és Társult Hatalmak nevében 
eljáró hatóságtól származnak:

1. a jelen Szerződés végrehajtá
saként eszközölt csapatszáUításük, 
valamint, a hadsereg részére szük
séges hadianyag, lőszer és élelem 
szállítása tárgyában;

2. időlegesen pedig bizonyos vi
dékek részére élelmiszerek szállítása, 
a rendes forgalom minél gyorsabb 
helyreállítása és a posta- és távíró
szolgálat szervezése tekintetében.

C H A P IT R E  V IL

Télégraphes et téléphones.

Article 309.

Nonobstant toute stipulation con
traire des conventions existantes, la 
Hongrie s’engage à accorder sur les

V II. FEJE ZET.

Távírók és tâvhesuélôh.

309. cikk.

Tekintet nélkül a fennálló egyez
mények ellenkező i-endelkezéseií-e, 
Magyarország kötelezi magát, hogy



lignes les plua appropriées au tran
sît international et conformément aux 
tarifs eû vigueur, la liberté du 
transit aux correspondances télé
graphiques et communications télé
phoniques en provenance ou 4 de
stination de rune quelconque des 
Puissances alliées et associées, limi* 
trophe ou non. Ces correspondan
ces et communications ne seront 
soumises à aucun délai ni restric
tion inutiles; elles jouiront en Hon
grie du traitement national en tout 
ce qui concerne les facilités et 
notanament la célérité des trans
missions. Nulle redevance, facilité 
ou restriction ne devra déf-endre 
directement ou indirectement de la 
nationalité de l ’expéditeur pu du 
destins taire

a nemzetlvôzi átmenő forgalomra 
legalkalmasabb vonalakon éa az ér
vényben levő díjszabások szerint 
szabad átmenetet engedélyez bár
melyik szomszédos vagy nem szom
szédos Szövetséges és Társult Hata
lomtól származó vagy hozzájuk in
tézett sürgöny váltások és tíivbeszéiő- 
összoköttetéyek számára. Eaek a 
sürgönyváltások és öaszoköttötósek 
nem szenvedhetnek semmiföle kése
delmet, sem szükségtelen korláto
zásnak nem lehetnek alávetve; Ma
gyarországon a belföldiekkel egyenlő 
elbánásban lesz részük mindennamű 
könnyítés, különösen a továbbítás 
gyorsasága tekintetében. Semaiifélo 
díj, könnyítés vagy korlátozás sem 
közvetlenül, sem közretve nem függ
het a feladó vagy a címzett állam- 
polgárságától.

Article 310.

En conséquence de la position 
géographique de l’État tchéeo-slo- 
vaque, la Hongrie accepte les modi
fications suivantes de la Convention 
internationale sur les télégraphes et 
les téléphones visées à l ’article 218 
de la Pskrtid X  (planses économiques) 
du présent Traité:

Sur la demande de l’État 
tchéco-slovaque, la Hongrie établira 
et maintiendra des lignes télégra
phiques directes à travers le territoire 
hongrois.

2° La redevance annuelle à payer 
par l ’Étafc tchéco-slovaque pom- cha
cune desdites lignes sera calculée en 
conformité des dispositions des con
ventions susmentionnées, et, à moins 
de conventions contraires, ne Eera 
pas inférieure à la somme qui serait 
payable en vertu desdites conventions 
pour le nombre de messages prévus 
dans ces conventions co'nme impli
quant le droit de demander réta
blissement d’une nouvelle ligne directe, 
on prenant pour base le tarif réduit

310. cikk.

A  Cseh-Szlovâk Állam földrajzi 
fekvése folytán Magyarország elfo
gadja a távírókról ^  távbeszélőkről 
szóló és a jelen Szerződés X. részé
nek (Gazdasági rendelkezések^ 218. 
cikkében említett nemzetközi egyez
mény következő módosításait:

1. A  Cseh-Szlovák Állam kiváu- 
ságára Magyarország a maga terü
letén át közvetlen távíró vonalakat 
létesít és tart fenn.

2. A  jelzett vonalak bármelyikéért 
a Cseh Szlovák Állam részéről fize
tendő évi díjat az említett egyez
mények rendelkezéseinek megfelelően 
kell kiszámítani és ©z a díj —  ellen
kező megegyezés hiányában — nem 
lehet kisebb annál az összegnél, 
amelyet az említett egyezmények 
értelmében azoknak a táviratoknak 
száma szerint kellene fizetni, amelyek 
ezen egyezmények szei-int jogot adnak 
új közvetlen vonal igénylésére, ami
kor is a Nemzetközi Távíróegyez-



[ji’óvu à Tajticle 23, paragraphe 5 
de la Conventioa télégraphique intcr- 
oatiooalp (Raviolion de Lisbonne).

9" Taat que l’Éfcafe tchéco-slovai^ue 
payera la redévanoe minirna annuelle 
'jj-deasug prévue pour une ligne di
recte ;

a) la ligue sera exclusivement 
l’éservée au trafic à destination efc 
ea provenance de l’État tchóco- 
alû vaque.

b) la faculté acquise à la Hongrie 
pai' l’article 8 de la Cîonvention 
télégraphique internationale du 22 
jailk't 1875 do suspendre les servi- 
: .e 9 télégraphiques intematiouaux ne 
sera pas applicable à cette ligne.

4* Des dispositions semblables 
.s’appliqueront à rétablissement et 
au maintien de circuits téléphoniques 
iîirecta et la. redevance payable pai* 
ITitat t/chéco-slovaque poui'un circuit 
téléphoriiqye direct sera, à moins de 
<'.or\vijntioTi3 contraires, le double de 
ia re(7evfi,oc0 payable pour une ligne 
f.éióí'-;'i’i rij.q-.i.o directe.

5 'f, lignes paiticulières à 
..' olir, ja- Tjtuble lea conditions admi- 

:.rat.iv6ô, techniques et finanoièrofl 
esaaires non prévues dans Iob 

.' î̂ivcntiona internationales ou dans 
lü présent ai'ticle, seront déterminées 
par une convention ultérieure entra 
io8 États intéressés. A  défaut d'en
tente elles seront déterminées par un 
arbitre désigné par le Conseil de ia 
Société des Nations.

6* Les stipulations du présent 
article pourront être modifiées à to^te 
éjjoquG par un accord passé entre 
la Hongrie et TÉtat -tc.héco-alovaque. 
A l’expiration d’un délai de 10 ajinées, 
n datijr de la mise en vigueur du 
présent Traité, les conditions dans 
Idaquelles l'Îîtiit tcbéco slovaque jouira 
(îes droite par le présent
article po’orront, à défaut d’entente 
entre les parties, être modifiées à la 
requête dtj Tune on de l ’autre d’entre 
g U s s  par un arbitre désigné par le 
CbtiSBÎl de la Société des Nations.

mény (lisszaboni szövegezés) 23. 
cikkének 6. szakaszában foglalt mér< 
sékelt díjszabás szolgál alapul.

3. Amíg a Cfleh-Szlovák ^ a m  a 
közvetlen vonalért föntebb rniegálla> 
pitott legkisebb évi díjat megözeti:

a) a vonal kizárólag a Cseh
szlovák Államba irányított és onnan 
származó forgalom rés7.ére marad 
fenntartva ;

h) az 1875. óvá július hó 22-én 
kelt Nemzetközi Táviróegyeziaény 8. 
cikkében a nemzetközi távíröszolgá* 
lat felfüggesztésére nézve' Magyar- 
ország részére biztosított jo g  erre a 
vonalra nem nyerhet alkalmazást.

4. Hasonló rendelkezések irány
adók a közvetlen távbeszélővonalak 
létesítésére és; fenntartására és a 
Cseh Szlovák Állam részéről a ki5z- 
vetleB távbeszélővezetékért fizetendő 
díj ellenkező megegyezés hiányában 
a közvetlen távlróvonaléi-t járó dí] 
kétszerese lesz.

5. A  létesítendő egyes vonalakat, 
úg3 'ss;intén azokat a szükséges igaz
gatási, műszaki és pénzügyi szabá
lyokat, anaelyekről a nemzetközi 
ogyezmenyek vagy a Jelen cikk nem 
iutéskednek, az érdekelt Államok 
későbbi egyezménye fogja meghatá
rozni. Megegyezés hiányában ebben 
a tárgyban a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsától kijelölt döntőbíró 
határoz.

6. A  jelen cikk rendelkezéseit 
Magyarország és a Cseh-Szlovák 
Állam a közöttük létrejött megálla
podással bármikor módosíthatják. A  
jelen Szerződés óletbelépésétől szá
mított 10 év elteltével azokat a fel
tételeket, amelyek mellett a Cseh* 
Szlovák Államot a jelen cikkbeij 
biztosított jogok megilletik, a felek 
megegyezése hiányában bármelyikük 
kívánságái-a a Nemzetek Szövetsé
gének Tanácsától kijelölt döntőbíró 
módosíthatja.



7* Si on différend venait à s’élever 
entre lesParties relativement àrinter> 
prétation soit du p r ien t article, soit 
de la Con.venf.ion visée au para- 
graphe 6, ce dififéi’eiid sera soumis 
à la dtoision de la Cour permanente 
de joatice internationale à instituer 
par la Société des Nations.

7. Ha akár a jelen cikk, akár as 
5. szakaszbau említett egyezmény 
értelmezése körül a felek között vita 
támadna^ ezt a vitát a Nemzetek 
Szövetségétől létesítendő Állandó 
Nemzetközi Bíróság döntése alá kell 
bocsátani.

SECTION IV.

Jugement des litfgea et révision des 
danses permanentes.

Article SU.

Les différends qui ponvront s’éle
ver entre les Puissances intéressées 
au sujet de l’interprétation de l'appli
cation et des dispositions de la pré
sente Partie du présent Traité seront 
réglés ainsi qu’il sera prévu par la 
Société des Nations.

Article 312.

A  tout moment la Société des 
Nations pouira proposer la révision 
de ceux des articles ci-dessus qui 
ónt trait à un régime administiatif 
permanent.

IV. CÍM.

Vitás kérdések eldöntse és az állandó 
érvényű rendelkezések fel&lvizsf^álása.

311. cikk.

Azok a vitás kérdések, amelyek 
a jelen Szerződésnek ebben a részé
ben foglalt rendelkezések értelmezése 
éa alkalmazása körül az érdekelt 
Hatalmak között netalán felmerülnek, 
akként fognak elintézést nyerni, 
amint azt a Nemzetek Szövétsógo 
megállapítja.

312. cikk.

A  Nemzetek Szövetsége bármilcor 
indítványozhatja a fenti cikkek kö
zül azoknak felülvizagáláfiát, amelyek 
állandó érvényű igazgatási szabályo
zást tartalmaznak-

Article 313.

A  Texpiration du délai de 3 ans 
à dater de la mise en vigueur du 
présent Traité, les dispositions des 
articles 268 à 274, 277, 296, 297 à 
299 et 809 pourront à tout moment 
être révisées par le Conseil de la 
Société des Nations.

A  défaut de révision, le bénéfice 
d’une quelconque des stipulations 
contenues dans les articles énuinérés 
ci-dessus ne pourra, à l'expiration 
du délai prévu au paragraphe pré
cédent, être réclamé par une des 
Puissances alliées et associées en

313, cikk.

A  jelen Szerződés életbelépésétől 
számított 3 évi határidő elteltével a 
Nemzetek Szövetségének Tanácsa bár
mikor felülvizsgálhatja a 268—274.,
277., 295., 297-299! és 309. cikkek
ben foglalt rendelkezéseket.

Felülvizsgálás hiányában a feat 
elősorolt valamelyik cikkben foglalt 
szabállyal biztosított kedvezményt, 
az előbbi bekezdéiíhen megállapított 
határidő eltelte előtt, egyik Szövet
séges és Tái-sult Hatalom sem igé
nyelheti területének valamely olyan 
része javára, amelyre nézve a viszonos-



faveur d’une portion quelconque de 
ses territoires pour laquelle la réci
procité ne aérait pas accordée. Le 
délai de Uois ans pendant lequel la 
réciprocité ne pourra pas 5t.re exigée 
pourra être prolongé par le CJonaeil 
de la Société des Nations.

Le bénéfice d’aucune des stipula
tions snsviséea ne pourra 611*0 invoqué 
par les États, auxquels un territoire 
de l ’ancienne monarchie auetro-hon- 
groiae a été transféré ou qui sont 
riéa du démembrement de cette mon- 
archio, qu*à charge pour eux d'aa- 
snror, sur lô terrifcoix'e passé sous 
leur souveraineté en vertu du présent 
l ’raité, «n traiteiuent réciproque à 
la Hongrie.

Bégót nem biztosítaná. A három évee 
határidőt, amely alatt a viszonos
ságot nem lehet igényelni, a Nem- 
aetek Saövetségénok Tanácsa meg- 
hosszabbf th atj a

Azok az Államok, amelyekhez a 
volt Osztrák-MagyaT Monarchia terü
letéből valamely részt csatoltak, 
vagy amelyek ennek a Monarchiának 
feldarabolásából keletkeztek, a font- 
említett valamelyik rendelkezésben 
foglalt kedvezményt csak aazal a fel
tétellel igényelhetik, ha atnak elle
nében a jelen Szerződős alapján fen- 
hatóságak alá jutott területre nézve 
Magyarországgal szemben viszonos 
elbánást biztosítanak.

SECTION V.

Disposition particulière.

Article 314.

u • préjudice doa obligations 
part,l-.:L.6- > qui lui sont imposées 
i ; ■ ’e piésent Traité an profit des 

^siinces alliées et associées, la 
! jügrie s’engage à adhérer à tonte 

::oiivention générale concernant le 
régime international du transit, des 
voies navigables, des ports et des 
voies ferrées qui pourrait être conclue 
entre les Puissances alliées et asso
ciées avec l ’approbation de la Société 
des Nations dans un délai de cinq 
années à dater de la mise en vigueur 
du pi'ésent Traité.

V. CÍM 

Kaiöaöa rendelkezés.

314. cikk.

Magyarország azoknak a különös 
kötelezettségeknek sérelme nélkül, 
amelyeket a Szövetséges éa Társult 
Hatalmak javára a jelen Szerződés 
reá ró, kötelezi magát, hogy csatla
kozik az átmenő forgalom, hajóz
ható utak, kikötők és vasutak nem
zetközi szabályozására vonatkozó 
mindazokhoz az általános egyezmé
nyekhez, amelyeket a Szövetséges és 
Társult Hal^lmak a Nemzetek S;zö- 
vetségének hozzájárulásával a jelen 
Szerződés életbelépésétől számított 
öt óv alatt netalán kötni fognak.

P A R T IE  2 LIT.Í

s í ;l v [Ocí l

Organisation du travail.

Attendu que la Société des Na
tions a poui* but d'établir la paix 
universellè, et qu’une telle paix ne

X III. RÉSZ.

Munka.

I. CÍM.
A mnnka szervezóse.

Minthogy a Nemzetek Szövetsége 
az általános béke megvalósítását 
tűzte ki céljául és ezt a békét csak



peut être fondée quA «nr la. base de 
la justice sociale;

Attendu qu’il existe des condi
tions de travail impliquant pour 
un grand nombre de personnes 
l'injastice, la misère et les priva
tions, ce qui engendre un tel mé
contentement .que la paix et l’har
monie universelles sont mises en dan
ger, et attendu qu’il est urgent d’amé
liorer ces conditions: par exemple, 
en ce qui concerne la réglementation 
des heures de travail, la fixation 
d’une durée maxima dé la journée 
et de la semaine de travail, le re
crutement de la main-d’oeuvre, la 
lutte contre le chômage, la garantie 
d’un salaire assurant des conditions 
d’existence convenables, la protection 
des travailleurs contre les maladies 
générales ou professionnelles et les 
accidents résultant du travail, la 
protection des enfants, des adolescents 
et des femmes, les pensions de vieil
lesse et d’invalidité, la défense des 
intérêts des travailleurs occupés à 
l ’étranger, l’affirmation du principe de 
la liberté syndicale,  ̂ l ’organisation de 
l ’enseignement professionnel et tech
nique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par 
une nation quelconque d’an régime 
de travail réellement humain fait 
obstacle aux efiorts des autres na
tions désû’euBes d’améliorer le sort des 
travaillem's dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, 
mues par des sentiments de justice 
et d’humanité aussi bien que par le 
désii d-assorer une paix mondiale 
durable, ont convenu ce qui suit:

úgy lehet elérni, ha a szociális igaz
ságossága alapítják; és

minthogy vannak munkaviszo
nyok, amelyek az emberek nagy 
tömegét annyi igazságtalansággal, 
nyomorral éa nélkülözéssel sűjtják, 
hogy az ebből keletkező nagy elége
detlenség a világ békéjét és össz
hangját veszélyezteti, s e viszonyok 
javítása sürgősen szükséges, példákat 
említve: a munkaidő szabályozásá
val, ideértve a munkanap és a munka
hét leghosszabb tartamának megálla
pítását, úgyszintén a munkaközvetí
tés szabályozásával, a munkanélküli
ség leküzdésével, tisztességes meg
élhetést biztosító iBunkabérek szol
gáltatásával, a munkásoknak a fog
lalkozásukkal járó vagy egyéb beteg
ségek ellen és a munka közben be
következett balesetek ellen való 
védelmével^ a gyermekek, fi.atalko- 
rúak és nők védelmével, aggkori és 
rokkantsegélyezéssel, az idegen orszá
gokban dolgozó munkások érdekei
nek védelmével^ a szakszervezkedési 
szabadság elvének elismerésével,, a 
szakoktatás és a műszaki oktatás 
szervezésével és egyéb idevágó in
tézkedésekkel ;

minthogy bármelyik Nemzet vona
kodása igazán emberies munkaviszo
nyok létesítésétől egymagában is 
akadályul szolgál más Nemzetek 
abbeli törekvésének, hogy a munká
sok sorsát saját országaikban javítsák : 

a Magas Szerződő Felek az igaz
ságosság és az emberiesség érzései
től, valamint attól a vágytól indít
tatva, hogy a világ békéjét állan
dóan biztosítsák, a következőkben 
állapodnak meg :

CHAPITRE PREMIER.

Organisation.

Article 315.

I l est fondé une organisation 
permanente chargée de travailler à 
la réalisation du programme exposé 
dans le préambule.

I- FEJEZET.

Szervezet.

316. cikk.

A  Bevezetésben megjelölt felada
tok megvalósítására állandó szerre- 
zet állíttatik fel.



Les Membres originaires de la. 
Société des Nations seront Membres 
originaires de cette orgaruBation, et, 
désormais, la qualité de Membre de 
la Sociét-é des Nationfi entraînera 
celle de membre de ladite organisa
tion.

Article 316,

L ’organisation permanente com
prendra ;

1. Une Conférence générale des 
représentants des Membres;

2. Un bureau international du 
Travail sous la direction du Conseil 
d’administration prévu à l ’article 321.

A  Nemzetek Szövetségének ere* 
deti tágjai ennek a szervezetnek is 
eredeti tagjai, sjOv5ben a Nemzetek 
Szövetségének tagságával együtt jár 
a szöbaníorgó szervezet tagsága is.

816. cikk.

A z áUandó szervezet áll:

1. a tagok képviselőinek Egye
temes Értekezletéből,

2. a Nemzetközi Munkahivatal
ból, amely a 321. cikkben említett 
Igazgatótanács ellenőrzése alatt áll.

Article 317.

La Conférence générale des repré
sentants des Membres tiendra des 
sessions chaque fois que besoin sera 
et,, au moins, une fois par an. Elle 
sera composée de quatre représen
tants de chacun des Membres dont 
deux seront les Délégués du Gouver
nement et dont les deux autres re
présenteront respectivement, d’une 
part, les employeiors, d’autre part, 
les travaillem-s ressortissant à chacun 
des Membres.

Chaque Délégué pourra être ac
compagné par des conseillera techni
ques dont le nombre pourra être de 
deux au plus pour chacune des matières 
distinctes inscrites à l ’ordre du jour 
de la session. Qaand. des questions 
intéressant spécialement des femmes 
doivent venii- en discussion à la 
Conférence, une au moins parmi 
les personnes désignées comme con
seillers techniques devra être une 
femme. .

Les Membres s’engagent à dési
gner les délégués et conseillers tech
niques non gouvernementaux d’accord 
avec les organisations professionnelles 
les plus représentatives soit des 
employeurs, soit des travailleurs du

317. cikk.

A  tagok képviselőinek Egyetemes 
Értekezlete időről-időre a szükséghez 
képest, de évenkint legalább egyszer 
ül össze. kz. Egyetemes Értekezlet 
mindegyik tag négy-négy képviselőjé
ből alakul, akik közül kettő kormány
kiküldött, a másik kettő közül az 
egyik az illető tag munkaadóinak, 
a másik pedig munkásainak kép 
viselője.

Bármelyik kiküldött szaktanács* 
adókat hozhat magával, de az ülés
szak ugyanazon tárgyára vonatko
zóan legfeljebb kettőt. Ha az Érte
kezleten a nőket különösen érdeklő 
kérdés fordul elő, legalább az egyik 
szaktanácsadónak nőnek kell lennie,

A  tagok kötelezik magukat, hogy 
azokat a kiküldötteket és szaktanács
adókat. akik nem kormánykiküldöt
tek, országuk munkaadóinak és mun
kásainak a körülményekhez képest 
legszámottevőbb szervezeteivel egy et-



pays considéré, sous la réservé qne 
de telles oi^anisations existent.

Les consôillers techniques ne se
ront autorisés à prendre la parole 
que BUT la demande faite par le 
délégué auquel ils sont adjoints et 
avec l ’autorisatiou spéciale du Prési
dent de la Conférence; ils ne poui'- 
ront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note 
écrite adressée au Président, dési
gner l ’un de ses conseillera techniques 
comme son suppléant, et ledit sup
pléant, en cette qualité, poiu-ra prendre 
part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs 
conseillers techniques seront commu
niqués au Bureau international du 
Travaü par le Gouvernement de cha- 
cim des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de 
leurs conseillers techniques seront 
soumis à la vérification de la Con
férence, laquelle poun-a, par une 
majorité des deux tiers des suffi'ages 
exprimés par les délégués présents  ̂
refoser d’admettre tout délégué ou 
tout conseiller technique qu’eUe ne 
jugera pas avoir été désigné confor
mément aux tenues du présent 
article.

Article 318.

Chaque délégué aura le dioit de 
voter individuellement sur toutes les 
questions soumises aux délibérations 
de la Conférence.

Dans le cas où l ’un des Membres 
n’aurait pas désigné l ’un des délé
gués non gouvernementaux auquel il 
a droit, l ’autre délégué non gouver
nemental aura le droit de prendre 
part aux discussions de la Conférence, 
mais n’aura pas le di’oit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu 
des pouvoii-s que lui confère l’article
317, refuserait d’admettre l ’nn des 
délégués d’un des Membres, les stipu
lations du présent article seront appli
quées comme si ledit délégué n’avait 
pas été désigné.

értően nevezik ki, feltéve, hogy van
nak ilyen szervezetek.

Szaktanácsadóik csak úgy szólal
hatnak fel, ha a kiküldött, aki mellé 
be vannak osztva, őket ax*ra felhívja 
és az Értekezlet elnöke külön fel
hatalmazást ad ; szavazati joguk 
nincs.

A  kiküldöttnek jogában áll helyet
teséül egyik szaktanácsadóját az 
elnökhöz intézett Írásbeli meghatal
mazással kijelölni és a szaktanács- 
adónak helyettesi minőségben fel
szólalási és szavazati joga van.

A  kiküldötteknek és szaktanács
adóiknak neveit az illető tagok Kor
mányai a Nemzetközi Munkahivatal
nak bejelentik.

A z Értekezlet a kiküldöttek és 
szaktanácsadóik megbízólevelét meg
vizsgálja és a jelenlevő kiküldöt
tek kétharmadrészének szavazatával 
jogában áU bármely kiküldöttet vagy 
szaktanácsadót visszautasítani, ha ki
nevezését nem találja a jelen cikk 
rendelkezéseivel megegyezőnek.

318. cikk.

Mindegyik kiküldött önállóan gya
korolja szavazati jogát az Értekezlet 
elé terjesztett minden kérdésben.

Ha valamelyik tag a nem 
kormánykiküldöttek közül az egyiket, - 
noha erre joga van, nem nevezné  ̂
ki, a másik nem kormánykiküldött
nek joga van ugyan a tanácskozás
ban résztvenni, de szavazati joga 
nincs.

Ha az Értekezlet a 317. cikk 
rendelkezéséhez képest valamely tag 
kiküldöttjét visszautasítja, a jelen 
cikk rendelkezéseit oly képen kell 
alkalmazni, mintha az illető kikül
döttet ki sem nevezték volna.



Lea sessions de la Conférence ae 
tiendront au siège de la Société des 
Nations ou en tout autre Ueu qui 
aura pu être fixé par la Conférence, 
dans une session antérieure, à la 
majorité des deux tiers des suflPrages 
exprimés par les délégués présents.

Az Értekezlet üléseit a Nemzetek 
Szövetségének székhelyén, vagy bár
mely más oly helyen tartja, amelyet
a.z Értekezlet a megelőző ülésázakon 
a jelenlevő kiküldöttek kétharmad- 
részének szavazatával kijelölt.

Article 320.

Le Bureau international du Tra
vail sera établi au siège de la So
ciété des Nations et fera partie de 
l ’ensemble des institutions de la 
Société.

Article 821.

Le Bureau international du Tja- 
vail sera placé sous la direction d'un 
Conseil d’administration composé de 
vingt-quatre personnes, lesquelles se
ront désignées selon les dispositions 
suivantes :

Le Conseil d’administration du 
Bureau international du Travail sera 
composé comme suit:

Douze personnes représentant les 
Gouvernements ;

Six personnes élues par les délé
gués à la Conférence représentant 
les patrons;

Six personnes élues par les délé
gués à la Conférence représentant 
les employés et ouviiera.

Sur les douze personnes représen
tant les Gouvernements, huit seront 
nommées par lea Membres dont l’im
portance industrielle est la plus con
sidérable et quatre seront nommées 
pai’ les Membres désignés à cet effet 
par les délégués gouvernementaux à 
la Conférence, exclusion faite des 
délégués des huit Membres susmen- 
tioonés.

Les contestations éventuelles sur 
la question de savoir quels sont les

320. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal, 
mint a Nemzetek Szövetsége szer
vezetének alkotó része, a Szövetség 
székhelyén állíttatik fel.

821. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal 
huszonnégytagú Igazgatótanács ve
zetése alatt áll, amelynek tagjait az 
alábbi rendelkezések szerint kell ki
jelölni.

A  Nemzetközi Munkahivatal 
Igazgatótanácsa a következőképen 
alakul :

tizenkét kormányképviselő ;

a munkaadókat az Értekezleten 
képviselő kiküldöttek részéről válasz
tott hat személy ;

a munkásokat az Értekezleten 
képviselő kiküldöttek részéről válasz
tott hat személy.

A  tizenkét kormányképviselőből 
nyolcat azok a tagok neveznek ki, 
amelyeknek legnagyobb ipari jelen
tőségük van és négyet azok a tagok, 
amelyeket az Értekezleten erre a 
célra az előbb említett nyolc tag 
kiküldötteinek kizárásával, a kor- 
mánykiküldöttek neveznek meg.

Ha vitás az a kérdés, hogy a 
tagt)k közül melyeknek van legna-



Membres ayant l'importance indus- 
triélle la plus considérable seront 
tranchées par le Conseil de la So
ciété des Nations.

La durée du mfLadat des membres 
du Conseil d'administration sera de 
trois ans. La manière de pourvoir 
aux siègôs vacants et les autres ques
tions de même nature pourront être 
réglées par le Conseil d’administration 
sous réserve de l ’approbation de la 
Conférence.

Le Conseil d’administration élira 
l’un de. ses membres comme Prési
dent et établira son règlement. I l se 
réunira aux époques qu’ü fixera lui- 
même. Une session spéciale devra êti-e 
tenue chaque fois que dix membres 
aq moins du Conseil aui'ont formulé 
une demande écrite à ce sujet.

gyobb ipari jelentőségük, a Nemze
tek Szövetségének Tanácsa határoz.

A z  Igazgatótanács tagjainak meg
bízatása három esztendőre szól. Meg- 
üresedett helyek miként való betöl
téséről és más hasonló kérdésekről 
az Igazgatótanács határozhat az Ér
tekezlet jóváhagyásával.

A z  Igazgatótanács tagjai sorából 
időről időre elnököt választ, meg
állapítja a tanácskozás rendjét és 
meghatározza üléseinek idejét. Rend
kívüli ülésszakot kell egybehívni, 
valahányszor az Igazgatótanácsnak 
legalább tíz tagja erre vonatkozó 
írásbeli indítványt terjeszt elő.

Aifcicle 322.

Un Directeur sera placé à la tête 
du Bnreau international du Travail ; 
il sex'B désigné par le Conseil d’ad
ministration de qui il recevra ses in
structions et vis-à-vis de qui il sera 
responsable de la bonne marche du 
Bureau ainsi que de l’exécution de 
toutes autres tâches qui aui’ont pu 
lui être confiées.

Le Directexu* ou son suppléant 
assisteront à toutes les séances du 
Conseil d’administration.

322. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal élére 
az Igazgatótanács igazgatót nevez 
ki, aki az Igazgatótanácstól kapja 
utasításait és úgy a helyes ügyme
netért, mint a rábízott egyéb teen
dők végrehajtásáért felelős.

A z  igazgató vagy helyettese az 
Igazgatótanács valamennyi ülésén 
köteles résztvenni.

Article 323.

Le personnel du Bureau inter
national du Travail sera choisi par 
le directeur. Le choix fait devra 
ptorter, dans toute la mesure compa
tible avec le souci d'obtenir lé meil
leur rendement, siu* des pei*sonnes 
de diÔérentes nationalités. Un certain 
nombre dr ces personnes devront 
être des femmes.

323. cikk.

A  Nemzetközi Munkahivatal sze
mélyzetét az igazgató jelöli ki kü
lönféle állampolgárságú egyének kö
zül, amennyire ez a Hivatal minél 
sikeresebb működésénok érdekével 
összhangba hozható. A  személyzet 
egy része nőkből álL



Les fonctions du Bureau inter
national du Travail compiendront la 
centralisation et la distribution de 
toutes informations concernant la 
réglementation internationale de la 
condition des travailleurs et du ré
gime du travail et, en particulier, 
l ’étude des questions qu’il est proposé 
de soumettre aux discussions de la 
Conférence en vue de la conclusion 
des conventions internationales, ainsi 
que l’exécution de toutes enquêtes 
spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordi’e 
du jour des sessions de la Conférence.

n s’acquittera, en conformité des 
stipulations de la présentii Pai'tie du 
présent Traité, des devoirs qui lui 
ÎDcombeat en ce qui concerne tous 
dififérends internationaux.

B rédigera et publiera en français, 
eu amglàis, et dans telle autre langue 
([oe 1. M.ec ii d’administration jugera 

■' I un bulletin périodique 
-a^acré à l’étude des questions 
rcernant l ’ industrie et le travail

1 1  présentant un intérêt international.
D’une manière générale il aura, 

' 1 1  sus dés fonctions indiquées au 
présent aiTicle, tous autres pouvoirs 
l'fc fonctions que la Conférence jugera 

propos de lui attribuer.

A  Nemzetkôsîi Munkahivatal 
működésének körébe tartozik mind
azoknak a felvilágosításoknak össze
gyűjtése és megadása, amelyek a 
munkásviszonyok és munkarendszer 
nemzetközi szabályozására és főképen 
azoknak a kérdéseknek tanulmá* 
nyozásám vonatkoznak, amelyeket 
nemzetközi egyezmények kötése cél
jából az Értekezlet elé kívánnak 
terjeszteni, úgyszintén az Értekezlet 
részéről elrendelt mindennemű külön
leges Aazsgálatok lefolytatása.

A  M i^ah ivata l kötelessége az 
értekezlet! ülések tárgysorozatának 
előkészítéee.

A  Munkabivatal a Békeszerződés 
jelen részének élteimében teljesíti a 
nemzetközi vitás kérdésekben reá- 
háramló kötelességeket.

A  Munkahivatal francia, angol és 
más olyan nyelveken, amelyeket az 
Igazgatótanács megfelelőknek ítél, 
időszaki folyóiratot szerkeszt és ad 
ki, amely a nemzetközi érdekű ipari 
és munkáskérdések tanulmányozásá
val foglalkozik.

Általában véve a Hivatalt a jelen 
cikkben megjelölt hatáskörén kívül 
mindaz a hatalom és jogosultság 
megilleti, amelyet az Értekezlet reá- 
ruháa.

Article 325. 326. cikk.

Les ministères des Membres qui 
l’occupent des questions ouvrières 
|)tHUTont communiquer directement 
•>\ ec le Directeur par riatermédiaire 
'lu représentant de ieoi* Gouvernement
III Conseil d’adrc-ÎLiistrationdu Bureau 
mtomational du Travail, ou, à défaut 
II» (ie représentant, par l^intermédiaire 
In tel autre fonctionnaire dûment 
■iu;ilifié et désigné à cet effet par le 
' « oiivemement intéressé.

A  tagok oly minisztériumai, 
amelyek ipari és munkáskérdések
kel foglalkoznak, az igazgatóval a 
Nemzetközi Munkahivatal Igazgató- 
tanácsában levő kormányképviselőjük 
útján, vagy ily képviselő hiányában 
a kormányuk részéről erre a célra 
kijelölt és megfelelően képesített 
tisztviselő útján közvetlenül érint
kezhetnek.



Lie Bureau interDational du Travail 
pourra demander le concourB du 
Secrétaire général de la Société des 
Nations pour toutes questions à l'oc- 
caâiou desquelles ce concours pourra 
être doimé.

A  NftmzetkiJzi Munkahiratal a 
Nemzetek Szövetsége Főtitkárságá
nak támogatását mindazokban a 
kérdésekben igénybeveheti, amelyek
ben ez a támogatás szükséges luliet.

Article 927.

Chacun des Membres paj'era les 
irais de voyage et de séjour de ses 
délégués et de leurs Conseillers 
techniques ainsi que de ses repré
sentants prenant part aux sessions 
de la Conférence et du Conseil d’ad- 
ministi-atiou selon les cas.

Tous autres fi*ais du Bureau inter
national du Travail, des sessions de 
la Conférence ou de celles da Conseil 
d’administration, seront remboursés 
au Directeur par le Secrétaire général 
de la Société dés Nations sur le budget 
général de la Société.

Le Directeur sera responsable, 
vis-à-vis du Secrétaire général de la 
Société des Nations, pour l ’emploi de 
tous fonds à lui verséd, conformément 
aux stipulations du pré.sent article.

327. cikk.

Mindegyik tag maga fedezi kikül
dötteinek és szaktanácsadóinak, vala
mint az Értekezlet vagy az Igazgató- 
tanács ülésein résztvevő képviselői
nek utazási és tartózkodási költségeit.

A  Nemzetközi Munkabivatal, 
valamint az Értekezlet és az Igaz* 
gatótanács üléseinek minden egyéb 
költségeit a Nemzetek Szövetsógének 
főtitkára a Nemzetek Szövetsége 
általános költségvetésének terhére az 
igazgatónak megtéríti.

Az  igazgató a Nemzetek Szövetsége 
főtitkárának felelős mindazoknak az 
összegeknek szabályszerű felhaszná
lásáéit, amelyeket neki a jelen cikk 
rendelkezéseihez képest kiutaltak.

C H A P IT R E  II.

Fonctionnement.

Article 328.

Le Conseil d’administration éta- 
blii'a l ’ordre du jour des sessions de 
la Conférence après avoir examiné 
toutes propositions faites par le 
Gouvernement d’un des Membres ou 
par toute autae organisation visée à 
l ’article 317 au sujet des matières à 
inscrire à cet ordre du jour.

ÏI. F E JE ZE T ,

Eljárás.

328. cikk.

A z  Igazgatótanács állapítja meg 
az Értekezlet minden ülésszakának 
napirendjét, figyelembe véve mind
azokat az indítványokat, amelyeket 
a tagok valamelyikének Kormánya, 
vagy a 317. cikk szeiint elismert 
valamely szoi-vezet a napirendre 
nézve előterjesztett.

Article 329.

Le Directeur remplira les fonc
tions de Secrétaire do la Conférence,

329. cikk.

A z  igazgató az Értekezlet titkára
ként működik és minden ülésszak



et devra Îaire parvenir l ’ordre du 
jour da chaque session, quati*e moia 
avant l ’ouverture de cette session, 
à chacan des Membres, et> par 
l ’intermédiaire de ceux-ci, aux délé- 
gués non gouvernementaux, lorsque 
ces derniers auront été désignés.

napirendjét négy hónappal annak 
megnyitása előtt a tágok mindegyi- 
kének és ezek közvetítésével a nem 
kormánykiküldötteknek is, ha már ki 
vanníuk jelölve, megküldi.

Article 330.

Chacun, des Gouvernements des 
Membres aura le droit de contester 
rinacription, à i’ordre du joni' de la 
ôOBslon, de l ’un ou plusieurs des 
eujetg prévus. Les motifs justifiajit 
:,ette opposition devront être exposés 
dans un mémoire explicatif adressé 
au Directonr, lequel devra le commu
niquer aux Membres de l ’Organisa- 
tion permaoente.

Les sujets auxquels il â u'a été 
fait oppo9Íijon resteront néanmoins 
inclus à l’ordre du jour si la Con
férence en décide ainsi à la majorité 
des tiers des sufErages exprimés 
par fléli^gués présents.

T l si.- q‘:98tion au sujet de la- 
Vinférence décide, à la 

ií éniű Eûajorité des deux tiers, qu’eDe 
;o:t. être examinée (autrement que 
>iévu dans l ’alinéa précédent), sera 
portés à Tordre du joxir de la session 
suivante.

330. cikk.

Bármelyik tag Kormánya tilta
kozhat az ellen, hogy a megjelölt 
kérdések közül egyet vagy többet a 
napirendbe felvegyenek. Az il}>en 
tiltakozás indokait az igazgatóhoz 
intézett magyarázó emlékiratban kell 
kifejteni, aki azt az Állandó Szer
vezet tagjaival közli.

A  kérdések, amelyek ellen tilta
kozást jelentettek be, nanirenden. 
maradnak, ha az Értekezlet a jelen
lévő kiküldöttek szavazatának két- 
haimad többségével ügy hatái’oz.

Minden kérdést, amelyre nézve 
(az álőző bekezdésben említett esetet 
kivéve) az Értekezlet a jelenlevő 
kiküldötteknek ugyancsak kétharmad 
többségével úgy határoz, hogy az az 
Értekezleten tárgyalandó, a követ
kező ülésszak napirendjére ki kell 
tűzni.

Article 331.

Lft Conférence formulera les ré
gies de son fonctionnement ; elle élira 
son président; elle pourra nommer 
des commissions chargées de présen
ter des rapports sm- toutes questions 
qu’elle estimera devi::r mettre à 
l ’étude.

La simple majorité doe auôrages 
exprimés par î? s membres présenta 
de la Coniî: iL-<: décidera dans tous 
les cas où une majorité plus forte 
u’esi* pas spécialement prévue par 
d’autres articles de la présente Partie 
du présent Traité,

33 L  cikk.

Az Értekezlet maga határozza 
meg tanácskozási rendjét és választja 
meg elnökét; kiküldhet bizottságo
kat, hogy azok bizonyos kérdéseket 
tanulmányozás és jelentés tárgyává 
tegyenek.

A z  Értekezleten jelenlevő kikül
döttek minden ügyben egyszerű 
többséggel határoznak, kivéve azokat 
az eseteket, melyekben a jelen Szer> 
zŐdés e részének más cikkei kifeje
zetten nagyobb többséget kívánnak.



Ancun vote n’est acquis si le 
nombre des suffrages exprimés est 
inférieur à la moitié du nombre des 
délégués présents à la session.

Ha a leadott szavazatok száma 
kisebb az Értekezleten jelenlevő k i
küldöttek felénél, a szavazás érvény
telen.

Article 332.

La Conférence pourra adjoindre 
aux Commissions qu’elle constitue 
des conseillers techniques qui auront 
voix consultative mais non délibé- 
rative.

382. dkk.

A z Értekezlet a részéről kikül
dött bármely bizottsághoz műszaki 
szakértőkét is oszthat be, akik sza
vazati jog nélkül vesznek részt a 
tanácskozásokon.

Article 333.

Si la Conférence se prononce 
pour l’adoption de proposition*; rela
tives à un objet à l’ordre du jour, 
elle aura à déterminer si ces propo
sitions devront prendre la forme :

a) d’une ^recommandation* à sou- • 
mettre à l ’examen des Membres, en 
vue de lui faire porter effet sous 
forme de loi nationale ou autrement ;

h) ou bien d’uu projet de conven
tion internationale à ratifier par les 
Membres.

Dans les deux cas, pour qu’une 
recommandation ou qu’un projet de 
convention soient adoptés au vote 
final par la Conférence, une majorité 
des deux tiers des voix des délégués 
présents est requise.

En formant une recommandation 
ou un projet de convention d’une 
application générale, la Conférence 
devra avoir égard aux pays dans 
lesquels le climat, le développement 
incomplet de l ’organisation industrielle 
ou d’autres circonstances particulières 
rendent les conditions de l’industrie 
essentiellement différentes, et elle 
aura à suggérer telles modifications 
qu’elle considérerait comme pouvant 
être nécessaires pour répondi-e aux 
conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recomman-

833. cikk.

Ha az Értekezlet a napirend 
valamelyik pontjára vonatkozó in
dítvány elfogadása mellett dönt, el 
kell határoznia azt is, hogy az el
fogadott indítványt minő alakban 
kell szövegezni, nevezetesen :

a) javaslat alakjában-e, amelyet a 
tagok elé terjesztenek a nemzeti 
törvényhozás útján vagy más módon 
való megvalósítás megfontolásának 
céljára, vagy pedig

h) a tagok részéről való megerő
sítés céljára nemzetközi egyezmény 
tervezete alakjában-e.

Akár javaslat, akár egyezmény- 
tervezet esetében annak elfogadásá
hoz a végleges szavazásnál az Érte
kezleten jelenlevő kiküldöttek szava- 
zatának kétharmad többsége szük-

Bármely javaslat vagy általános 
érvényű egyezménytervezet szerkesz
tésénél az Értekezlet kellő figye
lembe veszi azokat az országokat 
is, amelyekben az éghajlatviszonyok, 
az ipari szervezetnek hiányos fejlett
sége vagy más különös körülmények 
folytán az ipari viszonyok jelenté
keny eltérést mutatnak és olyan el
térő rendelkezéseket ajánl, amelyek 
az illető országok különleges viszo
nyaihoz képest megfelelőknek lát
szanak.

A  javaslat vagy egyezményter-



daiioïl ou du projet de convention 
sera signé pai- le Président de la 
Conférence et le Directeur et sera 
déposé entre les mains da Secrétaire 
généi-al de la Société des Nations^ 
Celui-ci communinuera une copie 
ceitifiée conforme de la recomman
dation ou du projet de convention 
à chacun des Membres.

Chacun des Membres s’engage à 
soumettre dans le délai d’un an à 
partir de la clôtm’e de la session 
de la Conférence (ou, si par suite de 
circonstances exceptionnelles, il est 
impossible de procéder dans un délai 
d’un an, dès qu’il sera possible, mais 
jamais plus de dix-huit mois après 
la clôture de la session de la Con
férence), la recommandation ou le 
projet de convention à l’autorité ou 
aux autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, en vue 
de la transformer en loi ou de 
prendre des mesures d’un autj;e ordre.

S’il s’agit d’une recommandation, 
les Membres informeront le Secré
taire général des mesures prises.

S’il s’agit d’un projet de conven
tion, le Membre qui aura obtenu le 
consentement ’ de l’autorité ou des 
autorités compétentes, communiquera 
sa ratification formelle de la con
vention au Secrétaire général et 
prendra telles mesmes qui seront 
nécessaires pom- rendre effectives 
les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation nest pas 
suivie d'un acte législatif oti d’autres 
mesures de nature à rendre effective 
cette recommandation, ou bien si un 
projet de convention ne rencontre 
pas l ’assentiment de l'autorité ou 
des autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, le 
Membre ne sera soumis à aucune 
autre obligation.

Dans le cas où il s’agit d’un Etat 
fédératif dont le pouvoir d’adhérer 
à une convention sm’ des objets 
ooncernant le travail est soumis à 
certaines limitations, le Gouverne-

vezet egyik példányát az Értekezlet 
elnöke és az igazgató aláírásukkal 
hitelesítik és ezt a példányt a Nem
zetek Szövetsége főtitkáránál kell 
letétbe helyezni. A  főtitkár a javas
lat vagy egyezménytervezet egy-egÿ 
hiteles másolatát minden tagnak 
megküldi.

Minden tag kötelezi magát, hogy 
az Értekezlet ülésszakának berekesz
tése után legkésőbb egy éven belül 
vagy, ha ez rendkívüli körülmények 
folytán lehetetlen, mihelyt lehetséges, 
de minden esetre tizennyolc hónapon 
belül az Értekezlet ülésszakának be
rekesztése után, a javaslatot vagy 
egyezmény ter vezetet törvény beikta
tás vagy más intézkedés céljából az 
illetékes hatóság vagy hatóságok elé 
terjeszti.

Ha javaslatról vau szó, a tagok 
a főtitkárt a tett intézkedésekről 
értesítik.

Ha egyezménytervezetről van 
szó, az illető tag, ha az illetékes 
hatóság vagy hatóságok hozzájáru
lását megnyerte, az egyezmény alak
szerű megerősítését közli a főtitkár
ral és megteszi a szükséges intézke
déseket, hogy az ülető egyezmény 
intézkedéseit hatályba léptesse.

Ha valamely javaslat megvalósít 
tása nem tesz szükségessé törvény
hozási cselekményt vagy más intéz
kedést, vagy ha valamely egyezmény» 
tervezet nem nyeri meg az illetékes 
hatóság vagy hatóságok hozzájáru
lását, a tagot semmiféle további 
kötelezettség nem terheli.

Ha olyan szövetséges Állami’ól 
van szó, amelyben az egyezmény
kötési jog munkásügyekben bizonyos 
korlátozásoknak van alávetve, Kor
mányának szabadságában áll, hogy



ment aura le droit de considérer un 
projet de convention auquel s’ap
pliquent ces limitations comine xme 
simple recommaiidation et les dis
positions du présent article en ce 
qui regarde les recommandations 
s’appliqueront dans ce cas.

L ’article ci-dessus sera interprété 
en conformité du principe s\iivant:

En aucun cas il ne sera demandé 
à aucun des Membres, comme con
séquence de l ’adoption par la Con
férence d'une recommandation ou 
d’un projet de convention, de dimi
nuer la protection déjà accordée par 
sa législation aux travailleurs dont
il s’agit.

azt az egyezménytervezetet, amelyre 
ezek a korlátozások vonatkoznak, 
egyszerűen javaslatnak tekintse. Eb
ben az esetben a jelen cikknek a 
javaslatokra vonatkozó intézkedései 
nyernek alkalmazást

A  fenti cikk értelmezésénél a 
következő alapelv irányadó:

Semmi esetre sem kívánható vagy 
követelhető a tagok egyikétől sem, 
hogy valamely javaslatnak vagy 
egyezménytervezetnek az Értekez
leten történt elfogadása következté
ben csökkentse a saját törvényhozá
sában a szóbanforgó munkásoknak 
már nyújtott védelmet.

Article 334.

Toute convention ainsi ratifiée 
sera enregistrée par le Secrétaire 
général de la Société des Nations, 
mais ne liera que les Membres qui 
l'ont ratifiée.

384. cikk.

A z  említett módon megerősített 
minden egyezményt a Nemzetek Szö
vetségének főtitkára beiktat, de az 
egyezmény csak azokat a tagokat 
kötelezi, amelyek azt megerősítették.

Article 335.

Tout projet qui, dans le scrutin 
final sm- l ’ensemble, ne recueDlera 
pas la majorité des deu:s tiers des 
suffrages exprhnés par les Membres 
présents peut faü'e l ’objet d’une con
vention particulière entre ceux des 
Membres de l ’Organisation perma
nente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de 
cette nature devra être communiquée 
par les Gouvernements intéressés au 
Secrétaire général de la Société des 
Nations, lequel la fera enregistrer.

336. cikk.

Ha valamely egyezménytervezet 
a végső szavazás alkalmával nem is 
nyerte el az Értekezleten a jelen
lévő kiküldöttek szavazatának két
harmad többségét, azért az Állandó 
Szervezet egyes tagjainak jogukban 
áll, hogy egymás között ilytartalmú 
egyezményt kössenek.

Minden ily módon kötött egyez
ményt az érdekelt .Kormányok a 
Nemzetek Szövetségének főtitkái’á- 
val közölnek, aki azt beiktatja.

Article 386.

Chacun des Membres s’engage à 
présenter au Bureau international 
du Travail un rapport annuel sur 
les mesures prises par lui pour mettre

336. cikk.

Minden tag kötelezi magát, hogy 
a Nemzetközi Munkahivatalnak évi 
jelentést terjeszt elŐ azokról az in
tézkedésekről, amelyeket a maga ré-



à fixécution les conv entions aux
quelles il a adhéré. Ces rapports 
aeront rédigés sous la forme indi
quée par le Conseil d’administration 
et dev^jont contenir les précisions 
demandées par ce dernier. Le Direc
teur présentera un résumé de ces 
rapports à la plus prochaine session 
de la Conférence,

szérôl elfogadott egyezmények végre
hajtása tái’gyában tett. Ezeket a 
jelentéseket az Igazgatótanács ré
széről kívánt alakban és részletes 
tartalommal kell szerkeszteni. A z 
igazgató az Értekezlet legközelebbi 
ülésszakán ezekből a jelentésekből 
készített összefoglalást terjeszt elő.

Article 337.

Toute réclamation adressée au Bu
reau international du Travail par une 
organisation professionnelle ouvrière 
ou patronale et aux termes de laquelle 
l'nn quelconque des Membres n’aurait 
pas assuré d’une manière satisfaisante 
l ’exécution d’une convention à laquelle 
ledii'. Membre a adhéré, pourra être 
transmise par le Conseil d’administra
tion au Gouvernement mis en cause 
et ce Gouvernement pourra etre in
vité à faire sur la matière telle décla
ration qu’irjugera convenable

337. cikk.

A  Nemzetki^zi Munkahivatalhoz 
munkaadók vagy munkások szak- 
szervezete részéről intézett olyan 
panaszt, hogy valamelyik tag vala
mely elfogadott egyezmény végre
hajtását bárminő tekintetben nem 
biztosította kellő módon, az Igaz
gatótanács az illető Koi-mányhoz 
átteheti és a Kormányt felszólíthatja, 
hogy az ügyben megfelelő nyilat
kozatot tegyen.

Article 338.

Si aucune déclaration n’est reçue 
du Gouvernement mis en cause dans 
un délai raisonnable, ou si la décla
ration reçue ne paraît pas satis
faisante au Conseil d’admitâstration, 
ce dernier aura le droit de rendre 
|iublique la réclamation reçue et, le
- aa échéant, la réponse faite.

388. cilck.

Ha az illető Kormánytól meg
felelő határidőn belül nyilatkozat 
nem érkezik, vagy ha a beérkezett 
nyilatkozatot az Igazgatótanács ki
elégítőnek nem tartja, az utóbbinak 
joga van a benyújtott panaszt és 
az ari'a vonatkozó esetleges nyilat
kozatot nyilvánosságra hozni.

Article 339.

Chacun des Membres pourra dé- 
|)03er une plainte au Bm-eau inter- 
ii.itional du Travail contre un autre 
Membre qui, à son avis, n’assurerait 

d’une manière satisfaisante 
l'«exécution d’une convention que l’un 
<1. l’autre auraient ratifiée en vertu 
<li'3 articles précédents.

339. cikk.

Minden tag panaszt tehet a 
Nemzetközi Munkahivatahiál bár
mely másik tag ellen, amely nézete 
szerint a mindkét tag részéről az 
előző cikkeknek megfelelően meg
erősített valamely egyezmény végre
hajtását kellő módon nem biztosítja.



Le Conseil d'administration peat. 
s’il le juge à propos, et avant de 
eaíair un© Cîommission d’onqaête selon 
la procédm’ô indiquée oi-aprèa, ae 
mettre en rapports avec le Gouver
nement miâ en. cause de la manière 
indiquée à l ’article 387,

Si le Conseil d’administration ne 
juge pas nécessaire de communiquer 
la plainte au Gouvern^iment mis eu 
cause, ou si, cette communication 
aĵ anfc été faite, aucune réponse ayant 
satisfait le Conseil d’administiation 
n’a été jeçue dans un délai raison
nable, le Conseil pourra provoquer 
la formatioü d’une commission d’en
quête qui aura mission d’étudier la 
question soulevée et de déposer un 
rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être 
engagée par le Conseil, soit d’ofûce, 
soit sur la plainte d’un délégué à la 
Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par 
l’application des articles 338 ou 339 
viendra devant le Conseil d'îidmi- 
nistration, le Gouvernement mis en 
cause, s’il n’a paa déjà un représen
tant au sein du Conseil d'adminis
tration, aura le droii de désigner un 
délégué pour prendre part aux dé
libérations du Conseil relatives à cette 
afiaire. La date à laquelle ces dis
cussions doivent avoir lieu sera no
tifiée en temps utile au Gouverne
ment mis en cause.

Az Igasgatótanécs, laleJőtt az 
alábbiak szerint a Vizsgáló bizottság
hoz fordulna, a 337. cikkben körüHii 
módon érintkezésbe léphet a kérdéses 
Kormánnyal, ha ezt célazeriinek tartja.

Ha az Igazgatótanács nem tas tja 
szükségesnek, hogy a panaszt a kér
déses Kormánnyal kíizölje, ’ragy ha 
a megtörtént közlés után megíelelő 
határidőn belül nem érkezett be 
olyan válasz, amelyet az Igaz.gat<5- 
tanáos kielégítőnek tart, az Igaz- 
jjatótanács a felvetett panasznak 
megvizsgálása és megfelelő jelcntes- 
tétel végett Vizggálóbizottstlg kikül
dését határozhatja el.

Ugyanezt az eljárást a,z Igazgató
tanács akár hivatalból, akár az Ér
tekezlet valamelyik kikülrlöttjének 
panaszára folyamatba teheti.

Ha a 838. vagy a 339. cikkek 
alapján telmeralő kérdés az Igaz
gatótanács elé kerül, az illető Kor
mánynak, amennj'iben ax Igazgató- 
tanácsban még nincs képviselve, jogá
ban áll, hogy az Igazgcitótanác-snak 
erre az ügyre vonatkozó tárgyalásain 
való részvétei céljából képviselőt 
küldjön ki. Az ügy tárgyalásának 
időpontjáról a kérdéses K.<''rmányfc 
idejekorán megfelelően értesíteni kell.

Article 340.

La Commission d'enquête sera con
stituée de la manière suivante :

Chacun des Membres s’engage à 
désigner, dans. les six mois qui sui
vront la date de mise en vigueur du 
présent Traité, ti'ois personnes com
pétentes en ümtières industrielles, la 
première représentant les paU-ons,la 
deuxiènae représentant les travailleurs 
et la ti-oisième indépendante des un? 
et des autres. L ’ensemble de ces per-

340. cikk.

Â  Vizsgálóbizottságot a követ
kező rendölkezósekack inegfelelő mó
don kell megalakítani;

Minden tag a jelen Szerződés 
életbelépése után féléven belül ipari 
ügyekben jártas három személyt ne
vez meg és pedig egyet a munka
adók, egyet a munkások képviselő
jeként, a harmadikat pedig úgy a 
munkások, mint a munkaadóktól 
független egyének köréből. Mind
ezeket a személyeket lajstromba



tonnes formera une liste anr laquelle 
seront choisis les membres de la 
Commission d’eaquête.

Le Conseil d’administration aura 
le droit de Térifier les titres desdites 
peiTîOunes et de refuser, à la majorité 
des deux tiers des suffrages exprimés 
par les représentants présenta, la no
mination de celles dont les titres ne 
satisferaient pas aux prescriptions du 
présent article .

Sur la demande du Conseil d'ad- 
ciiuiatration, le Secrétaire général de 
la Société des Nations désignera trois 
personnes respectivement cboiíizea 
•iajis chacune des trois catégories de 
la liste pour constituer la Commia- 
sion d’on quête et désignera, en outre, 
l ’une de c<» trois pei-HOa-ieii poi/r 
présider ladite Commission. Aucune 
des trois personnes ainsi désignées 
ne pov:n ;i relever d’un des Membres 
directomont intéressés à la plainte.

eszik, s ebből a lajstromból kell 
a Vizsgálóbizottság tagjait kivá
lasztani.

A z  Igassgatótanáos aa így megne- 
vez&tt személyek alkalmasságát meg- 
vÍKsgálhatja és a jelenlevő képvise
lők szavazatainak kéthannadrészével 
vÍ3szauísítbat)a azoknak kinevezését 
akiknek alkalmasságát nem találja 
a jelen cikk rendelkezéseivel egybe
hangzón u.k.

A z Igazgatótanács felhívásáia a 
Nemzetek Szövetségeoek íőtitkára a 
Vizsgálóbizottság tagjául bárom sze
mélyt nevez ki és pedi^ a lajstrom 
bár07n csoportjának mindegyikéből 
eg3 'tíi>egyet és c bárom személy 
egyikét a Bizottság elnökéül jelöli 
ki. E három személy közül egyik 
sem lehet olyan személy, akit a 
lajstromba à panasznál közvetlenül 
érdekelt valamelyik tag jelölt ki.

Article 341.

Dai.-: ;.'i cas où une plainte serait 
i-^o.'oyCv's vertu de l’article 333, 
d '■ u.t une Commission d’enquête, 

aoûiv. des Membres, qu’il soit ou 
iVOD directement intéressé à la plainte, 
fl’eugage à mettre à la disposition 
de la Commission toute information 
qui se trouverait en. sa possession 
relativement à l’objet de la plainte.

3^1. cikk.

Valamennyi tag kötelezi ma,gát, 
hogy abban az esetben, ha valamely 
panaszt a 339. cikk alapján a Vizs
gálóbizottság elé utasítanak, a Bizott- 
íjágnak megadja mindazokat a fel- 
vilíigoslbáaokat, amelyek a panasz 
tálgyára nézve az ő rendelkezése 
alai-t vannak, akár érdekelve van 
közvetlenül a panasznál, akár ainca.

Article 342.

La Commission d’enquête, aprte 
tm examen approfondi de la piainte, 
l édigera un rapport da:«.‘  ’  ̂quel elle 
consignera ses constat à Inii.s sur tous 
les points de fait poi a, ,'i;.i.a:it de pré
ciser la portée, vie la oontestation, 
ainsi quelc‘s - t-. u.mandations qu'elle 
ci'oii'a devoir formuler quant aux 
mesures á prendre pour donner satis
faction au Gouvernement plaignant 
et quant aux délais dans lesquels ces 
mesures devraient être prises.

342. cikk.

A  Vizsgálóbizottság a panasz be
ható megvizsgálása után jelentést 
készít, amely magában foglalja mind-
a.zokra a ténykedésekre vonatkozó 
megállapításait, amelyek a felek 
között fennforgó vitás eset elbírálá
sánál lényegesek és egyúttal javas
latot tartalmaz azokra a lépésekre 
nézve, amelyek a panasz elintézése 
céljából szükségeseknek látszanak, 
megjelölvén egyúttal a javasoli: in
tézkedések határidejét is.



Ce rapport indiquera également, 
le cas échéant, les sanctions d’ordre 
économique contre le Gouvemement 
mis en cause que la Commission ju
gerait conyenables et dont l'appK- 
cation par les autres Gouvernements 
lui paraîtrait justifiée.

A  jelentésnek egyúttal meg kell 
jelölnie azokat az esetleges gazda
sági intézkedéseket is, amelyeket 
Tíílamely yétkeanek talált Kormány
nyal szemben helvénvalóknak tart 
és amelyekre né^ve indokoltnak látná, 
hogy azokat a többi Kormányok 
alkalmazásba vegyék.

Article 3á3.

Le Secrétaire général de la So
ciété des Nations communiquera le 
rapport de la Gomiuission d’eu quête 
à chaouii des Gouvernements inté
ressés dans le difíérend et en assu
rera la publication.

Chacun des Gouvernements inté
ressés devra signifier au Secrétaire 
général de la Société des Nations, 
dans le délai d'un mois, s'il accepte 
ou noQ les recommandations conte
nues dans le rapport de la Coramis- 
sion, et, au cas où il ne les accepte 
pas, s’il désire soumetti’e le différend 
à la Cour permanente de justice 
internationale de la Société deg Na
tions.

343. cikk.

A  Nemzetek Szövetségének fő
titkára a Vizsgálóbizottság jelentését, 
a panaszban érdekolt valamennyi 
Kormánnyal közli és annak közzé
tételéről gondoskodik.

A z érdekelt Kormányok minde
gyike köteles a Nemzetek Szövetségé
nek főtitkárával egy hónapon belül 
közölni, hogy a bizottsági jelentés
ben foglalt javaslatokat elfogadja-e 
vagy sem és amennyiben el nem 
fogadja, vájjon óhajtja-e a vitás ese
tet a Nemzetek Szövetségének Állan
dó Nemzetközi Bírósága elé terjesz
teni.

Article 344.

Daus le cas où Tűn des Membres 
oe prendrait pas, i*elátivément à une 
recommandation ou à nu projet de 
Cîonvention, les mesures prescrites à 
l'article 338, tout autre Membre am-a 
le droit d’en référer à la Cour per
manente de justice internationale.

344, cikk.

Abban az esetben, ha valamely 
tag báimely javaslat vagy egyez- 
ménytei'vezet tekintetében a 933. cikk
nek megfalő intézkedéseket nem 
teszi meg, a többi tagok bármelyiké
nek jogában áll az ügyet az Állandó 
Nemzetközi Bíróság elé teijeszteni.

Article 345.

La décision de la Cour perma
nente de justice iútemationale con
cernant une plainte ou une question 
qui lui aurait été soumise conformé
ment aux articles 343 ou 344 ne 
sera pas susceptible d’appel.

34Ö. cikk.

A z Állandó Nemzetközi Bíi'óság 
döntése a 343. és a 344, cikkek értel
mében eléje terjesztett panaszok vagy 
vitás kérdések tárgyában végér
vényes.-



Les conclusions ou recommanda- 
dons ôventtielles de Ja Commission 
à’enqiiête pourront être coîifirmées, 
amendées ou annulées par la Cour 
permanente de justice internationale, 
laquelle devra, le cas. échéant, iodi- 
qner les sauotioiis d’ordre économi
que, qu’elle croiiaiL lionvenable de 
preudve à rencontre d’un Gou- 
vpinement en iaute, et dont l ’appli
cation par les autres GonvevneinentH 
lui paraîtrait justifiée.

ArticiR 347.

Si uQ \lerabre quGli:o.i'.j.;e. ne se 
conforme pas dans le délai prescrit 
aux recoininandationséventuellement 
contenues soit dans le rapport de la 
Comű:vig.iün d'enquête, soit dans la 
déc:!: i: ÍL (k; la Cour permanente d<; 
justi.,. iiit-uTiatiouale, tout autre 
Mer»' r.- i -ra appliquer audit Mem- 
b U:,. ' y-rf-Tous d’ordre économique 

le r.ippoi't de la Commission ou 
1 CLécjsion «le la Cotu* auront décla- 

; ;î;s applicable.*? en l ’espèce.

A z Állandó Nemzetközi Bíróság 
a Vizsgálóbizottság bármely meg- 
áHapitc^sát vagy javaslatát helyben
hagyhatja, megváltoztathatja vagy 
éi-vénytelennek nyilváníthatja és 
határozatában megjelölheti azokat 
az esetleges gazdasági- iutézkedé- 
aeket ia, amelyeket bolyéüvalóknak 
tart és amelyekre nézve indokoltnak 
látja, hogy azokat \'alamely vétkes
nek talált Kormánnyal szemben a 
többi Kormányok alkalmazásba 
veg3 'ék.

347. cikk.

Ha valamely tag a megszabott 
határidőn belül nem i éti magát alá 
azoknak a javaslatoknak, amelyeket 
az eset körülméhyeihez képes b a 
Vizsgálóbizottság jelentése vagy az 
Állandó Nemzetközi Bíróság hatá* 
rozata tartalmaz, a többi tagok 
közül bármelyik az előbb említett 
tag ellenében azokat a gazdasági in- 
tézkedésokct alkalmazhatja, amelyek
nek alkalmazását a Bizottság jelen
tése v îgy a Bíróság határozata erre 
37 f'.fietjte helyénvalóknak tartott

Article 348.

Le Gouvernement en íaute peut, 
à tout moment, informer le Conseil, 
d’administration qu'il a pi*is les me
sures nécessaires pour se conformer 
aoit aux recommandations de la 
Commission d’enquête, ; . r à celles 
contenues dans la de la Cour
permanente de justice hileinationale, 
et peut dema’. au Conseil de bien 
vouloir fair;: iituer par le Secré
taire général de la Société dos Na
tions une commission d’enquête 
cliargée de vérifier ses dires. Dans 
ce cas les î=tipulations des articles 
n40, 341, 342, 343, B4ô et 34Ö

34S. cikk.

A  vétkes Kormány bárrnikor 
értesítheti az Igazgatótanácsot, hogy 
megtette a szükséges intézkedéseket 
arra nézve, hogy az eset körülményei
hez képest vagy a Vizsgálóbizottság 
részéről ajánlott vagy az Állandó 
Nemzetközi Bíróság határozatában 
foglalt Jhvasiatok megvalósuljanak 
és kérheti az Igazgatótanácsot, hogy 
a Nemzetek Szövetségének főtitkára 
útján küldjön ki Vizsgálóbizottságot 
állításai valódiságának megállapítá
sára. Ebben az esetben a 340., 341.,
342., 343,, 345. és 346. cikkek ren
delkezéseit kell alkalmazni, s ha a



s’appliqueront, et si le rapport de la  
CommisBÎon d’enquête ou la décision 
de la Cour permanente de justice 
internationale sont favorables au 
Gouvernement en faute, les autres 
Qouvernemônts devront aussitôt rap
porter les mesures d’ordre économi
que qu’ils auront prises à l 'encontre 
dudit État.

Vizsgálóbizottság jelentése vagy az 
is-UanJô Nemzetközi Bíróság döntése 
a vétkes Kormány javára szól, a 
többi Kormányok kötelesek azokat a 
gazdasági rendelkezéseket, amelyeket 
a vétkes Kormánnyal szemben alkal
maztak, azonnal beszüntetni.

C H APIT R E  III .

Prescriptions génémUs.

Article 349.

Les Membres s’engagent à ap
pliquer les conventions auxquelles ils 
auront adhéré, conformément aux 
stipulations de la présente Partie du 
présent Traité, à celles de leurs co
lonies ou possessions et à ceux de 
leui’s protectorats qui ne se gouver
nent pas pleinement eux-mêmes, cela 
sous les réserves suivantes:

1“ que la convention ne soit pas 
rendue inapplicable par les condi
tions locales;

2® que les modifications qui se
raient nécessaû’es pour adapter la 
convention aux conditions locales 
puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra noti
fier an Bureau international du tra
vail la décision qu’il se propose de 
prendre en ce qui concerne chacune 
de ses colonies ou possessions ou 
chacun de ses protectorats ne se 
gouvernant pas pleinement, eux- 
mêmes.

Article 350.

Les amendements à la présente 
Partie du présent Traité, qui seront 
adoptés par la Conférence à la ma
jorité des deux tiers des suffrages 
émis par les délégués présents, de
viendront exécutoires lorsqu’ils auront 
été ratifiés par les États dont les

III . FE JE ZET .

Általános szabályok.,

349. cikk

A  Tagok kötelezik magukat, hogy 
azokat az egyezményeket, amelyeket 
megerősítettek, a jelen Szerződés e 
részének rendelkezései szerint mind
azokra a gyarmataikra, birtokaikra 
és fennhatóságuk alá tartozó terü
letekre is  életbeléptetik,, amelyeknek 
nincs teljes önkormányzatuk, de:

1. kivéve azokat az eseteket, 
amikor az egyezmény a helyi viszo
nyok miatt keresztülvihetetlen és

2. fenntartva azokat a módosítá
sokat, amelyek az egyezménynek a 
helyi viszonyokkal való Összeegyez
tetéséhez szükségesek.

Ehhez képest minden tag köteles 
a Nemzetközi Munkahivatallal kö
zölni mindazokra a gyarmataira, bir
tokaira és fennhatósága alá tartozó 
területeire vonatkozó elhatározását, 
áinelyeknek nincs teljes önkormány
zatuk.

350. cikk.

A  jelen Szerződés e részének oly 
módosításai, amelyeket az Értekezlet 
a jelenlevő kiküldöttek szavazatai
nak kétharmad többségével elfoga
dott, akkor válnak jogerősekké, ami
kor azokat azok az Államok, amelyek
nek képviselői a Nemzetek Szövet-



représentants forment le Conseil de 
la Société des Nations et par les 
trois quarts des Membres.

ségéaek Tanácsát alkotják és a tagok 
háromnegyedrésze megerősítették.

Article 351.

Toutes questions ou difficultés 
relatives à l’intei-prétation de la pré
sente Partie du présent Traité et des 
conventions ultérieurement conclues 
par les membres, en vertu de ladite 
Partie, seront soumises à l’apprécia
tion de la Cour permanente de justice 
internationale.

3B1. cikk.

A  jelen Szerződés e részének, 
valamint a tagok között a jelen. 
Szerződés e részének értelmében kö
tött későbbi egyezményeknek értel
mezésére vonatkozó minden kérdést 
vagy vitát elbírálás végett az Állandó 
Nemzetközi Bíróság elé kell terjesz
teni.

C H A P IT R E  IV.

Mesures transitoires

prévues dans le Trait£ de Paix  conclu avec 
l’AUemagiae le 28 juin 1919.

Article 3B2.

La première session de la Con
férence aura lieu au mois d’octobre
1919. Le lieu et l’ordre du jour de 
la session seront arrêtes dans T Annexe 
ci-jointe.

La convocation et Torganisation 
de cette première session seront as
surées par le Gouvernement désigné 
à cet effet dans l’Annexe susmen
tionnée. Le Gouvernement sera assisté, 
an ce qui concerne la préparation 
des documents, par une Commission 
iatemationale dont les membres seront 
désignés à la même annexe.

Les frais de cette première session 
et de toute session ultérieure jusqu’au 
moment où les crédits nécessaires 
auront pu être inscrits au budget de 
la Société des Nations, à l’exception 
des frais de déplacement des délé
gués et des conseillers techniques 
seront répartis entre les Membres 
dans les proportions établies pour le 
Bureau international de l ’Urdon pos
tale universelle.

IV. FEJEZET.

Átmeneti rendelheeésék

amint ezek a Németorszáerera] 1919. évi június 
h6 28.-án kötött békeszerződésbeB fel vannak 

sorolva.

BR2. cikk.

A z Éi*tekezlet első ülésszakát 191^ 
október havában tartja. Az ülésszak 
helyét és napirendjét az idecsatolt 
Függelék határozza meg.

Az elaő ülésszak egybehívására 
és szervezésére vonatkozó intézkedé
seket az említett Függelékben ebből 
a célból kijelölt Kormány teszi meg,. 
Ezt a Kormányt az Értekezlet elé 
teij esztendő okmányok előkészítésé
ben az a Nemzetközi Bizottság támo
gatja, amely a Függelékben előírt 
módon megalakul.

Az első és minden további ülés
szak költségeit —  a kiküldöttek és 
a szakta,nácaadóik költségeinek ki
vételével — addig, amíg a szükséges 
hitel a Nemzetek Szövetsége költség- 
vetésének terhére felvehető, az egyes 
tagok között abban a » arányban kell 
felosztani, amely szerint ezek az 
Egyetemes Postaegyesületi Nemzet
köziiroda költségeihez hozzájárulnak.



Jusqu'à ce que la Société des 
Nations ait été constituée, toutes 
communications qui devraient être 
adressées, en vertu des articles pré
cédents, au Secrétaire général de la 
Société seront conservées par le Di
recteur du Bureau international du 
travail, lequel en donuei’a connais
sance au Secrétaii-e général.

A  Nemzetek Szövetségének meg
alakulásig mindazokat a közlemé
nyeket, amelyeket az előző cikkek 
szerint a Szövetség főtitkárához kel
lene intézni, a Nemzetközi Munka
hivatal igazgatója veszi át, aki azokat 
a Szövetség főtitkárához juttatja.

Article 354.

Jusqu’à la création de la Cour 
permanente de justice internationale, 
les différends qui doivenli lui être 
soumis en vertu de la présente Partie 
du présent Traité seront déférés à 
un tribunal formé de trois personnes 
désignées par le Conseil de la Société 
des Nations.

354. cikk.

Az Állandó Nemzetközi Bíróság 
megalakulásáig mindazokat a vitás 
ügyeket, amelyeket a jelen Szerződés 
e részének értelmében eléje kellene 
terjeszteni, a Nemzetek Szövetségé
nek Tanácsa részéről kijelölt három 
személyből álló bü’óság elé kell utalni.

Annexe.

Première session de la conférence du 
travail, 1919.

Le lieu de la Conférence sera 
Washington.

Le Gouvernement des États-Unis 
d'Amériqne sera piié de convoquer 
la Conférence.

Le Comité international d’organi
sation sera composé de sept personnes 
désignées respectivement par les 
Gouvernements des États-Unis^ de la 
Grajide-Bretagne, de la France, 
de l’Italie, du Japon, de la Belgique et 
de la Suisse. Le Comité pourra, s’il 
le juge nécessaii-e, inviter d’autres 
Mèmbres à se faire représenter dans 
son sein.

L ’ordre du jom* sera le suivant:
1. Application du principe de la 

journée de 8 heures ou de la semaine 
de 48 heures;

2. Questions relatives aux moyens 
de prévenir le chômage et de remédier 
à ses conséquences.

Függelék.

A Munkaügyi Évi Értekedet első ülés
szaka 1919-ben.

A z Értekezlet helye : Washington.

Az Északamerikai Egyesült-Álla
mok Kormánya felkéretik, hogy az 
Értekezletet h í^a össze.

A  Nemzetközi Szervezőbizottság 
hét tagból áll, akiket az Észak- 
amerikai Egyesült-Államok, Nagy- 
britannia, Franciaország, Olaszország, 
Japán, Belgium és Svájc Kormányai 
jelölnek ki. A  Bizottság, ha szüksé
gesnek látja, más tagokat is felhív
hat, hogy a Szervezőbizottságba kép
viselőt küldjenek,

A  napirend a következő:
1. A  8 órás munkanap vagy a 

48 órás munkahét elvének alkalma
zása.

2. A  munkanélküliség meggátlá- 
sára és következményeinek elhárítá
sára vonatkozó kérdések.



3. Emploi des femmes:
a) avant ou après l’accouchement 

(y oompïis la question de l ’indemnité 
de maternité) ;

h) pendant la nuit;
c) dans le travaux insalubres

4. Emploi des enfants:
a) âge d’admission au travail,

h) travaux de nuit;
c) travaxix ’nsalubres.

5. Extension et application des 
Conventions internationales adoptées 
à Berne en 1906 sur l ’interdiction 
du travail de nuit des femmes em
ployées dans l’industrie et Tinterdic- 
tion de l ’emploi du phosphore blanc 
(jaune) dans l’industrie des allumettes,

3. A  nők alkalmíkziá^ ■ belei'*''''*
a) szülés előtt és

az anyasági segély *

b) éjjeli mmikára; jjjias
c) az egészségre 

mekben. ««■ága:
4 Gyeimekek
a) az alkalmazás 

korhatára ;
b) éjjeH munkára; ĝ̂ imas
c) az egészségre ^  

mekben. ,«or/ofcfc
5. Az iparban alk®̂  ^

éjjeli munkájának tilalD^  ̂ cjj. 
gyufagyártásban a fehéi’ f i 
nálatának tilalma 
Bernben alkotott 
iesztése és végrehajtása-

SECTION II.

Principes généraux.

Article 355.

Les Hautes Parties Contractantes, 
reconnaissant que le bien-être physi
que, moral et intellectuel des iravail- 
lem’s salariés est d’ime importance 
essentielle au point de vue inter
national, ont établi, pour parvenir à 
ce but élevé, l’Organisme permanent 
prévu à la Section I  et associé à 
celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissent que les diffé
rences de climat, de moeurs et 
d ’usages, d’opportunité économique et 
de tradition industrielle rendent 
difficile à atteindre, d’une manière 
immédiate, l ’uniformité absolue dans 
les conditions du travail. Mais, per
suadées qu’elles sont que lè travail 
ne doit pas être considéré simplement 
comme un article de commerce, elles 
pensent qu'il y a des méthodes et 
des principes pour la réglementation 
des conditions de travail que toutes

II. CÍM.

Általános elveid-

855. cikk-

A  Magas Szerződő 
vén azt, hogy a b é r i»^  — 
erkölcsi és szellemi 
szempontból a legnagy*^ 
ségű, ennek a magasztos ^^bon 
mozdítása érdekében i  
megállapított és a Ne®^® ,,
Bégével kapcsolatba 
szervezetet létesítették. - uailat'^ , ’ 

Elismerik, hogy aZ 
az erkölcsöknek és 
valamint a gazduHági 
és az ipari hagyoinány^^ 
bözősége i^iegiuJ.nzítvk 
viszonyok telj oh p e  ,
közvetlen megviil.'.síUi.̂ í̂ *̂  ̂  ̂
a meggyőződÓHlMin, ’
nem tekinthet/) (vuii» ”̂ 
azt tartják, hof̂ y 
viszonyok szubAlyo/»'^" '̂''*^ 
szerei és elvoi, 
zására minden ip/u’í



les communantés industrielles devrai
ent s’efforcer d’appliquer, autanb quo 
les circonetanocB spéciales dans les
quelles ©lies pourraient se trouver, 
le permettraient.

Parmi ces méthodes et prini^ipes, 
les suivants paraissent aux Hautes 
Parties Contraotautes être d’une im
portance particulière et urgente :

1. Le principe dirigeant ci-dessua 
énonce que le travail ne doit pas 
être considéré simplement coEnme une 
marchandise ou un article de com* 
merce.

2. Le droit d’association en vue 
dû tous objets non contraires aux 
lois, aussi bien pour les salariés que 
pour les employem-s.

3. Le payement aux travailleurs 
d'un salaire lem- assurant un niveau 
de vie convenable tel qn^on le com
prend dans leur temps et dans leur 
pays.

4. L ’adoption de la jom'uôc de 
huit heures ou de la semaine de 
quarante-hmt hem'ea comme but à 
atteindre pai'tout où il n’a pas en
core été obtenu.

5. L ’adoption d'im repos hebdo
madaire de vingt-quatre heures au 
minimum, qui devrait comprendie le 
dimanche toutes les fois que ce seia 
possible.

6. La suppression du travail des 
enfants et l ’obligation d’apporter au 
travail de jeunes gens des deux 
sexes les limitations nécessaires pour 
leur permettre de continuer leur édu
cation et d'assurer lem’ développe
ment physique.

7. Le principe du salaire égal, 
sans distinction de sexe, pour un 
travail de valeur é^ le .

8. Les règles édictées dans cha
que pays au sujet des conditions du 
tra v ^  devront assurer un traitement 
économique équitable à tous les tra
vailleurs résidant légalement dans le 
pays.

9. Chaque Etat devra organiser 
un service d’inspection, qui com-

törekednie kellene, amennyire ezt 
sajátos körülményeik megengedik.

Ezek közül a módszerek és elvek 
közül a Magas Szerződő Felek előtt 
kiváltképen a következők látszanak 
különösen és aűrgősen fontosaknak;

1. A  fentemlltett vezérelv, íiogy 
a munka nem tekinthető csupán árú
nak vagy kereskedelmi cikkriek.

2. A. szabadszei-vezkedós joga 
minden törvényes célra úg}' a mun
kások, mint a munkaadók részéről.

3. A  munkások dyazása olyan 
munkabérrel, amely abban az időben 
és abban az országban, amelyben 
élnek, számukra tisztességes életmódot 
biztosít.

4- A  8 órás munkanap vagy 48 
órás munkahét elfogadása mint el
érendő zsinórmérték mindenütt;, ahol 
még nincs elérve.

6. Hetenkint legalább 24 órás 
muukaszünet, amely, amennyire csak 
lehetséges, a vasáinapot magában 
foglalja.

6. A  gyermekmunka megszünte
tése és mindkét nembeli fiatalkorúak 
munkájának olyan korlátozása, amely 
nevelésük folytatását és kellő testi 
fejlődésüket lehetővé teszi.

7. A z  az elv, hogy férfiak és nők 
egyenlő értékű munkáért egyenlő 
munkabért kapjanak.

8. A  munkaviszonyokra vonatko
zólag alkotott jogszabályok minden 
országban méltányos gazdasági elbá
násban részesítsenek az ország terü
letén jogosan tartózkodó minden 
munkást.

9. Abból a célból, hogy a munkás
védelmi törvények és szabályok



prendi-a des femmes, afin d’assurer 
ràpplicatioD des lois et règlements 
pour la protection dea traTaillears.

Sana proclamer que ces principes 
et ces méthodes sont ou complets, 
ou définitifs, les Hautes Parties Con
tractantes sont d’avis qu'ils sont 
propres à guider la politique do la 
Société des Nations ; et que, s'ils 
g ont adoptés par loa communautés 
iLidustrielIes qui soiit membres de la 
Société des Nations, et s’ils sont 
roainf.enus int-aots dans la pratique 
par un corps approprié d'iaspecteure, 
ils répaudiout des bienfaits perma
nents sur les salariés du monde.

alkalmazása bi»tosittassék, minden 
államban felügyelet rendazeresífcéséről 
kell gondoskodni, amelyben nők is 
'•ész tvesznek.

Anélkül, hogy ezeket a mód
szereket és elveket kimerítőknek vagy 
véglegeseknek tekintenék, a Magas 
Szerződő Felek azt a nézetet vallják, 
hogy ezek az elvek alkaJmasak a 
Nemzetek Szövetsége politikájának 
irányítására és hogy, ha azokat a 
Szövetség tagjainak sorába taiiozó 
ipari közíiletek elfogadják és a 
gyakorlatban megfelelő felügyeleti 
rendszer mellett sértetlenül érvényben 
tartják, a világ bérmunkásainak 
maradandó jótéteményeket fognak 
biztoeltani.

P A R T IE  X IV .

Clauses diyerses.

Article 356.

La j '-igiie s’engage k recvon- 
i agréer les conventions 

pi vsa ou à passer par les Poissan- 
-,r'3 alliées et associées ou certaines 
d'fintre ellea avec toute autre Puis
sance, relativement au commerce 
des armes et des spiiitueux ainsi 
qu'aux autres matières traitées dans 
les Actes généraux de Berlin du 26 
février 1885 et de Bruxelles du 2 
juillet 1890, et les Conventions qui 
les ont complétées ou modifiées.

X IV . RÉSZ.

Vegyes rendelkezések.

S5Ô. cikk.

Magyarország kötelezi magát a 
Szövetséges és Társult Hatalmak, 
vagy közülük egyesek és bármely 
más Hatalom között létrejött vagy 
a jő vőbfcn létesülő olyan egyezmények 
és azokat kiegészítő és módosító 
egyezmények eHamerésére ég meg
erősítésére, amelyek a fegyverekkel 
és szeszes italokkal űzött kereskedésre, 
valamint az 1885. évi februárius hó 
26.-án Berlinben és az 1890. évi 
július hó 2.-án Biüsszelben kelt főok
mányokban szabályozott más ügyekre 
vonatkoznak.

Article 357.

Les Hautes Parties Conti-actantes 
i-Gconnaissent avoir pris connaissance 
r.’ú donner acte du Traité signé par
lo Gouvernement de la République 
française le 17 juillet 1918 avec son 
Altesse Sérénissime le Prince do Mo
naco, et définissant les x-apports de 
la France et do la Principauté.

357. cikk.

A  Magas Szerződő Felek elismerik 
és igazolják, hogy tudomásul vették 
a Francia Köztársaság Kormányának 
a Monakói Fejedelem ö  Fenségével 
1918. évi július hó 17.-én kötött azt 
a szerződését, amely Franciaország 
és a Fejedelemség viszonyát hatá
rozza meg.



Les Hautee Parties Contractantes, 
tout en reconnaissant les garanties 
stipulées en faveur de la Suisse par 
les Traités de 1815 et notamnient 
TA et© du 20 novftmbi’e 1816, garan
ties qui constituent des engagements 
intemationaux pour le maintien de 
la Paix, constatent cependant que 
les stipulations de ces traités et con
ventions, déclarations et autres actes 
complémentaizes relatifs à la zone 
neutralisée de Savoie, telle qu’elle 
est déterminée par l ’alinéa 1 de l ’ar* 
tiole 92 do l’Acte final du Congrès 
de Vienne et par l’alinéa 2 de l ’ar
ticle 3 du Traité de Paris du 20 
novembre 1815, ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles. En 
conséquence, les Hautes Parties Con
tractantes prennent acttï de l ’accord 
intervenu entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement suisse 
pour l'abrogation des stipulations 
relatives à cette zsone qui sont et 
demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes 
reconnaissent de même que les stipu
lations des traités de 1815 et des 
autres actes complémentaires re la tif 
aux zones {ranchea de la Haute- 
Savoie et du pays de Grex ne corres
pondent plus aux circonstances ac
tuelles et qu’il appartient & la France 
et à la Suiase de régler entre elles, 
d’un commun accord, le régime de 
ces territoii’es, dans les conditions 
jugées opportunes par les deux paya.

A  Magas Szerződő Felek elismerik 
ugyan ajs 181 &. évi szerződésekben 
és különösen az 1815. évi november 
hó 20.-án kelt okmányban Svájc 
javára szolgáló azokat a biztosíté
kokat, amelyek a béke femitartása 
végett nemzetközi kötelezettségeket 
tartálraaznak, de me^Jlapltják, hogy 
Saavójának semlegesített terület
részére vonatkozó ezeknek a szerző
déseknek és egyezményeknek, nyi
latkozatoknak és más kiegésaítő ok
mányoknak rendelkezései, amiként 
azokat a Bécsi Kongresszus záró
okmánya 92. cikkének 1. bekezdése 
és az 1815. évi november hó 20.-i 
Párisi Szerződés 3. cikkének 2. be
kezdése meghatározza, többé nem 
felelnek meg a jelenlegi viszonyok
nak. Ennek folytán a Magas Szer
ződő Felek tudomásul veszik a Francia 
Kormány ás a Svájci Kormány között 
létrejött megegyezést erre a terület
részre vonatkozó szabályok hatályon 
kívül helyezése tárgyában, amely 
szabályok tehát érvénytelenekké vál
tak és érvénytelenek maradnak.

Ugyancsak elismerik a Magas 
Szerződő Felek, hogy az 1815, évi 
szerződéseknek és egyéb kiegészítő 
okmányoknak FelsŐ-Szavója és Gex 
vidék szabadterületeire vonatkozó 
rendelkezései többé nem felelnek, meg 
a jelenlegi viszonyoknak és hogy 
Franciaország és Svájc vannak hi
vatva an-a, bogy ezeknek a terüle
teknek szabályait mindlcettejük részé
ről célszerűeknek tartott elvek sze
rint egymás között közös megegye
zéssel megállapítsák.

Ann«xe.

I.

Le -Conseil fédéral suisse a fait 
connaître au Gouvernement français 
en date du 5 mai 1919, qu’après

Függelék.

I.

A  Svájci Szövetségtanács 1919. 
évi május bó 5.-én közölte a Francia 
Kormánnyal, hogy szerencsésnek érsd



avoir examiné dans un même esprit 
de sincère amitié, la disposition de 
l'aL-tiole 435 des Conditiom de Paix 
présentées à, rÂllejuagne par les 
Puissances alliées et associées, il a 
été assez heui'eux pour aiTÎver 4 la 
conclusioiî qu’il lui était possible d’y  
auqxtiescev sous les coiiaidérations et 
réserves suivantes:

4° Zone neutralisé© de la Haute- 
Savoie :

H seia entendu qu’aussi long
temps que les Chambres fédérales 
ii’aurout pafi ratifié l ’acoovd intervenu 
entre les deux Gouvernements con
cernant rabrogation des stipulationg 
jelatives à la zone neutralisée de 
Savoie, ii n’y aura iígb  dj? définitif 
de part n i. d’autre à ce sujet.

b) L ’aBsontiment donné pai* le 
Gouvernement suisse à l’abrogation 
.ios stipulations susmentionnées pré- 
snppoic, conformément au texte 
adopti, la reconnaissance des garan- 
tb5s fo -v  Oées en faveur de la. Suisse 
p;i.r- jrii: ui .iifcés de 1815 et notamment 
j.ar la Déclaration du 20 novembre 
:915.

c) L ’accord entre les Gouverne
ments français et suisse pom’ Tabro- 
gation des stipulations susmention
nées, ne sera considéré comme valable 
que si le Traité de Paix contient 
l’article tel qu’il a été rédigé. En 
outre, les Parties contractantes du 
Traité de Paix devront chercher à 
obtenir le consentement des Puissan
ces signataires des traités de 1815 
et de la Déclaration du !íO novembre 
1815, qui ne sont paf. uguataires du 
Traité de Paix aci-r.ej,

2® Zone m' i-iche de la Haute- 
Savoie et cia pr*.ys de Ges;

aj Lô Conseil fédéral déclare faire 
lea réserves les plus expresses en ce 
qui concerne l ’intei’prétation à donner 
à la déclaration mentionnée au der
nier alinéa de l ’article ci-dessus à 
insérer dans le Traité de Paix, où

magát, hogy a Szövetséges és Tár
sult Hatalmak részéről Németország
nak átnyújtott békefeltételek 435. 
ciklxében foglalt rendelkezésékhaz
— ugyancsak őszinte baráti sasellem- 
bsn történt megvizsgálásuk után —  
megnyugvással hozzájái uljona követ
kező megjegyzésekkel és fenntartá- 
sok'ial :

1. Felső-Szavója semlegesített 
terület része:

a) Megegyezés van arra nézve^ 
hogy mindaddig, araig a Szavója 
bemlegeeltett terület részére vonat
kozó szabályok hatályon kívül helye
zése tárgyában a két Kormány küzött 
létrejött megegyezést a szövetségi 
kamarák meg nem erősítik, ebben az 
irányban egyikük sem fog végleges 
intézkedést tenni,

bj A  Svájci Kormány hozzájáiTi- 
lása a fentemlítctt szabályok hatá
lyon kívül helyezéséhez —  az elfo
gadott szövegnek megfelelően —■ 
feltételezi az 1815. évi szerződések
ben és különösen az 1815. évi no
vember hó 20.-i nyilatkozatban Svájc 
javára szolgáló biztosítékok elisme
rését.

c) A  fentemlltett szabályok liatá- 
lyou kívül helyezése tárgyában a 
Francia és a Svájci Kormányok kö
zött létrejött megegyezés csak úgy 
válik érvényessé, ha a kérdéses cikk 
abban a szövegben jut a Békeszer
ződésbe, amint az ezidőszerint ii-ány- 
adó. A  Békeszerződésben résztvevő 
Feleknek ezenkívül be kell szerézniök 
az 1815. évi szerződéseket és az 
1815, évi november hó 20.-i nyilat
kozatot aláíró azoknak a Hatalmak
nak hozzájái'ulását, amelyek a jelen
legi Békoezerződést nem írják alá.

2. Felső-Szavójának és Gox vidé
kének szabad területe ;

A  Szövetaégtanács kijelenti, 
hogy a leghatározottabb fenntartássaí 
él annak a nyilatkozatnak ért€ilme- 
zésére, amelyet a Békeszerződósbe 
fölveendő fenti cikk utolsó bekez
dése következőképen fojez ki: »az



il est dit que »les stipulations des 
Traités de 1816 et des autres actes 
complémentaires relatifs aux zonea 
franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de G ex ne correspondent plus 
aux ciroonstances actuelles «. Le 
Conseil fédéral ne voudrait pas, en 
effet, que de son adhésion à cette 
rédaction il pût être conclu qu îl se 
i’allierait à la suppression d’une 
institution ayant pour but de placer 
des contrées voisines au bénéfice 
d'un régime spécial approprié à leur 
situation géographique et économi
que et ^ui a fait ses preuves. Dans 
la pensée du Conseil fédéral, il 
s’aigirait non pas de modifier la 
structure douanière des zones, telle 
qu’elle a été instituée par les Traités 
susmentionnées, mais uniquement de 
régler d’une façon mieux appropriée 
aux conditions économiques actuelles 
les modalités des échangea entre les 
régions intéressées. Les observations 
qui précèdent ont été inspirées au 
Conseil fédéral par la lecture du 
Projet de Convention relatif à la 
constitution future des zones, qui se 
trouvait annexé à la note du Gouver
nement français datée du 26 avril. 
Tout en faisant les réserves susmen
tionnées, le Conseil fédéral se déclare 
prêt à examiner dans l ’esprit le plus 
amical toutes les propositions que le 
Gouvernement français jugera à pro
pos de lui faire à ce sujet.

b) n  est admis que les stipula
tions des Traités de 1815 et autres 
actes complémentaires conceniant 
des zones franches resteront en 
vigueur jusqu’au moment où ue 
nouvel arrangement sera intervenu 
entre la Suisse et la France pour 
régler le régime de ces territoires.

1815. évi szerződéseknek és egyéb ki
egészítő okmányoknak Felső-Szavója 
és Gex vidék szabadterületeire vonat
kozó rendelkezései többé nem felel
nek meg a jelenlegi viszonyoknak*. 
A  Szövetsé^anács semmi esetre sem 
óhajtaná, hogy ehhez a szövegezés
hez való hozzájárulásból azt a követ
keztetést vonhassák le, mintha bele
egyeznék olyan berendezés megszün
tetésébe, amelynek célja az, hogy a 
szomszédos vidékek javára sajátos 
földrajzi és gazdasági helyzetüknek 
megfelelő és jóknak bizonyult elő
nyeit biztosítsa. A  Szövetségtanács 
véleménye szerint nem arról van 
szó, hogy módosuljon a kérdéses 
területeknek az a vámügyi szerve
zete, amelyet a fentemlített szerző
dések megállapítanak, hanem csakis 
arról, hogy az érdekelt vidékek kö
zött suz árúcsere módozatai a jelen
legi gazdasági viszonyoknak jobban 
megfelölő szabályozást nyerjenek. 
Ezekre az észrevételekre a Szövetség
tanácsot a kérdéses területek jövő 
alakulására vonatkozó annak az 
egyezménytervezetnek tanulmányo
zása indította, amely a Francia Kor
mánynak április hó 26.-án kelt jegy
zékéhez volt mellékelve. A  fentemli- 
tett fenntartásokkal a Szövetség
tanács késznek nyilatkozik mind
azoknak az indítványoknak a leg- 
barátságosabb szollemben való meg
vizsgálására, amelyeket ebben a 
tárgyban a Francia Kormány jónak 
lát hozzájuttatni.

b) Megegyezés van arra nézve, 
hogy az 1815. évi szerződéseknek 
és egyéb kiegészítő okmányoknak a 
a szabadterületekre vonatkozó ren
delkezései érvényben maradjanak 
addig, amíg ezeknek a területeknek 
helyzetét Svájc és Franciaország kö
zött létesítendő új megállapodás nem 
szabályozza.

n .

Le Gouvernement français a 
adressé an Gouvei'nement suisse, le 18

n.
A  Francia Kormány az előbbi 

szakaszban foglalt közlésre 1919.



mai 1919, la note ci-après en réponse 
à la Commanication rapportée au 
paragraphe précédent:

Par une note en date du 6 mai 
dernier, la Légation de Suisse à 
Paris a bien voulu faire connaître 
au Gouvernement de la République 
française l’adhésion du Gouverne
ment fédéral au projet d’article à 
insérer dans le Traité de Paix entre 
les Gouvernements alliés et associés, 
d’une part et l ’Allemagne d’autre part.

Le Gouvernenient français a pris 
très volontiers acte de l’accord ainsi 
intervenu, et, sur sa demande, le 
projet d’article en question, accepté 
pai’ les Gouvernements alliés et asso
ciés, a été inséré souia le N“ 435 
dans les Conditions de Pais présen
tées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, 
dans sa note du 5 mai sm- cette 
question, diverses considérations et 
réserves.

En ce qui concerne celles de ces 
observations qui sont relatives aux 
zones frajiches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex, le Gk)uvernement 
français a l’honneur de faire remar
quer que la stipulation qui fait l ’objet 
du dernier alinéa de î’artiole 435, 
est d’une telle clarté qu’aucim donte 
ne saurait être émds sur sa portée, 
spécialement en ce qui concerne le 
désintéressement qu’elle implique 
désormais à l’égard de cette question 
de la part des Puissances autres que 
la France et la Suisse.

En ce qui le concerne, le Gouver
nement de la République scocieux 
de veiller sur les intérêts des ■ terri
toires français dont il s’agit et s’ins
pirant à cet égard de leur situation 
particulière, ne perd pas de vue 
l ’utilité de leur assm-er un régime 
douanier approprié, et de régler d’une 
façon répondant mieux aux circons
tances actuelles les modalités des 
échanges entre ces territoires et les 
territoires suisses voisins, en tenant 
compte des intérêts réciproques.

évi május hó 18.-án a Svájci Kor
mányhoz intézett következő jegy
zékben válaszolt:

Svájc párisi Követsége folyó évi 
május, hó 6.-én kelt jegyzékében 
szívep volt közölni a Francia Köz
társaság ÉTormányával a Szövol-HÓgi 
Kormány csatlakozását az vgyiúM- 
ről a Szövetséges és Tái-sult Kor
mányok, másrészről Németorfizág !;(>- 
zött létrejött Békeszerződésbíi Inl- 
veendő cikk tervezetéhez.

A  Francia Kormány nagy Oir)in 
mel vette az ekként léti*ejött uh'k 
egyezést és kívánságára a kér(i«'tM«iH 
cikk tervezetét, amelyet a Szöv« (̂, 
séges és Társult Hatalmak elfogadtak, 
a német meghatalmazottaknak lil. 
nyújtott békefeltételek közé 4J5n. 
szám alatt beiktatták.

A  Svájci Kormány május Iw*)
5-én en‘e a kérdésre vonatkozó jegy
zékében különböző megjegyzéseket 
és fenntartásokat tett.

E megjegyzések közül azokhoz, 
amelyek Felső-Szavójának éa Gex 
vidékének szabadterületeire vonat
koznak, a Francia Kormány azt a 
tiszteletteljes észrevételt tűzi, hogy 
a 436. cikk utolsó bekezdésében 
foglalt világos szabály nem hagy 
semmi kétséget annak értelmére 
nézve, különösen abban a tekintet
ben, hogy a jövőben Franciaországon 
és Svájcon kívül ez a kérdés más 
Hatalom érdekeit nem fo ;̂ja érin
teni.

A  Köztársaság Korm:lnya a maga 
részéről igyekszik megvédoui u szóban- 
forgó francia területok éi-clokeit és 
figyelemmel azoknak flajátszorű hely
zetére, nem téveszti szóin elől, hogy 
hasznos volna srámukra megfelelő 
vámi-endszert biztosítani és az árú- 
csere módozatait e tfirixletek és a 
szomszédos svájci területek között —  
a kétoldalú érdekek figyelembevéte
lével — a jelenlegi viszonyoknak 
megfelelő módon szabályozni.



n  va de soi que cela ne saurait 
en rien porter atteinte au droit de la 
France d’établir dans cette région 
sa ligne douanière à sa frontière po
litique, ainsi qu’il est fait sur les 
autres parties de setí limites tenito- 
riales et ainsi que la Suisse l’a fait 
elle-même depuis longtemps suir ses 
propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République 
prend très volontiers acte à ce 
propos des dispositions amicales dans 
lesquelles le Gouvernement suisse se 
déclare prêt à examiner toutes les 
propositioziB françaises, faites en vue 
de l’àrrangcfment à substituer au ré
gime actuel desdites zones franches, 
et que le Gouvernement français 
entend formuler dans le même esprit 
amical.

D ’autre part, le Gouvernemeut de 
la Hépublique ne doute pas que le 
maintien provisoire du régime de 
1815, relatifs aux zones franches, visé 
par cet alinéa de la note de la Lé
gation de Suisse du 5 mai« et qui 
a évidemment pour motif de ména
ger le passage du régime actuel au 
régime conventionnel, ne constituera 
en aucune âiçon une cause de retard 
à l ’établissement du nouvel état de 
choses reconnu nécessaire par les 
deux Gouvernements. La  même ob
servation s’applique à la ratification 
par les Chambres fédérales prévue à 
l’alinéa a) lu  primo de la note suisse 
du 6 mai, sous la  rubrique »zone neu
tralisée de la Haute-Savoié«

Természetesen ez semmiképeii 
sem érintheti Franciaországnak azt 
a jogát, hogy ebbe a vidékbe eső 
politikai határán vámvonaJát épp
úgy felállíthassa, mint a területén 
fekvő határainak más részén, ahogy 
maga Svájc is rég idő óta teszi ezen 
a temleten belül levő határain.

A  Köztársaság Kormánya ez al
kalommal hagy örömmel veszi tudo
másul azt a barátságos kijelentést, 
hogy a Svájci Kormány késznek 
nyilatkozik azoknak a francia iodit- 
ványoknak megvizsgálására, amelyek 
az említett szabadterületek jelenlegi 
szabályait helyettesítő megállapodást 
célozzák és amelyeket a Francia 
Kormány ugyanilyen barátságos 
szellemben kíván előteijeszteni.

Másrészről, a Köztársaság Kor
mányának nincsenek kétségei afelől, 
hogy a gzabadterületekre vonatkozó 
1815. évi szabályzat ideiglenes fenn 
tartása —  amelyre a svájci Követ 
ség május 5,-i jegyzékének ez a be 
kezdése utal és amelynek célja nyil 
ván az átmenet biztosítása a jelen 
légi állapotból a szerződésszerű álla 
pótba — semmiképen sem lesz ok 
arra, hogy az új helyzetnek mindkét 
Kormány részéről szükségesnek tar
tott szabályozása késedelmet szen
vedjen. Ez a megjegyzés vonatkozik 
a szövetségi kamarák részére fenn
tartott megerősítésre is, amelyről a 
május 5.-Í svájci jegyzék első pont
jának aj bekezdése >Feisó-Szavója 
semlegesített területrésze* círa alatt 
szóL

ÁitLole 359:

Les Puiasances alliées et asso
ciées conviènnent que, lorsque des 
mifisions religienses chrétiennes étai
ent entretenues par des sociétés ou 
par des personnes hongroises sur des 
territoires leur appartenant ou con* 
fiés à leur Gouvernement en confcnr- 
mité du présent Traité, Ie& propriétés

350. cikk.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak egyetértenek arra nézve, hogy 
azokban az esetekben, amikor terü
leteiken vagy á jelen Szerződés ér
telmében Kormányaikra bízott terü
leteken magyar társaságok vagy 
magánszemélyek keresztény vallásos 
missziókat tartottak fenn, ezeknek a



de cég missions ou sociétés de mis 
3tons, y  compris les propriétés des soci
étés de commerce dont les profits sont 
affectés à l ’entretien des missions, de
vront continuer à recevoir une affecta
tion de mission. A  l ’effet d^assurer la 
bonne exécution de cet engagement, 
les Gouvernements alliés et associés 
remettront les dites propriétés à dos 
Conseils d’administration, nommés 
ou approuvés par les Gouvernements 
et composés de personnes ayant les 
croyances religieuses de. la mission, 
dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et asso
ciés en continuant d’exei-cer xm plein 
contrôle en ce qui concerne les per
sonnes par lesquelles ces missions 
sout dirigées, sauvegarderont les in
térêts de ces missions.

La Hongrie, donnant acte des 
engagements qui précédent, déclare 
agréer tous arrangements passés ou 
à passer par les Gouvernements alliés 
et associés intéressés pour l ’accom
plissement de l’oeuvre desdites mis
sions ou sociétés de commerce et se 
désiste de toutes réclamations à leui' 
égard.

misszióknak vagy missziótársaságok- 
uak tulajdonát, ideértve azoknak a 
kereskedelmi társaságoknak tulajdo
nát is, amelyeknek nyeresége az 
ilyen missziók fenntartására szolgált, 
továbbra is missziócélokra fordítsák 
E kötelezettség helyes végrehajtásá
nak biztosítása végett a Szövetséges 
és Társult Kormányok az említett 
tulajdont azoknak az Igazgatótaná
csénak adják át, amelyeket a Kor
mányok neveznek ki vagy erősíte
nek meg és amelyek a kérdéses 
tulajdon alapján érdekelt misszió 
hitfelekezetéhez tartozó személyek
ből alakulnak.

A  Szövetséges és Társult Kor
mányok ezekkel a missziókat vezető 
személyekkel szemben továbbra is 
teljes ellenőrzést gyakorolnak és vé
deni fogják ezeknek a misszióknak 
érdekeit.

Magyarország ezennel tudomásul 
veszi a fent vállalt kötelezettségeket 
és kijelenti, hogy az említett missziók 
vagy kereskedelmi társaságok mű
ködésének sikere érdekében a Szö
vetséges és Társult Kormányok ré
széről tett vagy teendő minden 
rendezéshez hozzájárul és azokkal 
szemben lemond minden kifogásról.

Article 360.

Sous réserve des dispositions du 
présent Traité, la Hongrie s’engage 
à ne présenter, directement ou indi
rectement, contre aucune des Puis
sances alliées et associées, signatai
res du pi’ésent Traité, aucune récla
mation pécuniaire, pour aucun fait 
antérieur á la mise en vigueur du 
présent Traité.

La présente stipulation vaudra 
désistement complet et d(!finitif de 
toutes réclamations de cette nature, 
désormais éteintes, quels qu’en soient 
les intéressés.

360, cikk.

A jelen Szerződés rendelkezéseinek 
fentai’tásával Magyarország kötelezi 
magát, hogy a jelen Szerződést alá
író egyik Szövetséges és Társult 
Hatalommal szemben sem lép fel 
sem közvetlenül, sem közvetve, a 
jelen Szerződés életbelépését meg
előző tényre alapított pénzkövete
léssel.

Ez a szabály teljes és végleges 
lemondást jelent minden ilynemű 
igényről, amely tehát ezennel meg
szűnik, bárkik volnának is érdekelve,



La Hongrie eicoepte et reconnaît 
comme valables et obligatoires tontes 
décisions et tous, ordres concernant 
les navires anstro-hongrois et les 
marcliandîses hongroises ainsi que 
toutes décisions et ordres relatifs au 
payement des ü'ais et rendus par 
l’une quelconque des juridictions de 
piises des Puissances alliées et asso
ciées, et s’engage à ne présenter au 
nom de ses nationaux aucune-récla
mation relativement à ces décisions 
ou ordres.

Les Puissances alliées et associées 
se réservent le droit d’examiner, dans 
telles conditions qu’elles détermine
ront, les décisions et ordres des jw i- 
dictions anstro-hongroises en matière 
de prises, que ces décisions et ordres 
affectent les droits de propriété des 
ressortissants desdites Puissances ou 
ceux des ressortissants neutres. La 
Hongrie s’engage à fournir des co
pies de tons les documents constituant 
le dossier des affaires, y compris les 
décisions et ordres rendus, ainsi 
qu’à accepter et exécuter les recom
mandations présentées après ledit 
examen des affaires.

Article 362.

Les Hautes Pai-ties Contractantes 
conviennent qu’en l ’absence de sti
pulations ultérieures contraires, le 
Président de toute Commission établie 
par le présent Traité aura droit, en 
cas de partage des voix, à émettre 
un second vote.

Article 368.

Sauf disposition contraire du pré
sent Traité, dans tous les cas où

Magyarország érvényeseknek és 
kötelezőknek fogadja és ismeri el a 
Szövetséges és Társult Hatalmak 
bármely zsákmány bíróságától szár
mazó mindazokat a határozatokat 
és rendelkezéseket, amelyek osztrák- 
magyar hajókat és magyar árúkat 
tárgyaznak, úgyszintén mindazokat 
a határozatokat és rendelkezéseket, 
amelyek a költségek fizetésére vo
natkoznak és kötelezi magát, hogy 
e határozatok és rendelkezések ellen 
állampolgárai nevében semmiféle 
módon fel nem szólal.

A  Szövetséges és Társult Hatal
mak fenntartják maguknak a jogot 
arra, hogy olyan feltételek mellett, 
amint azt meg fogják állapítani, a 
zsákmányblrósági ügyekben hozott 
osztrák-magyar bírói határozatokat 
és rendelkezéseket felülvizsgálják, 
akár az említett Hatalmak állam
polgárainak, akár a semleges Államok 
polgárainak tulajdonjogára vonatkoz
nak ezek a határozatok és rendel
kezések. Magyarország kötelezi ma
gát arra, hogy közölni fogja az 
egyes ügyek iratcsomójába tartozó 
összes okiratok másolatát, ideértve 
a hozott határozatokat és a tett 
rendelkezéseket is, úgyszintén arra 
is, hogy az ügy szóbanforgó felül
vizsgálása után a vele közölt indít
ványokat magáévá teszi és végre
hajtja.

362. cikk.

A  Magas Szerződő Felek meg-^ 
egyeznek arra nézve, hogy — hacsak 
később ellenkező szabály létre nem 
jön — a jelen Szerződéssel létesített 
minden Bizottság elnökének joga 
lesz arra, hogy a szavazatok egyenlő 
megoszlása esetében szavazatával 
döntsön.

363. cikk.

A  jelen Szerződés ellenkező ren
delkezéseinek sérelme nélkül a Ma-



ledit Traité prévoit le règlement 
d’une question particulière à certains 
États au moyen d’une Convention 
spéciale à oonoluré entre les États 
intéressés, il est et demeure entendu 
entre les Hautes Parties Oontractaii- 
tes que les difficultés, qui viendraient 
à Burgii' à cet égard, seraient réglées 
par les Piincipales Puissances alliées 
et associées, jusqu’à ce que la Hongrie 
soit admise comme membre de la 
Société des Nations.

gas Szerződő Felek kiűzött meg
egyezés Tan és marad arra nézve, 
hogy mindazokban az esetekben, 
amikor ez a Szerződés egy«s Álla- 
mokat érintő valamely kérdés sza
bályozását az érdekelt Államok kö- 
zött létesítendő különös egyezmény 
útján tervezi, azokat a nehézségeket, 
amelyek ebben a tekintetben netalán 
felmerülnek, a Szövetséges és T^rault 
Főhatalmak oszlassák el addig, amíg 
Magyarország a Nemzetek Szövet
ségének tagjává lehet.

Article 364.

L ’expression du présent Traité 
•ancien royaume de Hongrie« com
prend la Bosnie et l ’Herzégovine, à 
moins que le texte n’indique le con
traire. Cette stipulation ne porte pas 
atteinte aux droits et obligations de 
l ’Autriche relativement à ces deux 
territoires.

Le [>réaent Traité, rédigé en 
f i a nç a i 3n  anglais et en italien sera 
i-atifîé. En cas de divergence, le 
texte français fera foi, excepté dans la 
Paitie I  (Pacte de la Société des 
Nations) et la Partie lH  (Tî’avail) 
dans lesqelles les textes français et 
anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera 
effectué à Paris, le plus tôt qu’il sera 
possible.

Les Puissances dont le Gouverne
ment a son siège hors d'Europe, 
auront la faculté de se borner à faire 
connaître au Gouvernement de la 
République française, par leur re
présentant diplomatique à  Paris, que 
leur ratification a été donnée et, 
dans ca cas, elles devront en trans
mettre l’instrument aussitôt que faire 
8e pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt 
des ratifications sera dressé dès que 
le Traité aura été ratifié par la Hon
grie d’une part et par trois des Prin- 
f ipales Puissances alliées et associées 
d’antre part,

364. cikk

A  jelen Szerződésnek ez a ki
fejezése: »a volt Magyar Királyság* 
magában foglalja Bosznia-Heroego- 
vinát is, hacsak a szöveg mást nem 
mond. Ez a rendelkezés nem érinti 
Ausztriának erre a két területre vo
natkozó jogait és kötelezettségeit.

A  jelen Szerződés, amely fiancia 
angol és olasz nyelven készült, meg 
fog erősíttetni ; eltérés esetében a 
francia szöveg lesz irányadó, kivéve 
az I. részt (A  Nemzetek Szövetségé
nek Egyességokmánya) és a XTTI. 
részt (Munka), amelyre nézve a francia 
és az angol szövegek ereje azonos lesz.

A  megerősítő okiratok letétele, 
mihelyt lehetséges, Párisban fog vég- 
bemenni.

Aaok a Hatalmak, amelyek Kor
mányának Európán Mvűl van szék
helye, arra szorítkozhatnak, hogy 
párisi diplomáciai képviselőjük útján 
tudatják a Pi-ancia Kormánnyal a 
saját megerősítésük megtörténtét és 
ebben az esetben mielőbb át kell 
szolgáltatniok a vonatkozó okiratot.

Az első jegyzőkönyvet a meg
erősítő okiratok letételéről fel kell 
venni, mihelyt a Szerződést egyrész
ről Magyarország, másrészről a Szö
vetséges és Társult Főhatalmak közül 
három megerősítette.



Dès 1a  date de oe pr'emier procèS' 
rerbal, le Traité entrera en viguem- 
entre les Hautes Partieâ Contractan
tes, qui raui'oiit ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais 
prévus par le présent Traité cette 
date sera la date de mi?e en vigueur.

A  tous autres égards le Ti-aité 
entrera en vigueur pour chaque 
Puissance, à la date du dépôt de sa 
ratification.

Le Gouvernement français re- 
metti’a à toutes les Puissances signa
taires une copie certifiée conforme des 
procès-verbauLX de dépôt des ratifica
tions.

En foi de quoi, lés Plénipoten
tiaires susnommés ónt signé le présent 
Traité.

Fait à Trianon, le quatre juin mil 
neuf cent vingt, «n  un seul exem
plaire qui restera déposé dans les 
archives du Gouveraement de la 
République française et dont lés expé
ditions authentiques seront remises 
à chacune des' Puissances signataires.

Az első jegyzőkönyv keltének idő
pontjában a wserződés életbelép azok 
között a Magas Szerződő Felek között, 
amelyök azt ekként megerősítették.

A  jelen Szerződésben kitűzött 
összes határidők számításánál ez a 
kelet lesz az életbelépés időpóntja.

Minden más tekintetben a Szerző
dés minden egyes Hatalomra nézve 
a saját megerősítő okirata letételé
nek időpontjában lép életbe.

A  Francia Kormány minden alá
író Hatalommal közli a megerősítő 
okiratok letételéről felvett jegyző
könyveknek megfelelően hitelesített 
egy-egy másolatát.

Ennek hiteléül a fentnevezett 
meghatalmazottak a jelen Szerződést 
aláírták.

Kelt a Trianonban, az egyezer- 
kilencszázhuszadik évi június hó 4. 
napján, egyetlen példányban, amely a 
Francia Köztársaság Kormányának 
levéltárában marad elhelyezve és 
amelynek hiteles másolatát minden 
egyes aláíi’ó Hataloin részére meg 
kell küldeni.
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