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A MAGYARORSZÁGON ÁLLOMÁSOZÓ ÉS AZ ORSZÁG TERÜLETÉN
ÁTVONULÓ NÉMET CSAPATOK ÉS SZERVEK ELLÁTÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSA
(1944. március 20.)
Az itt közlésre kerülő dokumentum keletkezésének dátuma a har
minc évvel ezelőtti eseményeket idézi • fel emlékezetünkben.
Ezen a napon még mozgásban voltak azok a német hadosztályok,
valamint az úgynevezett biztonsági (rendőri) erők, amelyeknek fel
adata Magyarország katonai megszállásának végrehajtása volt, A köz
zétételt azonban nem az évforduló indokolja, hanem csupán az a kö
rülmény, hogy a dokumentum a közelmúltban jutott el hozzánk és
forrásértékénél fogva publikálását szükségesnek tartjuk. Ügy véljük,
hogy ilyen és hasonló dokumentumok közzétételére a jövőben is sor
fog kerülni, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy egy meghatáro
zott célból folytatott levéltári kutatásnak mindig vannak „mellékter
mékei", amelyek egy másik, már jól ismert, tanulmányokban, hoszszabb-rövidebb önálló kiadványokban feldolgozott történelmi ese
mény megvilágítását teszik teljesebbé. Itt konkrétan Magyarország
német katonai megszállásának történetére gondolunk, amelynek fel
dolgozásában kétségtelenül imponáló eredményeket értünk el. Ennek
ellenére korántsem mondhatjuk el, hogy a témával kapcsolatos kuta
tások lezártnak tekinthetők.
Megítélésünk szerint számos, nem elhanyagolható kérdés feldolgo
zása a jövő feladatai közé tartozik. Kézenfekvő példa erre jelen do
kumentációnk. Még nem ismerjük kellő mértékben a Magyarországon
állomásozó és átvonuló német csapatok és szervek ellátásának m e 
chanizmusát, szervezetét, anyagi kihatásait, valamint azokat a meg
állapodásokat, amelyek a
német—magyar katonai együttműködés
egy-egy speciális területét szabályozták, s amelyekre dokumentációnk
ban is, több helyen utalásokat találunk.
Itt nem csupán az 1944. március 19-e utáni időszakra gondolunk.
Ezt megelőzően is tartózkodtak az ország területén rövidebb ideig
vagy tartósan, különböző célokkal német katonai szervek, összekötő
9 Hadtörténelmi közlemények
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törzsek stb., nem beszélve arról, hogy Jugoszlávia 1941. áprilisában
történt lerohanásától kezdődően Magyarország, elsősorban a vasúti
szállítás tekintetében, a Wehrmacht átvonulási területe volt. Termé
szetesen a Magyarországon állomásozó német katonai erők ellátásá
nak, elhelyezésének problémái, költségkihatásai a korábbi állapotok
hoz n e m mérhető dimenziókban a megszállás után merültek fel.
A klessheimi Hitler—Horthy találkozó lefolyása eredeti dokumen
tumok és a résztvevők emlékezéseinek közzététele, összehasonlító for
ráselemzések alapján ma már kellő részletességgel ismert. 1
A megállapodás lényege a következő volt :
Magyarország n e m szegül szembe a német megszállással, a kor
mányzó nem mond le és olyan kormányt nevez ki, amelyik a n é m e 
tek kívánságának megfelelően folytatja a háborút, sor kerül a szük
séges belpolitikai változtatások végrehajtására.
Ellenszolgáltatásként
Hitler eltekint a román és egyéb csapatok bevonásától a megszállásba,
kilátásba helyezi az új kormány megalakulása és a rend megszilárdu
lása után a megszálló erők kivonását s meghagyja az ország szuvere
nitásának bizonyos formáit.
A tárgyalások zavart és feszült légkörét bizonyítja, hogy azok n e m
úgy fejeződtek be, ahogy általában magas szintű politikai megbeszé
lések szoktak. A kormányzó kíséretével együtt vonatra szállt anélkül,
hogy a német tárgyaló fél által előkészített két okmány aláírása meg
történt volna. Az egyik okmány a magyar kormánnyal szemben t á 
masztott politikai követeléseket, a másik — konkrétabb formában —
a katonai követeléseket tartalmazta. 2
Itt kell ismét visszatérnünk a közlésre kerülő 1944. március 20-i
megállapodásra. Sem a Hitler—Horthy megbeszéléseken, sem a n é m e 
tek által aláírásra előkészített fentebb említett két okmányban n e m
esik szó a megszálló erők ellátásának kérdéséről. A kormányzó kísé
retének tagjai. Csatay honvédelmi miniszter, valamint Szombathelyi
vezérkari főnök sem tárgyaltak erről német katonai partnereikkel. 3 Az
itt közlésre kerülő megállapodás viszont bizonyítja, hogy a klessheimi
találkozóval egy időben egy katonai küldöttség tartózkodott a Berlin
melletti Jüterbogban.
A küldöttség vezetője Karánsebesy Gyula hadbiztos altábornagy, a
Honvédelmi Minisztérium Hadbiztossági Szolgálatának 4 főnöke volt,
tehát anyagi, ellátási ügyekben illetékes katonai vezető, äki a honvé
delmi miniszter megbízásából tárgyalt az OKW 5 anyagi megbízottai1 Lásd többek között: Ránki György: 1944. március 19. (Magyarország német megszál
lása). Kossuth K. 1968. Kun József: Magyarország német katonai megszállásának előkészí
tése és lefolyása, 1943. szeptember—1944. március; Hadtörténeti Közlemények, 1/1963. sz.
2 Lásd: Kun József: i. m. 71—72. o.
3 Lásd: Magyarország és a második világháború. Kossuth K. 1961. Szombathelyi Ferenc
vezérezredesnek, a Honvéd Vezérkar főnökének feljegyzése a német főhadiszálláson, Klessheimben történt tárgyalásról. 1944. március 18. 448. o.
4 A hadbiztossági szolgálat feladata a csapatoknak élelemmel, ruházattal, felszereléssel
és pénzzel történő ellátása és a gazdászat-közigazgatási szolgálat ellenőrzése volt. Hadbiz
tossági Szolgálat. Szabályzat. Budapest, 1941. 5. o.
5 Oberkommando der Wehrmacht. A Német Haderő Főparancsnoksága.
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val. Mindmáig nem ismert, hogy a magyar katonai küldöttség milyen
feladattal, s mikor utazott a Berlin melletti Jüterbogba. 6
Figyelembe véve azonban az itt közölt dokumentum tárgyát, logi
kusnak tűnik az a következtetés, hogy küldetésük célja a német meg
szállás kapcsán felmerülő anyagi ügyek tisztázása volt. Nem zárhatjuk
ki annak a lehetőségét sem, hogy eredetileg más feladattal indultak
el, a német katonai szervek azonban felhasználták jelenlétüket a fenti
kérdés megtárgyalására.
A felvett jegyzőkönyvet Karánsebesy altábornagy a honvédelmi mi
niszter utólagos jóváhagyásának kikötésével írta alá. Az utólagos mi
niszteri jóváhagyásról dokumentumok eddig nem kerültek elő, de a
jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtása a megegyezés szellemében rea
lizálódott.
Röviddel a katonai megszállás után a német Külügyminisztérium
— most már államközi szinten — foglalkozni kezdett a Magyarorszá
gon folytatandó gazdaságpolitikával. 7 1944. június 2-án a Német Bi
rodalom és a Magyar Királyság közötti pénzügyi megállapodás alá
írása megtörtént. Létrehozták az úgynevezett „magyar hadialapot" és
az 1941. április 4-i, valamint az 1944. március 20-i ellátási megálla
podás alapján teljesített fizetéseket március 19-től kezdve a „magyar
hadialap" terhére számolták el. Az OKW terhére vezetett különszám
lát 1944. március 18-ával lezárták. 8
A rövid bevezető célja csupán az volt, hogy a közlésre kerülő do
kumentumot a harminc évvel ezelőtti események menetébe beleágyaz
va nyújtsuk át olvasóinknak. Ügy gondoljuk, a dokumentumban fog
laltak újabb adatokkal gazdagítják ismereteinket az adott időszakról,
valamint a benne foglaltak néhány, eddig kevésbé ismert kérdés vizs
gálatára ösztönzik a második világháború eseményeinek kutatóit.
Végezetül néhány szót a dokumentumról és a közlés módjáról.
A jegyzőkönyv eredeti példánya a freiburgi (Freiburg im Breisgau,
NSZK) Katonai Levéltárban található. A dokumentumot kihagyások
nélkül, teljes terjedelmében tesszük közzé. A fordításnál a tartalom
pontos visszaadása érdekében a korabeli, illetve a nagyrészt ma is
használatos magyar katonai terminológia helyes használatára töreked
tünk.
Levéltári jelzet: Bundesarchiv—Militärarchiv
gau) RW 7/v. 1711.

(Freiburg im Breis

6 A berlini magyar katonai attasé hivatala előjegyzést vezetett a Németországba kiren
deltekről. Az előjegyzési füzetben Karánsebesy altbgy. érkezési dátumaként 1944. március
15-e szerepel, zárójelben megkérdőjelezve. További bejegyzés: „Jüterbog. Március 17-én
Berlinben volt. Kat. attnál nem járt." Hadtörténelmi Levéltár, M. kir. katonai attasé, Ber
lin. 8. (vegyes) fascikulüs. Előjegyzés a Németországba kirendelt honvédegyénekről és egyéb
bizottsági tagokról.
7 Lásd: Ránki Gy.—Pamlényi E.—Tilkovszky L.—Juhász Gy.: A Wilhelmstrasse és Ma
gyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933—1944. Budapest, Kossuth K.
1968. 621. sz. irat.
8 Uo. lásd a 678. sz. iratot.
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J e g y z ő k ö n y v
A német haderő csapatainak és szerveinek magyarországi

ellátásáról

Felvétetett 1944. március 20-án Jüterbog bei Berlinben a Magyar Kir. Hon
védelmi Minisztérium és a német haderő főparancsnoksága (Oberkommando der
Wehrmacht) képviselői között folytatott megbeszélésen.
Jelen voltak :
Magyar részről:
K a r á n s e b e s y Gyula hadbiztos-altábornagy,
vitéz B o 1 d v a y Emil hadbiztos-ezredes,
C s á k y János hadbiztos-alezredes.
Német részről :9
Generalintendant Dr. Franz B i e h 1 e r ,
Ministerialrat d. Lw. Dr. Werner K e r s t e n ,
Oberstabsintendant Dr. Erasmus B a y r ,
Oberstabsintendant August B r e n c h e r ,
Stabsintendant Dr. Ernst B o r s b a c h .

;

I.
A Magyarországon állomásozó és átvonuló német csapatok, valamint katonai
szervek ellátását minden szükséges létfenntartási eszközzel (a csapatigényeknek
megfelelően), eltekintve a ruházat- és felszereléstől, de beleértve a pénzt, élel
miszereket, elhelyezést, az ügyvitelhez szükséges irodai eszközöket, a Magyar
Királyi Honvédség vállalja magára.
A Magyar Királyi Honvédség szolgáltatásainak költségeit a Nagynémet Wehr
macht megtéríti. E költségeket először egy különszámla terhére írják, melynek
kiegyenlítéséről adott időben német—magyar tárgyalásokon állapodnak meg.
Fennmarad annak lehetősége, hogy különleges esetekben — magyar kívánságra
— a szállított ellátási javak ellenértékét természetben állapítsák meg.
Fennmarad továbbá annak a lehetősége is, hogy a Magyar Királyi Honvéd
ség által szállított ellátási javak költségeit a Nagynémet Wehrmacht közvetle
nül pénzben kiegyenlítse.
II.
1. A Magyar Királyi Honvédség a Magyarországon állomásozó, illetve átvonuló
német csapatoknak, katonai szerveknek és egyéni utazóknak a szükséges fi
zetési eszközöket magyar pénznemben rendelkezésre bocsátja.
A fizetési eszközöket, személyi és dologi kiadások szerint csoportosítva, ki
zárólag a Magyarországon tartózkodó német hadbiztos igényelheti a M. Kir.
Honvédelmi Minisztertől. A M. Kir. Honvédelmi Miniszter az általa rendel
kezésre bocsátott összegeket egy — a német hadbiztos által megjelölt — ma
gyarországi Wehrmacht-pénztárhoz utalja át, amely a csapatokkal és szer
vekkel folytatott pénzforgalmát elvileg a Magyar Postatakarékpénztáron ke
resztül bonyolítja le.
Személyi kiadásokra elvileg csak a bevetési járandóságok (zsold, frontpót
lék, repülési pótlék, hajózó pótlék, útiköltség, kivételes esetekben az önellá
tással és a ruházattal kapcsolatos költségtérítések, a kísérő személyzet tagjai
nak költségei), továbbá a magyarországi illetőségű alkalmazottak és munká9 A német tárgyaló felek a Wehrmacht hivatásos katonai hivatalnoki karának egyen
ruhát viselő tagjai voltak. A „Generalintendant" a Wehrmacht-taan vezérőrnagyi, az „Oberstabsintendant" őrnagyi, a „Stabsintendant" századosi, a „Ministerialrat der Luftwaffe" a lé
gierőnél ezredesi rendfokozatnak felelt meg. Eberhard Hettler: Uniformen der Deutschen
Wehrmacht. Berlin, 1939. 37—38. o.
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sok illetménye és bére, valamint azok az összegek igényelhetők, amelyek a
Wehrmacht magyarországi illetőségű tagjai zsoldmegtakarításának átutalásá
hoz szükségesek.
Dologi kiadásokra elvileg csak olyan összegek igényelhetők, amelyek a szol
gálat zavartalan ellátásához feltétlenül szükségesek.
2. Az élelmezés elvileg csapatélelmezés, önellátás egyes Wehrmacht-tagok, va
lamint kikülönített kisebb egységek számára csak akkor engedélyezhető, ha
szolgálati vagy technikai okok a csapatélelmezésben való részvételt lehetet
lenné teszik.
A csapatélelmezéshez a német előírásoknak megfelelő fejadagokat és takar
mányadagokat a M. Kir. Honvédség saját készletéből szállítja, vagy közvet
lenül a vállalkozóknál bocsátja rendelkezésre.
A Magyar Kir. Honvédség által 1944. január 1-től szállított élelem és ta
karmány természetbeni megtérítését — összefüggésben a Wehrmacht által a
magyar csapatoknak a Magyar Királyság határain kívül szállított élelem- és
takarrnánymennyiségekkel — a jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt
külön megegyezés szabályozza. 10 Ennek megfelelően 1944. január 1-i hatálylyal azt az alapelvet kell érvényesíteni, hogy a Magyar Királyi Honvédség
által szállított élelem és takarmány ellenértékének megtérítése során leszá
mítandó az a mennyiség, amit a magyar csapatok a Magyar Királyság hatá
rain kívül bevetésük alkalmából a német haderőtől kapnak.
A mellékelt megegyezés nem jelent előzetes döntést a kétoldali szállítások
és szolgáltatások végső elszámolása esetére és a megszállt keleti területek gaz
dasági kihasználásában történő részvétel kérdésében. Ugyancsak nem érinti
a megegyezés a Német Birodalom és Magyarország általános gazdasági kap
csolatait.
A német készletekből szállított élelmiszer-utánpótlást a Magyar Királyi
Honvédség kívánságra saját raktáraiban helyezi el, amennyiben megfelelő tá
roló helyiségek rendelkezésre állnak.
A kantinárut elvileg német készletekből pótoljuk. A Magyar Királyi Hon
védség azonban lehetőség szerint támogatja a Magyarországon állomásozó né
met csapatokat és szerveket azáltal, hogy fizetés ellenében kantinárut bocsát
• rendelkezésükre.
A Magyar Királyi Honvédség ellátó állomásain a német katonai szállítmá
nyoknak készétel formájában élelemkiegészítést szolgáltatnak ki elismervény
ellenében, a német Wermacht terhére.
3. A német csapatoknak és szerveknek a szükséges szabad területeket, helyisé
geket és berendezéseket — amennyiben rendelkezésre állnak —, magyar kí
vánságra esetenként megkötendő megegyezéssel, a Magyar Királyi Honvédség
biztosítja.
A honvédség a saját tulajdonát képező, vagy az általa ellenszolgáltatás nél
kül használt szabad területeket, helyiségeket és berendezéseket díjtalanul bo
csátja rendelkezésre.
A szükségessé váló térítéseket a német Wehrmacht az 1. pont alatt meg
határozott eszközökből egyenlíti ki.
Az ettől eltérő térítéseket a Magyar Királyi Honvédség rendezi és a különszámla terhére írja:
a) ha az elhelyezés az elszállásolásra vonatkozó magyar törvények alapján
történik,
b) ha az elhelyezés olyan objektumokban történik, amelyeket a Magyar Ki
rályi Honvédség az elszállásolási törvények alapján a maga számára vett
igénybe,
c) ha az elhelyezés olyan objektumokban történik, amelyeket a Magyar Ki
rályi Honvédség privát szerződés alapján vett igénybe.
10 Az itt említett külön megegyezést nem ismerjük.
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A szolgálati úton levő személyek elhelyezése külön megegyezés szerint tör
ténik.
A Magyar Királyi Honvédség a német csapatokat és szerveket a szükséges
berendezési tárgyakkal és használati eszközökkel — amennyiben ezek ren
delkezésre állnak — ellátja. Ha a berendezési tárgyak a Magyar Királyi Hon
védség tulajdonát képezik, úgy azokat ingyenesen bocsátja rendelkezésre. A
honvédségi tulajdonból szállított használati eszközök ellenértékét a különszámla terhére írják.
A német Wehrmacht szén- és szappanszükségletét saját készletekből tör
ténő utánszállítás révén fedezi.
A honvédség a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter által jóváhagyott
építkezésekhez a szükséges építőanyagot — amennyiben ez rendelkezésre áll
— biztosítja. Ellenkező esetben polgári gazdasági szervektől soronkívüli szál
lítással szerzi be az építőanyagokat, ahogyan ez a honvédségi építkezések ese
tében történik. A Magyar Királyi Honvédség tulajdonát képező építőanyagok
árát, ha nem kerül sor más megegyezésre, a különszámla terhére írják.
Az 1941. május 8-i német—magyar egyezmény, a délmagyarországi katonai
létesítmények költségeiről, továbbra is érvényben marad. Eszerint azon német
katonai létesítmények fenntartási költségeit, amelyek a Magyarországhoz csa
tolt volt jugoszláv területen állnak, a háború idejére a Magyar Királyi Hon
védség vállalja magára. 11 Ez a határozat nem érinti a két haderő között már
fennálló egyéb szerződéseket, egyezményeket stb.
4. A Magyar Királyi Honvédség a német csapatok és szervek részére a szüksé
ges irodaszereket saját készletéből rendelkezésre bocsátja, amelyek ellenérté
két a különszámla terhére írják. Ha saját készletéből a megfelelő irodaszerek
hiányoznak, támogatja a csapatokat és szerveket ezeknek az eszközöknek a
beszerzésénél.
5. A Magyar Királyi Honvédség a német csapatoknak és szerveknek — lehető
ség szerint — rendelkezésre bocsátja a szükséges katonai munkaerőt, vagy
pedig segítséget nyújt civil munkaerő toborzásához. A katonai munkaerők
költségei a különszámlát terhelik, a civil munkaerőket ellenben a Wehr
macht fizeti.
6. A Magyar Királyi Honvédség a német csapatok és szervek anyagi ellátásának
biztosításához, különböző szükségleti cikkek beszerzéséhez és szállításához se
gítséget nyújt. A német csapatok és szervek a fentiekkel kapcsolatban minden
felmerülő problémával elvileg a Wehrmacht magyarországi
intendánsához
fordulnak. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha egyes esetekben a magyar pol
gári hatóságok engedélyének megszerzése szükséges.
III.
Az anyagi ellátás egyes eseteire a már érvényben levő határozatok a mérv
adók. Ezek közül a fontosabbak:
a) megegyezés a szolgálati ügyben utazók elszállásolására.
b) megegyezés a német Wehrmacht híradó-összekötettésének magyarországi biz
tosítására és az ezzel kapcsolatos költségek kérdésében,
c) megegyezés a MÁV-nak a német Wehrmacht részére történő szállítási köte
lezettségeiről,
d) az 1943. július 13—augusztus 7-e között Budapesten megtartott 25. német—
magyar kormányközi tárgyaláson felvett jegyzőkönyv 53. pontjában foglaltak.
Szükség esetén további intézkedések meghozatalára kerülhet sor.
11 Feltehetően azokról az érintett területen levő katonai objektumokról
(kaszárnyák,
raktárak, esetleg gyakorlóterek vagy tábori repülőterek stb.) van szó, amelyeknek hasz
nálatát a német hadvezetés a háború tartamára egyezményben biztosította a maga számára.
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IV.
E jegyzőkönyv által tárgytalanná válik az 1941. április 4-i jegyzőkönyv, Ki
véve azt a részt, amely a német Wehrmacht által Magyarországon okozott ká
rokra vonatkozik. Ez mindaddig érvényben marad, amíg hatályba nem lép a
német—magyar katonai kártérítési egyezmény.
Éppúgy érvényben marad az 1941. április 7-én felvett kiegészítő jegyzőkönyv
a német Wehrmacht árubehozatali, illetve árukiviteli tevékenységéről.
A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter hozzájárulásának fenntartásával:
Karánsebesy Gyula hbs. altbgy. s.k.,

A H/3, pont utolsó mondata utólagos
engedélyezésének
fenntartásával
az
O K W
főnöke helyett:
Dr. Franz Biehler s. k.,
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