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Németh István 

 

Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény  
 

 világgazdasági válság éveiben a magyar-német kapcsolatok mesz-
sze elmaradtak a magyar kívánalmaktól. A hivatalos magyar-
német kapcsolatrendszeren belül csupán a katonai kapcsolatok fej-

lődtek töretlenül. Kölcsönösen sok szó és vádaskodás hangzott el a magyaror-
szági német kisebbség kérdésében. A német mezőgazdaság védelmére az 1920-
as évek közepén hozott, s mindinkább átfogó rendszerré váló állami intézkedé-
sek pedig fokozatosan gátat emeltek a hagyományos magyar exportcikkek (ga-
bona, sertés, szarvasmarha) németországi exportja elé, s így megakadályozták a 
német viszonylatban erősen passzív magyar külkereskedelmi mérleg kiegyensú-
lyozását, amelyet a magyar kormány a Németországba irányuló agrárexport ré-
vén kívánt elérni. A német kormány halogató lépései mögött egyre világosabban 
kirajzolódott a magyar vezetés számára keserű felismerés, hogy Németország 
nem hajlik semmiféle olyan privilégiumra, amely Magyarországot megkülön-
böztetett bánásmódban részesítené Közép- és Kelet-Európa többi országával 
szemben. A magyar kormány érzékenységét sértette, hogy az országot azonosí-
tották a balkáni országokkal. Csupán 1931 júliusában írták alá a Magyarországra 
nézve meglehetősen sovány eredményt felmutató kereskedelmi szerződést. Az 
időközben kirobbant pénz- és hitelválság miatt azonban Magyarország kötött 
devizagazdálkodást vezetett be, transzfermoratóriumot rendelt el, amely meg-
bénította a két ország kereskedelmi forgalmát, s a német áruhitelezők kb. 50–70 
millió pengőnyi követelését fagyasztották be. A fizetési forgalom új alapokra he-
lyezése tekintetében a kölcsönös beszámítás (klíring-egyezmény) látszott a legal-
kalmasabbnak, amelyről a két fél 1932 márciusában állapodott meg. A német ke-
reskedelempolitika szigora miatt az egyre passzívabbá váló magyar-német ke-
reskedelmi mérleg egyensúlyát azonban sem a klíring-egyezménnyel, sem a 
kompenzációs üzletekkel nem sikerült helyreállítani. 

Az 1932. december eleji német külügyminisztériumi (AA) állásfoglalás teljes 
külpolitikai érdekközösséget csak a leszerelési kérdésben állapított meg a két or-
szág között. A határrevízió konkrét céljait eltérőnek ítélték, sőt kijelentették, hogy e 
területen Németország és Magyarország nem tud közösen fellépni és nem várhatja 
el a másik fél aktív támogatását sem. A magyar ambíciókkal ellentétben politikai 
érdektelenséget nyilvánítottak Magyarország délkelet-európai szerepét illetően is. 

Német részről a Franciaországtól politikai és katonai függőségben álló 
kisantant államok gyengítését hatalompolitikai megfontolásokból ugyan kí-
vánatosnak tartották, de azt alárendelték az e három országhoz fűződő gaz-
dasági érdekeknek. A gazdasági kapcsolatok terén Magyarországnak be kel-
lett érnie a német politikai vezetés ígéretével, hogy a gazdasági prosperitás 
visszatértével a német piacon nagy lehetőségek nyílnak a magyar termékek  
értékesítésére, amelyet a német mezőgazdaság intenzívebbé válásának to-
vábbi folyamata sem akadályozhat meg. 
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A gazdasági és politikai érdekeket éveken keresztül egymástól elkülönítve ke-
zelő, s ebből adódóan a magyar gazdasági érdekeken részvétlenül átsikló német 
álláspont csupán Hitler 1933. január 30-i kancellári kinevezését követő hónapok-
ban változott meg. A magyar diplomaták és politikusok kitartó közbenjárásának 
eredményeképpen végül a német-magyar politikai érdekközösség német részről 
történt elfogadása – s ebből adódóan Magyarország megkülönböztetett kezelése – 
rövid távon kedvezően hatott a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésére. 
A változások érlelődése azonban időt vett igénybe; az első hónapokban Hitler kan-
cellár is csupán ígéretekkel válaszolt Gömbös Gyula miniszterelnöknek a két or-
szág kereskedelmi forgalmának fejlesztését sürgető üzeneteire. Sőt, megszaporod-
tak a klíring- és kompenzációs ügyletek súrlódásai.  

A német kormányt végül a német-magyar klíring-szerződés 1933. májusi 
magyar felmondása késztette azonnali cselekvésre. A június 2-án aláírt jegyző-
könyv és bankegyezmény a kompenzációs forgalmat már az új viszonyokhoz 
illesztette, s több kompenzációs ügyletet eredményezett. 

 

*** 
 

Az 1933 végén megkezdődött magyar-német gazdasági tárgyalások ered-
ményeképpen 1934. február 21-én német részről Hans Georg von Mackensen 
magyarországi nagykövet és Max Waldeck titkos tanácsos, magyar részről pe-
dig Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter aláírta az 1931. július 18-i ke-
reskedelmi szerződés második pótegyezményét, valamint egy bizalmas megál-
lapodást a német-magyar kereskedelmi forgalom támogatásáról.1 Nyilvános-
ságra csupán a pótmegállapodás és a zárójegyzék került. A pótegyezmény ke-
retszerződéses jellege az áruforgalom támogatására vonatkozó bizalmas meg-
állapodásokat segítette. A német kormány kötelezte magát a magyar termékek 
németországi bevitelének kompenzációs- és klíringegyezmények keretében tör-
ténő támogatására, a magyar kormány pedig megígérte a német áruk magyar-
országi bevitelének méltányos kezelését. A negyedik cikkely kilátásba helyezte 
továbbá, hogy Németország számára kedvezően életbe léptetnek az 1931. évi 
kereskedelmi szerződésben még kellőképpen nem rögzített vámegyezménye-
ket. A pótegyezmény kormánybizottság felállítását irányozta elő, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a felmerülő kérdéseket. 

A magyar-német áruforgalom támogatását rögzítő bizalmas megállapodás-
ban Németország egyetértett azzal, hogy évente 22 millió pengő kiviteli támo-
gatással a lehető legnagyobb mértékben előmozdítja az A mellékletben szerep-
lő magyar árucikkek németországi kivitelét.2  

                                                 
1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), Geheimakten, Ungarn, Handel 13. (1934. 

február 21.), ill. Reichsgesetzblatt, 1934. március 15. Nr. 14. Rendelet a második pótegyezmény 
előzetes alkalmazásáról. 

2 Uo. Ezen összegen belül 6,5 millió pengőt a búza, takarmányárpa, köles, és kukorica, 2 millió 
pengőt az olajosmagvak, 8,5 millió pengőt a sertésszalonna- és zsír, 5 millió pengőt pedig a 
mellékletben szereplő egyéb áruk (búza, takarmányárpa, köles, kukorica, bab, lencse, lenmag, 
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Különösen titkos megállapításban rögzítették, hogy Németország ezen összeget 
a Magyarországon befagyasztott német árukövetelésekből bocsájtja a magyar 
kormány rendelkezésére. Az A mellékletben rögzített árumennyiség az 1933. évi 
kvótán felül jelentős, pótlólagos kivitelt tett lehetővé Magyarország számára. E 
kiviteli támogatással Magyarország áruival kiváltságos helyzetbe kerül a né-
met piacon, mert nemcsak megkerülte a német vámokat, hanem kiegyenlítő-
dött az árfeszültség is az alacsony világpiaci árak és a magas magyar belföldi 
árak között. A kiviteli támogatás az ún. Brocchi-szerződés3 hitelkedvezménye-
ihez hasonlóan hatott, de azokkal szemben jelentősen egyszerűsödött a kiviteli 
támogatás visszatérítési eljárása. Az új magyar-német megállapodásban Né-
metország egyoldalú kedvezményeket nyújtott, ami adott esetben megkön-
nyíthette a szerződések kereskedelempolitikai védelmét. 

A megállapodások értelmében Németország a magyar vámkedvezmények 
életbe léptetésén kívül egyéb jelentős gazdasági ellenszolgáltatásokat is kapott. 
A nyolc oldalas B mellékletben Németország stabil kontingenst kapott árucik-
keinek magyarországi bevitelére, amely biztosítékot nyújtott a német külkeres-
kedelemnek. A német szállítások az alábbi fontosabb árucikkekre terjedtek ki: 
káli, koksz, papíráruk, fésűsfonalak, gyapjú, cipők, üvegáruk, szerszám- és 
nemesacél, mechanikai alkatrészek, ólomlemezek, konyhai berendezések, le-
párló készülékek, szivattyúk, festékmalmok, varrógépek, mosógépek, sze-
mélygépkocsik, elektromos fűtőberendezések, távírókészülékek, gyújtógyer-
tyák, gramofonok, játékok, fotópapír. 

A megállapodásoktól német részről a Magyarországon befagyasztott kb. 
65–70 millió RM árukövetelés és kb. 40 millió RM pénzügyi hitel felszabadítá-
sát remélték, s azzal számoltak, hogy áruforgalom-követeléseiket három-négy 
éven belül fel lehet számolni. Úgy vélték: a Magyarországra irányuló német ki-
vitelt megszabadíthatják a devizafelártól is, amelyet a pengő-disagió kiegyenlí-
tésére a magyar beviteli kereskedelemnek kellett viselni. A devizafelártól való 
szabadulás pedig preferenciaként hat a magyarországi német kivitelre. Kedve-
zőnek tartották 150.000 tonna kőszén és bizonyos műszálas termékek Németor-
szág számára biztosított pótlólagos kiviteli lehetőségét is. 

Az áruforgalom támogatásáról aláírt megállapodást 1937. április 1-ig tartó 
érvényességgel kötötték, s a felek kijelentették: előzetesen három hónappal ko-
rábban jelezni kell, ha a szerződés alapfeltételeiben változást terveznek. A tár-
gyalások során Németország nem hagyott kétséget, hogy egy magyar-osztrák, 
vagy magyar-olasz vámuniót ilyen körülménynek tekintene. „Még várni kell an-
nak megítélésével – írta Ritter –, hogy a megállapodás megkötésével mennyire sikerült 

                                                                                                                       
vörös lóheremag, dohánylevél, szilva, vágómarha, nyersszalonna, liba, nyúl, fácán, sertészsír, vaj, 
túró, sajt, tyúktojás, méz, bor, lecsó) kivitelének támogatására irányoztak elő. 

3 Mussolini kezdeményezésére Igino Brocchi olasz gazdasági diplomata az olasz-osztrák-
magyar áruforgalmat kétoldalú rejtett preferenciák rendszerével igyekezett felélénkíteni, mivel a 
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok akkor elvileg még a szabadkereskedelem elvén, s a 
vámtámogatások tilalmán nyugodtak. Az 1932-ben megkötött olasz-magyar és olasz-osztrák 
szerződések megvalósítása azonban akadozott, mert a három gazdaság nem egészítette ki egymást. 
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elérni Magyarország politikai függetlenségének erősítését nemcsak a kisantanttal, hanem 
Olaszországgal szemben is. A német delegációnak az a benyomása, hogy Németország 
részéről nyújtott előnyökkel erősödött Magyarország ellenállása Olaszország egyidejű 
erős politikai nyomásával szemben. Azzal lehet számolni – vélekedtek német részről –, 
hogy Magyarország politikai- és gazdasági cselekedeteiben figyelembe veszi a Németor-
szág részéről nyújtott jelentős gazdasági előnyöket. Becsléseik szerint a kedvezményben 
részesített németországi magyar kivitel a szerződés kiteljesedésével 1936-ra eléri az akkori 
árakon számított 60 millió Pengős évi összeget. Az 1933. évi kivitel ezzel szemben 45 mil-
lió Pengő, amelynél figyelembe kell venni, hogy a magyar összkivitelnek csupán egyhar-
mada esik az új egyezmény előzetes szabályozása alá.”4  

A megegyezés olyan záradékot is tartalmazott, hogy a két kormány a meg-
állapított legnagyobb mennyiség kihasználását harmadik országgal kötött 
megállapodás esetén sem csökkenti. E kitételt nyilvánvalóan német nyomásra 
rögzítették, hogy védelmet nyújtson a Brocchi-szerződések Németország hát-

rányára történő kiépítése ellen. A német követségek egyúttal titkos felszólítást 
kaptak: kísérjék különös figyelemmel a Magyarország és harmadik országok 
közötti gazdasági megállapodásokat.5 

A szerződésben rögzített árucserén kívül további áruszállítási megállapodá-
sok születtek. Waldeck titkos jegyzékváltásban értesítette Pétervári Edmundot, 
a magyar delegáció vezetőjét, hogy – tekintettel a magyar kormánynak a német 
bevitelt támogató különleges engedményeire – a német kormány további vaj, 

sajt, túró és tojás mennyiséget vesz át. E többletkontingens fenntartását 1935. 
január 1-től is kilátásba helyezték. 

Ígéretet tettek további mennyiségű füstöletlen szalonna, nyúl, fácán, fogoly, 
sertészsír és 6.000 db vámkedvezményes vágómarha-kontingens átvételére.6 
Még ugyanezen a napon Waldeck levélben értesítette a magyar delegáció veze-
tőjét, hogy német magánérdekeltségek kidolgozták egy zsírfeldolgozó üzem 
(Kettle rendered lard) tervét, a megállapodásaik értelmében a kormányok latba 
vetik befolyásukat a tárgyalások 1934. április 1-ig történő sikeres lezárulása ér-
dekében. Az üzembe helyezést 1934. szeptember 1-re tervezték, s a német kor-
mány hajlandó volt évente 100.000 q sertészsírt vásárolni, 70.000 q-val meg-
toldva a szerződésben szereplő mennyiséget. Az üzembe helyezés elhúzódása 
esetére többféle megoldást dolgoztak ki a zsírszállítások biztosítására.7  

Közvetlenül a második pótegyezmény aláírása előtti napokban titkos egyet-
értés született a két kormány között arról is, hogy német részről elismerik a 
Németországba irányuló magyar gyümölcskivitel megfelelő állapotát; az ellen-
őrzés csupán szúrópróbaszerű vizsgálatokra korlátozódik, s a technikai részle-

                                                 
4 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13., illetve Uo. HA-Pol. Ritter, Ungarn, Bd. 3. Ritter 

bizalmas információja a német követségeknek a német-magyar kereskedelmi szerződésről (1934. 
február 28.).  

5 Uo. 
6 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13., Titkos jegyzékváltás az áruforgalom támogatásá-

ról szó megegyezéshez (1934. február 21.).  
7 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13. Waldeck bizalmas levele Pétervárihoz (1934. 

február 21.). 
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teket közvetlenül tárgyalják meg.8 A külügyminiszter pedig az EDEKA keres-
kedelmi hálózat központjának kérdésére válaszolva kifejtette, hogy „élénken 

üdvözölné” a német-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása érdekében álló, 
minél jelentősebb mennyiségű magyar mezőgazdasági termék beszerzését.9 
Márciusban a magyar nád kapott vámkontingenst.10 Május elején az ellátás-
ügyi, a gazdasági, a külügy- és a pénzügyminisztérium és a Reichstelle für 
Milcherzeugnisse, Öle und Fette közötti reszort-megállapodás jött létre a Ma-
gyarországról behozandó szalonna és zsír ügyében. Kimondták, hogy a 
Reichsstelle és a magyar küldöttség május 4-én kezdődő tárgyalásán „politikai 
okokból pozitív megállapodásra kell jutni” 50 vagon magyar szalonna és zsír május 

végéig történő szállításáról. A német kormánybizottság eladási veszteség ese-
tén kártérítést, s az ügylet lebonyolításához esetleg szükséges tőke-kiegészítést 
helyezett kilátásba.11 Az 1934. évi gyümölcs-és zöldségkompenzációs üzletre a 
május 17-i német kormánybizottsági határozat értelmében 2 millió RM állt ren-
delkezésre, amelyben az IG Farben bonyolítóként vett részt.12 

A magyar-német kereskedelmi forgalom kilátásainak javulásával egyidejűleg 
1934 március közepén a német-magyar konzultációs paktum német elutasítása és 
Gömbös közelgő római látogatása ismét némi idegességet vitt a két ország kap-
csolataiba. Március 9-én Masirevich magyar követ kormánya megbízásából tájé-
koztatta a német külügyminisztériumot a római konferenciáról: az olasz kor-
mány arra a gondolatra jutott, hogy politikai területen demonstratív jeleget köl-
csönöz a találkozónak, s azt kívánja, hogy Olaszország, Magyarország és Auszt-
ria között fennálló szerződéseket valamilyen formában összekösse egymással. 
Magyarország szilárd elhatározása: nem lép be semmiféle exkluzív megegyezés-
be, sokkal inkább azon fáradozik, hogy Németország számára nyitva hagyja a 
lehetőséget a megfelelő időpontban történő csatlakozáshoz. 

Május 16-án Masirevich ismét felvetette Bülownak a konzultatív szerződés szóbe-
li megegyezésre vonatkozó korábbi javaslatát. „Nyilvánvalóan még csak arra ment a já-
ték, hogy alibit biztosítsanak a római megállapodásra” – vélekedett Gerhard Köpke főosz-
tályvezető.13 Bülow államtitkár az egész ügyet „rosszízűnek és alibikeresés-jellegűnek” 
tartotta, s úgy vélekedett: „ha mi szóbeli konzultatív szerződést kötünk, a magyarok Olasz-
ország szoros kíséretében védve vannak a német szemrehányásoktól”, ezért – minisztere en-
gedélyével – a magyar követ látogatásakor ismételten elutasította a „szóbeli garancia-
paktumot”.14 Három nap múlva Bülow a budapesti német követnek küldött informá-

                                                 
8 Uo. Martin Schwartz kormányfőtanácsos és Újhelyi Andor minisztériumi tanácsos szigorúan 

titkos feljegyzése (1934. február 17.).  
9 Zentrales Staatsarchiv (ZstA), Potsdam, Länderabteilung II. Ungarn. A birodalmi 

külügyminiszter 1934. január 6-i levele az EDEKA G. m. b. H. berlini központjának. 
10 PA AA, Sonderreferat Wirtschaft, Handel 13. Ungarn Bd. 2. A pénzügyminiszter leirata 

(1934. március 20.). 
11 Uo. (1934. május 3.).  
12 Uo. Sonderreferat Wirtschaft, Handel 11. No. 3. Ungarn, Bd. 1. Mackensen jelentése (1934. május 28.).  
13 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Köpke összefoglalója a német-magyar konzultatív 

paktumról és a római konferenciáról (1934. március 26.). 
14 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Bülow feljegyzései (1934. március 10. és március 16.). 
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ciójában meglehetősen ingerült hangot ütött meg. A Magyarország és Olaszország 
közötti konzultatív paktum ellen semmi kifogásunk nem lenne – írta –, de nem felel 
meg a Magyarország és Németország közötti szoros baráti viszonynak, ha most Ma-
gyarország, Olaszország és Ausztria olyan egyezményben találkozik, amelynek fél-
reérthetetlenül Németország-ellenes éle van. A magyar kormánynak a konzultatív 
szerződés kötéséről szóló, Németországnak tett javaslatát nem a német-magyar vi-
szony megszilárdításának lépéseként értékelte, hanem alibi-keresésnek a római kon-
zultatív szerződésben való szándékozott részvételre.  Ne csináljon titkot abból – szó-
lította fel Mackensent -, hogy a német-magyar viszony jövőbeni alakulását jelentősen 
befolyásolják majd a római konzultatív paktum gyakorlati kihatásai.15 Ugyanebben 
az értelemben nyilatkozott Neurath külügyminiszter is az őt felkereső 
Masirevichnek, miközben üdvözölte a követ optimista felfogását, hogy a római szer-
ződés után Gömbös megőrizte cselekvési szabadságát.16 

Köpke az ügyről készített összefoglalójában leszögezte, hogy a Magyaror-
szággal szembeni politika csak általános irányvonallal rendelkezik, amely nem 
kötelezi őket mindes egyes konkrét esetben pontos, precíz magatartásra. Mivel e 
kapcsolat a két nép érdekközösségének és szövetségének természetes kifejezője, 
kihatásai nem utolsósorban Magyarország magatartásától is függnek. Magyaror-
szág nem követelheti érdekeinek tekintetbe vételét Németországtól, ha ő figyel-
men kívül hagyja a német érdekeket. A magyaroknak tisztában kell lenniük az-
zal, hogy ha mi nem is szándékozunk politikai kombinációkba bonyolódni a kis-
antant országaival, ezen államokkal szembeni álláspontunk nem azonos Ma-
gyarországéval, és a német kereskedelempolitikát nem irányítják politikai szem-
pontok, jóllehet – mint a Magyarországgal kötött legutóbbi gazdasági egyez-
mény mutatja – készek vagyunk barátainknak jelentős áldozatot hozni.17 

Az 1934. február 21-i magyar-német gazdasági megegyezésen nyugvó 
azonnali magyar tojás, búza, árpa, és vajszállítások eredményeként már az első 
negyedévben – magyar statisztikák szerint – 1.436.000 millió pengő magyar ak-
tívum keletkezett a két ország kereskedelmében. A német statisztikák pedig – 
amelyek a tranzitárukat nem számolták – 3 millió RM német passzívszaldót ál-
lapítottak meg. Mackensen követ június közepén készített jelentésében azon-
ban már aggódva állapította meg, hogy a Magyarországra irányuló olasz és 
osztrák behozatal a német behozatal rovására jelentősen emelkedett: 1934 első 
három hónapjában 6,5 millió pengőről 10,8 millió pengőre, illetve 13 millióról 
14 millióra, az előző év hasonló időszakához képest. A német behozatal pedig 
15.660.000 pengőről 13.091.000 pengőre csökkent. 

A magyar kereskedelmi minisztériumban Mackensen kifejtette Péteri és Fe-
renczi államtitkároknak, hogy a Németország rovására irányuló tendenciát 
nem tudnak elfogadni, s az osztrák és olasz kontingensek bővítésének megfele-
lően a német szállításokat is bővíteni kell. Ferenczi azt válaszolta, hogy az 

                                                 
15 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Bülow információja Budapestre (1934. március 19.). 
16 Uo. (1934. március 21.). 
17 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Köpke összefoglalója (1934. március 26.). 
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ezirányú áruforgalom még a gazdasági tárgyalások megkezdése előtt indult 
meg, s az áprilisi mérleg már kiegyensúlyozott forgalmat mutat. Egyúttal visz-
szautasította Mackensennek az Olaszország és Ausztria részére újólag engedé-
lyezett kontingensek részleteire irányuló kérdéseit. Péteri államtitkár, akivel 
Mackensen bizalmasabb viszonyban állt, később négyszemközti beszélgetésü-
kön elmondta a nagykövetnek, hogy a német kontingensek eddigi kihasznált-
sága kapcsán meg kell vizsgálni emelésük lehetőségeit. Ígéretet tett arra, hogy 
megküldi Mackensennek a kormánybizottság legutóbbi ülésén tervezett kimu-
tatást a német behozatali kontingensek eddigi kihasználtságáról.18 

A magyar-német kereskedelem áprilisra valóban kiegyenlítettebbé vált. A 17,3 
millió pengős magyar kivitellel 16,5 millió pengős német behozatal állt szemben. A 
márciusi-áprilisi magyar áruszállítások során főleg tojás, búza, árpa, sertészsír és sza-
lonna került a német piacra. A német behozatalban – a korábbiakhoz hasonlóan – 
nagy súlyt kaptak a 3 millió 4 pengő értékű tranzitáruk (nyersbőrök, nyersfém, ka-
kaóbab, nyerskaucsuk, kávé, pamuthulladék). A magyar textilipar számára nagy 
mennyiségben érkeztek kátrányszínező anyagok. A következő hónapokban a német 
behozatal kibővülése várható a meginduló német szállítások és az ipari kontingen-
sek kiaknázása következtében – jelentette néhány nap múlva Mackensen.19 

1934 során Magyarországon bátortalan konjunktúra indult meg, amely 
számos akadály miatt még nem tudott egyértelműen kibontakozni. Az év so-
rán alapvetően megoldódtak a magyar gazdaság és gazdaságpolitika korábbi 
problémái: az exportfeleslegek elfogadható áron való elhelyezése, a mezőgaz-
dasági termékek belföldi árszínvonalának emelése, a pengő vásárlóerejének 
stabilan tartása és az ország ellátása a szükséges nyersanyagokkal. 

Az ipar területén folytatódott az 1933 második felében megkezdődött gaz-
dasági lábadozás. Az előző évi mennyiséget 25%-kal meghaladva egyenletesen 
növekedett a nyersanyag-behozatal, de a nyersanyagprobléma bizonytalansága 
még fékezte a fejlődést. 

A mezőgazdaság helyzetét az előző évi jó termés következményei és az 1934. 
évi rossz termés határozta meg. 1933-ban a búzatermés 26,2 millió q volt, 1934-ben 
csupán 16,7 millió q termett. Ezzel szemben az év során az árviszonyok jelentősen 
változtak, főleg a mezőgazdasági- és ipari árak összevetésekor: az agrárolló 1933 
végén 30–35%-ra, 1934 szeptemberében már csak 24,5%-ra nyílt szét. 

A magyar pénzügyi politikának 1934 során is sikerült fenntartania a pengő bel-
földi vásárlóerejét, tekintet nélkül annak külföldi jegyzésére. A pénzügyek így a fe-
dezettől és a pengő külföldi értékétől függetlenül funkcionáltak. Az ország fizetési 
mérlege – előzetes becslések szerint – kb. 30–35 millió pengő aktív szaldóval zárult. 

Az ország külkereskedelmi mérlege az 1933. évihez képest két jelentős elté-
rést mutatott: a rossz termés következtében csökkent az export rendelkezésére 
álló árumennyiség és növekedtek az árak. Ennek ellenére az év első 11 hónap-
jában a behozatal és kivitel összértéke 685,9 millió pengőt tett ki az előző évi 

                                                 
18 ZstA, Länderabteilung II. Ungarn. Mackensen jelentése (1934. június 11.). 
19 Uo. Mackensen jelentése (1934. június 15.). 
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640,4 millió pengővel szemben. A növekedés azonban egyenlőtlen volt a beho-
zatal és kivitel esetében; a behozatal 12,2%-kal, a kivitel csak 2,8%-kal nőtt. Az 
aktív szaldó 60,6 millió pengőről 41,7 millió pengőre csökkent. A kivitelen be-
lül növekedett az ipari késztermékek aránya. 

Az év során változatlan maradt a magyar vám és behozatali politika módszere. 
A hazai gyártmányok védelme érdekében azonban számos, Németországot érintő 
speciális termék esetében részben prohibitiv jellegű vámemelést hajtottak végre.  

A vámvédelmet a behozatalra kivetett általányozott értékforgalmi adóval 
erősítették. A számla összegét nem a pengő stabil kurzusa szerint számolták át, 
hanem a vámhatóságok szabadon becsülték fel, amelynek során a számla ösz-
szegét csupán kiindulási pontnak tekintették. A vám- és értékforgalmi adónál 
is súlyosabban hatott a behozatali engedélyek rendszere. Ez alól csupán a 
nyersanyagok és a belföldön nem gyártott néhány áru jelentett kivételt; a töb-
binél behozatali engedélyre volt szükség, amelyeket a kereskedelmi szerződé-
sek rögzített kontingensei alapján adtak ki. A megrendelő csak akkor kaphatott 
behozatali engedélyt, ha üzemének feltétlenül szüksége volt a külföldi árucikk-
re, és azt hazai termékekkel nem pótolhatta. A behozatali kérelmeket az illető 
termelési ágazatok tagjaiból álló bizottság bírálta el. 

Magyarország kereskedelempolitikája az 1934-ben megkötött egyezményekkel 
a korábbinál erőteljesebben koncentrált a Németország – Olaszország – Ausztria 
térségre. A legfontosabb egyezmények közé tartozott az 1934. február 21-én aláírt 
magyar-német gazdasági egyezmény, amely kedvező helyzetet biztosított a ma-
gyar mezőgazdasági termékeknek a német piacon. A szerződés 1934. április 1-jén 
lépett életbe, és a későbbiekben is jól működött. A Németországba irányuló ma-
gyar kivitel majdnem megduplázódott, miközben a Magyarországra irányuló né-
met export enyhén nőtt. A németországi magyar kivitel emelkedése lehetővé tette 
a korábbi magyarországi német árukövetelések rendezését.  

A fizetési forgalom normalizálódása a Magyarország és Németország között 
már régóta tervezett utazási forgalmat is szabályozta. Az 1934. december 15-én 
életbe lépett magyar-német utazási egyezmény értelmében a Magyarországról 
Németországba utazók havonta és személyenként 500 RM, illetve fordított esetben 
az ennek megfelelő pengő átváltására voltak jogosultak. A kormánybizottság át-
fogó és termékeny munkát végzett. Decemberben az érintett érdekcsoportok 
nagyobb mennyiségű lenmag szállításáról kötöttek szerződést az 1935. évi termés-
ből, amelynek sikeres lebonyolításához minden feltétel adottnak tűnt. 1934-ben 
Németország viszonylatában a magyar kereskedelmi mérleg döntően megválto-
zott az előző évihez képest, amelynek passzív szaldója Magyarország számára 
immáron jelentős aktívummal zárult. 1933 első kilenc hónapjának 44.220.000 pen-
gős behozatala és 28.571.000 pengős kivitele 1934 hasonló időszakára 44.835.000 
pengős behozatalra és 56.669.000 pengős kivitelre váltott. A Magyarország és Né-
metország közötti árucsere már l934 első kilenc hónapjában elérte az 1933. évi 
összértéket, tehát volumene jelentősen emelkedett. 

A magyar kereskedelempolitika másik jelentős eseménye volt az 1934. május 14-
én Rómában aláírt gazdasági egyezmény Magyarország és Olaszország, illetve Ma-
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gyarország és Ausztria között, amelyet strukturálisan Olaszország és Ausztria meg-
állapodása egészített ki. Az év során már világossá vált, hogy e rendkívüli reménye-
ket tápláló egyezmények nem kielégítők Magyarország számára. Még ha Olaszor-
szág a későbbi megállapodásokban hajlandónak is mutatkozott a májusi egyez-
ményben megállapított búzaárat mázsánként 1 pengővel emelni, a magas magyar 
belföldi árak miatt a búza olaszországi exportja nem emelkedett jelentősen. 

Az olasz vámpolitika miatt az Olaszországba irányuló magyar szarvasmar-
haexport sem tudott kibontakozni; mindez végül a Magyarországra irányuló 
olasz export kelleténél nagyobb növekedéséhez és az olasz árukövetelések ma-
gyarországi befagyasztásához vezettek. E nehézségek miatt az olasz exportő-
röknek hónapokat kellett várniuk követeléseikre. 

A magyar-osztrák áruforgalom is elmaradt a várakozásoktól. Ausztriát elriasz-
tották a magas búza- és lisztárak, ezért egyéb készleteket halmozott fel. Így a ke-
reskedelmi mérleg Magyarország számára kedvezőtlenül alakult; nem lehetett 
fenntartani a kétoldalú áruforgalomnak a római egyezményben rögzített 1:1,5 ará-
nyát Magyarország előnyére. 1934 harmadik negyedévére a kétoldalú kereskede-
lem aránya 1:1,1-re csökkent, miközben 1933-ban az arány még 1:1,9-et tett ki.  

Az 1934. július 4-én aláírt magyar-csehszlovák kompenzációs szerződés 55 mil-
lió cseh korona értékű magyar áruszállítást (közötte 13.000 darab zsírsertés) irány-
zott elő. Mivel 1934 végéig e kontingens kihasználatlan maradt, hosszabbításában 
állapodtak meg. A Jugoszláviával fennálló árucsere-egyezményt 1934. szeptember 
15-én újították meg, a Romániával folytatott tárgyalások pedig csak 1935 elején ve-
zettek a kompenzációs bázison nyugvó újraszabályozáshoz.20 

1934-ben az olasz gazdaság elsősorban politikai ereje révén még jelentősen 
beavatkozhatott a délkelet-európai országok – közöttük Magyarország – gaz-
dasági fejlődésébe. Mihelyt azonban „Németország politikai súlya helyrebillent – s 
a dolgok logikája szerint az idő Németországnak dolgozott –, máris a gazdasági erővi-
szonyok logikájának kellett érvényesülni… Az 1934. február 21-i egyezménytől a né-
metek joggal várhatták, hogy kellően ellensúlyozza az olasz gazdasági térnyerést, s a 
német külpolitika vezetői is tudták, hogy Magyarország külpolitikai érdekei miatt sem 
kíván Németországgal szembefordulni”.21 A német Közép-Európa tervezők pedig 
abból indultak ki, hogy Olaszország néhány év múlva úgyis „kiesik a túl nagy 
cipőből”, s Németország egyedül ellenőrzi majd Közép- és Délkelet-Európát.  

Az 1934. februári német-magyar kereskedelmi megállapodást 1934 májusá-
ban német-jugoszláv, 1935 márciusában a hasonló értelmű német-román ke-
reskedelmi szerződés követte, amelyekkel Németország magához kapcsolta a 
térség országait, amelyek ugyanakkor e szerződésekkel a mind intenzívebb, 
klíring-rendszerű külkereskedelmi forgalom keretében a második világháború kitö-
réséig kiegyensúlyozott, biztos felvevőpiacot szereztek termékeik számára. 

 

                                                 
20 ZstA, Länderabteilung II. Ungarn. Schnurre 1934. évi gazdasági összefoglalója 

Magyarországról (1935. január 18.). 
21 RÁNKI György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági 

hegemóniáért (1919–1939). Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 256-57. 



 
 

Németh István: Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény 

  
458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


