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Maruzsa Zoltán  
 

Ausztria hadianyagszállításai az NSZK részére. A semlegesség és az ál-

lamszerződés egy speciális szempontból  
 

Ausztriát a hidegháborúban többször érték vádak elsősorban a Szovjetunió 

és a Moszkvával szövetséges államok részéről, hogy 1955-ben létrejött semle-

gességét megsérti. Visszatérő vád volt a NATO kötelékében álló repülőgépek 

átrepülésének engedélyezése, vagy a kommunizmus elleni nyugati propaganda 

tolerálása Ausztria területén.
1
 Ezen vádak között szórványosan felmerült a 

nyugati világgal való katonai együttműködés vádja is, sőt, a Szovjetunió azért 

nem támogatta Ausztria csatlakozását az Európai Szén- és Acélközösséghez, 

majd az Európai Gazdasági Közösséghez, mert azokat egyfelől a NATO által 

létrehozott, katonai jelentőségű szervezeteknek tartotta, másfelől a gazdasági 

Anschluß egyik megakadályozandó formájának tekintette.
2
 Érdekes módon a 

vádak között alig szerepel az NSZK részére történő hadianyagszállítások ügye, 

holott ma már tudjuk, hogy ilyenekre sor került. Ennek oka alighanem az, hogy 

ezen szállítások nagyságrendje nem volt túl magas (pontos mértéke ugyanakkor 

nem rekonstruálható), illetve a szállításokra megfelelő titoktartás mellett került 

sor. A titoktartás oka az volt, hogy egyfelől a semleges államok 

hadianyagszállításait a nemzetközi jog korlátozta,
3
 másfelől a német újrafegy-

verkezésben való osztrák részvételt tiltotta az államszerződés. A német újra-

fegyverkezésben való osztrák hozzájárulás alacsony nagyságrendje ellenére 

igen sokrétű volt, a Bundeswehr Ausztriában folytatott toborzásától kezdve az 

egyenruhák egyes részeinek ausztriai gyártásáig,
4
 így annak teljes körű elemzé-

sét nem tűzhettük ki magunk elé. Jelen tanulmány célja, hogy az ezen kérdé-

sekben illetékes osztrák külügyminisztérium (Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten) nemzetközi jogi irodája (Völkerrechtsbüro) né-

met fegyverszállításokkal kapcsolatos állásfoglalásait megvizsgáljuk. Erre azért 

nyílik lehetőségünk, mert különleges kutatási engedéllyel sikerült megszerezni 

az egyébként 1945-ig visszamenőleg zárolt nemzetközi jogi iroda ezen kérdés-

sel foglalkozó dokumentumait, vagy legalábbis azok egy részét. Értelemszerű-

en a nemzetközi jogi iroda állásfoglalásaitól függetlenül megtörténhetett vagy 

elmaradhatott egy-egy szállítás, és bizonyára titokban is sor került a hadianyag 

szállítására, amiről a külügyminisztérium nem is szerzett tudomást, arról nem is 

beszélve, hogy a szállítások egy része jelentős kerülővel, több ország fegyver-

                                                         
1 MARUZSA, Zoltán: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrá-

cióig 1945-1995. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2007. 53-64.  
2 WEISS, Florian: „Gesamtverhalten: Nicht sich in den Vordergrund stellen”. IN: Österreich 

und die europäische Integration 1945-93. Böhlau, Wien-Köln-Weimar, 1993. 43.  
3 VERDROSS, Alfred: Die immerwährende Neutralität Österreichs. Sonderheft der 

Schriftenreihe „Politische Bildung”. Geschichte und Politik, Wien, 1980. 50-55.  
4 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 58617– VR/66 
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kereskedőinek közbeiktatásával is eljuthatott az NSZK fegyveres erőihez. Ép-

pen ezért e tanulmány keretein belül kutatásunkat a külügyminisztériumi állás-

foglalások vizsgálatára szűkítettük.  

 

Semleges állam hadianyagszállításaira vonatkozó nemzetközi jogi szabályok 

 

A semlegesség katonai követelményeit egy szárazföldi háborúban az 1907-

ben aláírt második hágai egyezmény 5. szerződése tartalmazza. Bár ezen ren-

delkezéseket nem minden semleges állam ismeri el (pl. Svédország), de Auszt-

ria – és az osztrák semlegesség hivatalos mintájául szolgáló Svájc – igen. A 

fenti egyezmény a hadianyagok szállításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„… 2. A hadviselő feleknek semleges Hatalom területén csapatokat vagy pedig 

lőszer- vagy élelmiszerosztagokat keresztülvinni tilos. … 7. A semleges Hata-

lom nem köteles megakadályozni fegyvereknek, lőszereknek és általában a had-

sereg vagy a hajóhad céljaira felhasználható dolgoknak kivitelét vagy átvitelét 

a hadviselő felek valamelyike számára. …”5
  

Amint látjuk, a fenti pontok a hadiállapotban követendő magatartásformákat 

rögzítik, azaz előírják, hogy a hadviselő feleknek és a semleges államoknak mi-

lyen kötelességei vannak. A német újrafegyverkezés kérdésére szűkítve vizsgá-

lódásainkat, ez azt jelenti, hogy a hadiállapot beállta esetén az NSZK – vagy 

más hadviselő fél – nem szállíthatott semmiféle fegyvert Ausztria területén (és 

légterén) keresztül, Ausztria ugyanakkor nem volt köteles megakadályozni 

fegyverek és lőszerek exportját, azaz pusztán nemzetközi jogi szempontból 

Ausztria még hadiállapotban is szállíthatott volna hadianyagot az NSZK szá-

mára. Ugyanezen pontok alapján ugyanakkor a Szovjetunió jogosan tiltakozott, 

amikor 1958-ban az USA – mint hadviselő fél – repülőgépei átrepültek Auszt-

ria felett, hiszen azt a 2. pont egyértelműen tiltotta.
6
 Ezt az egyértelműnek tűnő 

helyzetet némileg bonyolította, hogy Németországgal a második világháború 

végén a győztesek nem kötöttek békeszerződést, ezért nemzetközi jogilag a ha-

diállapot a szövetségesekkel még 1945 után is fennállt. Ne feledjük el ugyan-

akkor, hogy a nyugati szövetségesek 1951-ben, a Szovjetunió pedig 1955-ben 

deklarálta a hadiállapot megszüntetését Németországgal, így a hadiállapot leg-

később 1955-ben megszűnt és a két német állam a hidegháború folyamán többé 

nem is került hadiállapotba.
7
 Ez a kérdés ugyanakkor szintén irreleváns elem-

zésünk szempontjából, hiszen – amint azt láttuk – egyfelől Ausztria a 7. pont 

alapján akár hadviselő félnek is szállíthatott volna hadianyagot, másfelől pedig 

                                                         
5 A Hágai egyezményeket (1907) Magyarország az 1913. évi XLIII. törvényben becikke-

lyezte, az eredeti szöveg magyar fordítását így a magyar törvény szövegének megfelelően közöl-

tem. www.1000ev.hu (2009. február 28.).  
6 AdR 01 Pol-II. 471. Die österreichisch-amerikanischen Beziehungen. Platzer, washingtoni 

osztrák nagykövet levele Figl külügyminiszternek Bécsbe (Washington, 1958. december 9.). A 

jelentés szerint az amerikaiak a libanoni és a berlini krízis miatt komoly katonai szállító tevé-

kenységet folytattak Ausztria fölött, ami ellen a Szovjetunió jegyzékben tiltakozott.  
7 FISCHER, Ferenc: A megosztott világ. IKVA, Budapest, 1996. 144-161.  

http://www.1000ev.hu/
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az NSZK újrafegyverkezése csak 1955-ben vette kezdetét; a már 1946-tól 

fegyverkező németországi szovjet zóna – a későbbi NDK – újrafegyverkezésé-

ben pedig Ausztria nem kapott semmiféle szerepet, az teljes egészében a szov-

jet befolyási övezet erőforrásaira támaszkodott.
8
 Összességében tehát megálla-

píthatjuk, hogy az ország semlegessége nemzetközi jogi szempontból nem aka-

dályozta meg Ausztria hadianyagszállításait az NSZK részére.  

 

Az államszerződés rendelkezései 

 

Érdemes azonban arra is felfigyelni, hogy a német-osztrák katonai együtt-

működés tilalmát és különösen Ausztria közreműködését a német újrafegyver-

kezésben az államszerződés 15. pontja is rögzítette:  

„15. pont: A német újrafegyverkezés megakadályozása  

1. Ausztria teljes mértékben együttműködik a szövetséges és társult hatal-

makkal annak biztosítsa érdekében, hogy Németország ne legyen képes a német 

területen kívül lépéseket tenni újrafegyverkezése érdekében.  

2. Ausztria a katonai és civil légiközlekedésben, továbbá kísérleteknél, ter-

vezéseknél, továbbá hadianyag termelésénél vagy karbantartásánál nem hasz-

nál és nem képez ki: olyan személyeket, akik német állampolgárok, vagy 1938. 

március 13. előtt bármikor német állampolgárok voltak; továbbá olyan osztrák 

állampolgárokat, akik a 12 pont alapján nem szolgálhatnak a fegyveres erők-

nél; vagy olyan személyeket, akik nem osztrák állampolgárok.”9
  

A két német állam újrafegyverkezése 1955-ben már jó ideje foglalkoztatta a 

nemzetközi közvéleményt, így nem véletlen, hogy az államszerződés is kitért 

erre a folyamatra. A szövetségesek ugyanis már a háború alatti céljaikban dek-

larálták, hogy garantálni kell Ausztria függetlenségét és teljesen le kell válasz-

tani Németországról, megakadályozandó, hogy a jövőben ismét német állammá 

váljon. Ez a már 1943-ban rögzített szövetséges törekvés 1955-re sikerrel járt, 

az osztrák politikai elit sikeresen hajtotta végre a nemzetépítés feladatát.
10

 A 

semlegesség deklarálása ezt a folyamatot volt hivatott erősíteni, ráadásul többet 

is jelentett az Anschluß egyszerű tilalmánál: Ausztria az ellenséggé vált egyko-

ri szövetségesek kivonulásáért cserébe nem csatlakozhatott egyik katonai szö-

vetségi rendszerhez sem. Mivel azonban Ausztria legfontosabb kereskedelemi 

partnerei hagyományosan a német tartományok voltak, ráadásul az NSZK és az 

NDK egyaránt hatalmas forrásokat mozgósított az újrafegyverkezés érdekében, 

ami csábító lehetett az osztrák ipar számára, a szövetségesek szükségesnek ítél-

                                                         
8 DIEDRICH, Torsten-WENZKE, Rüdiger: Die getarnte Armee. Geschichte der 

Kasernierten Volkspolizei der DDR 1952-1956. Ch. Links, Berlin, 2003. 13-93.  
9 Ezen pontot 1964-ben – alighanem taktikai okokból – alkotmányos erőre emelték. BVG 

B.G.Bl. 59/1964. Az Osztrák Köztársaságnak az államszerződés egykor aláíró hatalmaihoz eljut-

tatott nyilatkozata értelmében a 15 pont mára értelmét vesztette, amit az aláíró hatalmak tétlensé-

gükkel nemzetközi jogilag elfogadtak, így 2008 óta a második pontot hatályon kívül helyezték. 

BGBl I 2/2008  
10 MARUZSA: 12-16. és 113-127.  
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ték meg egy ilyen beavatkozási lehetőség rögzítését az államszerződésben. Mi-

vel a háború folyamán deklarált általános hadicéljuk és Ausztria megszállásá-

nak egyik célja is a német militarizmus felszámolása volt, ezt természetesen 

megtehették. A kérdés az volt, hogy Ausztria mennyire fogja ezt betartani, 

megtalálja-e a jogi kiskaput, melynek alapján mégis részt vehet az államszer-

ződés aláírása utáni évek egyik legnagyobb európai üzletében.  

 

Az NSZK és Ausztria közötti hadianyagszállításokkal kapcsolatos konkrét 

jogi állásfoglalások 

 

A témával kapcsolatosan a legkorábbi betekintésre megkapott dokumentum 

1957. április 12-én készült, és az osztrák iparnak az NSZK katonai közbeszer-

zéseibe való bekapcsolódásáról szólt. A nemzetközi jogi részleg véleményének 

kikérésére azért került sor, mert a politikai részleghez „állampolgári kérés” ér-

kezett, melyről az alábbi feljegyzés készült:  

„Az előterjesztésből kiderül, hogy egy bizonyos Paul H. Kuligowski nevű úr, 

egy Klagenfurtban és Bécsben működő export-import nagykereskedelemi cég tu-

lajdonosa, bejelentkezett a politikai osztályon, és azt állította, hogy már hosszú ide-

je intenzíven foglalkoztatja az osztrák ipar részvételi lehetőségének kérdése az 

NSZK Katonai Beszerzési Hivatala (Heeresbeschaffungsamt der BRD) által meg-

hirdetett projektekben. Nevezett közölte, hogy a fent említett hivatal különféle tiszt-

ségviselői neki azt állították, hogy az NSZK részéről látnak arra lehetőséget, hogy 

a Katonai Beszerzések Hivatalának költségvetésének egy bizonyos részét Ausztria 

számára bizonyos értelemben „lefoglalják”, amennyiben ezt a bonni osztrák nagy-

követség kéri. A politikai osztály munkatársa kijelentette Kulikowski úrnak, hogy a 

Szövetségi Kancellári Hivatal Külkapcsolatokért felelős osztályának ez semmiféle 

problémát nem jelentene, amennyiben a Szövetségi Kereskedelmi Kamara vagy 

annak ipari részlege osztrák személyeket írásban felhatalmazna az osztrák ipar 

képviseletére ezen kérdéskörben, és ennek alapján a bonni nagykövetséget értesíte-

ni lehetne, hogy ezen személy(eke)t egy, a nagykövetség által alkalmasnak talált 

formában az NSZK kormányszerveinek figyelmébe ajánlja. … A nemzetközi jogi 

iroda ezen konkrét esetben is rámutat arra, hogy az államszerződés 15. pontja ér-

telmében „Ausztria teljes mértékben együttműködik a szövetséges és társult hatal-

makkal annak biztosítsa érdekében, hogy Németország ne legyen képes a német te-

rületen kívül lépéseket tenni újrafegyverkezése érdekében.” A fegyverek és a hadi-

anyag szállítását az NSZK fegyveres erői számára az államszerződés egyes aláírói 

az államszerződés ezen pontjának megsértéseként értékelhetnek. Nemzetközi jogi 

szempontból ugyanakkor a politikai részleg által kezdeményezett ügyben a javasolt 

eljárással kapcsolatosan nincs más kifogásunk.”11
  

A dokumentumból az nem derül ki, hogy mi lett ezen kezdeményezés sorsa, 

az állásfoglalásból mindenesetre egyértelmű, hogy a nemzetközi jogi iroda 

                                                         
11 Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 237.129 – VR/57  
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fenntartásokkal viseltetik, és az alig két esztendős semlegesség védelmében 

ha a semlegességi jog alapján nem is, de az államszerződés 15/1 pontjára h i-

vatkozva aggályosnak tartja az ügyletet. Ez az óvatosság, különösen az 1956-

os magyarországi forradalom utáni feszült nemzetközi légkörben addig jel-

lemző, amíg Ausztria ki nem alakítja a semlegesség gyakorlatát. Fontos to-

vábbá, hogy a kért politikai támogatást a külügy a támogatandó személy „le-

gitimitásához” kötötte, azaz nem az egyes üzletemberek, hanem az ausztriai 

cégek képviseletében eljáró személy(ek) részére tartották elfogadhatónak a 

politikai támogatás biztosítását.  

A német újrafegyverkezésben való részvétel tilalmának rugalmasabb értel-

mezését illusztrálja a nemzetközi jogi iroda egy jóval későbbi érvelése, melyet 

1965. július 28-án alakítottak ki, amikor a Dynamit-Nobel cég 500.000 schil-

ling értékben Ausztriában gyártott robbanófejek az NSZK-ba történő exportjá-

nak lehetősége felől érdeklődött. A nemzetközi jogi iroda az államszerződés 

már ismertetett 15. pontjára hivatkozva az alábbiakról tájékoztatta a céget: „… 

A nemzetközi jogi iroda ezt a rendelkezést úgy értelmezi, hogy az csakis az 

Osztrák Köztársaság együttműködési kötelezettségét tartalmazza a szövetséges 

és társult hatalmakkal, azaz csakis az ezen hatalmakkal való közös cselekvés 

kötelezettsége áll fent. Mivel egy ilyen együttműködésre vonatkozó felkérést ne-

vezett hatalmaktól Ausztria eddig nem kapott, Ausztria egyedüli, izolált és rest-

riktív fellépése idézett cikk alapján nem várható el. Az államszerződés ezen 

pontjának fenti értelemben történő magyarázata ugyanakkor nem jelenti azt, 

hogy Ausztria a továbbiakban teljesen felelőtlenül részt vehet a német újrafegy-

verkezésben. Ausztriának sokkal inkább úgy kellene viselkednie, hogy az ezen 

szektorban létező gazdasági kapcsolatok ne vezessenek egy ilyen, a szövetséges 

és társult hatalmakkal való együttműködést kötelezővé tévő felszólításhoz.”12
  

Amint láthatjuk, a két dokumentum közötti időben megtörtént az államszer-

ződés hivatkozott pontjának átértékelése: a semlegesség és a nemzetközi jogi 

előírások betartásával kapcsolatos félelmek helyére a jogi szemfülesség lépett, 

mely már képes volt Ausztria gazdasági érdekeinek megfelelően értelmezni a 

jogszabályi előírást.  

A külügyminisztérium nemzetközi jogi irodájának álláspontja tovább pu-

hult, amikor 1968-ban a Schoeller-Blechmann Stahlwerke Rt. az után érdeklő-

dött, hogy szállíthat-e egy német hajógyár részére mintegy 3.000 tonna nagy-

ságrendben speciális acéllemezeket 12 tengeralattjáró készítése céljából. Egy 

ilyen kérésre 1957-ben feltételezhetően még elutasító válasz született volna, tíz 

esztendővel később azonban a nyilvánvalóan nagy volumenű üzlettel kapcsola-

tos minisztériumi állásfoglalás ehhez egyértelműen hozzájárult:  

„Az államszerződés 13. pontja Ausztria számára tartalmazza a speciális 

fegyverek tilalmát, melyek között a tengeralattjárók és az egyéb víz alatti közle-

kedési eszközök kifejezetten nevesítve vannak, … ugyanakkor ezen túl nem tar-

                                                         
12 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 5946 – VR/65 
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talmaz a konkrét esetre vonatkoztatva semmiféle nemzetközi jogilag érvényes 

rendelkezést, éppen ezért figyelmen kívül hagyható. Az államszerződés 15. 

pontja Ausztriát a szövetséges és társult hatalmakkal való együttműködésre kö-

telezi a német újrafegyverkezés megakadályozása érdekében. Ezen esetben sem 

áll fent az államszerződés alkalmazásának konkrét feltétele, hiszen a 15. pont 

végrehajtására csakis a benne említett valamennyi hatalom és Ausztria közös 

akciója keretében kerülhetne sor, és ennek érdekében még egyik fél részéről 

sem érkezett egyetlen kezdeményezés sem. … Nemzetközi jogi szempontból elő-

ször is le kell szögezni, hogy az előterjesztés azon állítása, miszerint Németor-

szág nemzetközi jogilag még hadiállapotban áll a szövetségesekkel, nem felel 

meg a valóságnak. A hadiállapotot Németországgal a nyugati szövetségesek 

1951-ben, a Szovjetunió 1955-ben nyilvánította befejezettnek. Ezen kívül a Szö-

vetségi Kancellári Hivatal többi nemzetközi jogi következtetése véleményünk 

szerint helytálló. Álláspontunk szerint ugyanakkor túl messzire vezetne, ha az 

állami tulajdonban lévő ipart a semlegességi jog területén az állammal egy 

szinten kezelnénk, ami az előterjesztés esetében … tendenciózusan megjelenik. 

… Véleményünk szerint mindezek alapján a Szövetségi Kancellári Hivatal ter-

vezett eljárásával szemben nincs nemzetközi jogi kifogásunk.”13
  

Az engedélynek az egyértelműen a kiskapukat kihasználó magyarázata vilá-

gosan fogalmaz, amikor engedélyezi a tengeralattjárók építéséhez szükséges 

speciális mágnesezettségmentes acél exportját. Érdekes, hogy a dokumentum 

foglalkozik az állami tulajdonban lévő cégek problémájával, mert az előterjesz-

tés felveti, hogy az állam semlegessége ezekre is vonatkoztatható lenne. Való 

igaz, hogy az állami tulajdonban lévő, és hadianyagot is termelő cégek nem te-

kinthetőek egyszerűen piaci szereplőknek, a nemzetközi jogi iroda azonban el-

utasítja ezt a felvetést, és az állami tulajdonban lévő nehézipar számára kedve-

ző állásfoglalást hoz; hiszen mint láttuk, a semlegességi jog szempontjából a 

hadianyagszállítások akár hadviselő fél részére is megengedettek.  

Hasonlóan rugalmasan járt el a külügyminisztérium nemzetközi jogi irodája, 

amikor 1970. október 27-i állásfoglalásában semmi kivetnivalót nem talált a 

korábbi 60.000 után újabb 10.000 darab 223-as kaliberű lőszer exportjában az 

NSZK-ba. „A nemzetközi jogi iroda Zl. 162.722-4/(Pol) 69 számú határozatá-

ban 1969. szeptember 1-jén már hozzájárult a Hirtenbergi Lőszergyár kérel-

méhez, és engedélyezte 60.000 darab 223-as kaliberű lőszer kivitelét az NSZK-

ba. Most újabb kérvény érkezett 10.000 darab ugyanolyan lőszer kivitelének 

engedélyezése céljából. … A lőszereket alighanem katonai fegyverek fejleszté-

séhez rendelték, melyek a legnagyobb valószínűség szerint, mivel kipróbálás 

alatt lévő fegyverekről van szó, nem a német Bundeswehr részére készülnek, így 

egy ilyen kis mennyiségű muníció eladása nem is értelmezhető az államszerző-

dés 15/1 pontja alapján egy a Németország újrafegyverkezéséhez gyújtott segít-

ségnek. … Az engedélyezendő 10.000 darab 223-as kaliberű lőszer az NSZK 

                                                         
13 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 46.550 – VR/68 
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részére történő kivitelével kapcsolatosan azért sem merülnek fel alapvető ter-

mészetű aggodalmak, mert csupán egy kis mennyiségről van szó, ráadásul biz-

tosan nem is áll az NSZK érdekében, hogy egy ilyen gyalogsági fegyverekbe va-

ló lőszer tekintetében a semleges Ausztriából érkező importra szoruljon. A kül-

ügyminisztérium álláspontja szerint tehát a tervezett export nem áll ellentétben 

az osztrák államszerződés vonatkozó rendelkezéseivel.”14
  

Különösen érdekes, hogy amikor a Steyr-Daimler Puch Rt. 34.000 gépkara-

bély – melyek állítólag már nem alkalmasak a modern hadviselésre – javítási 

munkájára kapott megbízást és a külügyminisztérium állásfoglalását kérte, 

hogy a munkát elvállalhatja-e, a nemzetközi jogi iroda korábbi döntéseit felso-

rolva hozta meg állásfoglalását, így rendelkezünk egy áttekintésről, hogy mit 

fogadott el, és mit tartott már problémásnak a nemzetközi jogi iroda. Az 1966. 

november 9-én kelt dokumentum bevezetőjében a nemzetközi jogi iroda ismét 

leszögezte, hogy amíg a szövetséges hatalmak nem kérik, Ausztriát jogilag 

semmi sem kötelezi a katonai szállítások betiltására, majd így folytatta: 

„Ezen általános megfontolás fényében a múltban hozott következő állásfogla-

lások figyelembe vételét javasoljuk az NSZK-ba irányuló katonai jellegű áruk 

szállításáról:  

- Géppisztolyok (Steyr-Művek), az ipartestület általános kérdése; nem-

zetközi jogi iroda: nem engedélyezve (OZ. 10)  

- Katonai kézifegyverek, kérdés egy amerikai cég tervezett ausztriai 

letelepedésével kapcsolatosan: nemzetközi jogi iroda: nem engedélyezve 

(OZ. 17)  

- Gyalogsági lőszer: nemzetközi jogi iroda: engedélyezve, amennyiben 

nem nehéz fegyverekről és speciális felszerelésről van szó (OZ. 28)  

- Műanyag gyakorlólőszer próbaszállítása: nemzetközi jogi iroda: enge-

délyezve a kis mennyiségre tekintettel, de hangsúlyozva, hogy ez nem prece-

densértékű (OZ. 78)  

- Robbanóanyag a német Bundeswehr számára: nemzetközi jogi iroda: 

nincs döntés, mert a tényállás nem eléggé ismert (OZ. 75)  

- Mágnesességmentes acél katonai célokra, általános kérdés: nemzetközi 

jogi iroda: inkább engedélyezve, de nincs konkrét döntés (OZ. 55)  

- Katonai egyenruhák: nemzetközi jogi iroda: engedélyezve (OZ. 39)  

Amint ezen esetek is mutatják, eleinte jogi szempontból kizártnak tartottuk a 

szállításokat, a már említett alapvető állásfoglalás óta azonban (OZ 55.), mely 

az államszerződés 15/1 pontját Ausztria nagyobb mozgásterét rögzítve értelme-

zi, ilyen tiltásra nem került sor. Jogpolitikai megfontolásainkat azonban az ese-

tek többségében kifejeztük.”15
 A konkrét kérdésről, mely a gépkarabélyok kar-

bantartására vonatkozott, az állásfoglalás pozitívan nyilatkozott. A dokumen-

tumban hivatkozott állásfoglaláshoz nem sikerült hozzáférni, ugyanakkor felté-

                                                         
14 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 75.919 – VR/70  
15 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 60.178 – VR/66 
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telezhetjük, hogy olyan stratégiai döntésről van szó, melyet a nemzetközi jogi 

iroda az osztrák ipar versenyfeltételeinek javítása érdekében hozott meg. Az 

egyes döntések időpontja sajnos nem ismert, azokra legfeljebb a határozati 

számok alapján lehet következtetni. Ezen módszerrel úgy tűnik, hogy az első 

jelentősebb megkeresés a Steyr-Művek géppisztolyok exportjára vonatkozó 

megkeresése volt, melyet azonban a nemzetközi jogi iroda – hasonlóan a ta-

nulmányunkban már ismertetett 1957-es esethez – fenntartásokkal fogadott. 

Támogatta ugyanakkor a katonailag kevésbé jelentős egyenruhagyártást, és az 

idő múlásával párhuzamosan a kérelmeket egyre nagyobb rugalmassággal bí-

rálta el az osztrák ipar érdekeinek megfelelően.  

A német újrafegyverkezés egy speciális területét jelentette a fegyverszállítá-

sok kérdése Ausztria területén keresztül. Ez az ország semlegessé válása óta 

számos bonyodalmat okozott, és többször jegyzékváltásra is sor került általá-

ban szovjet tiltakozások miatt. Moszkva ugyanis kifogásolta az USA repülőgé-

peinek sorozatos engedély nélküli átrepülését Ausztria felett, például 1958 júli-

usában a Libanonba irányuló – már említett – csapatszállítás miatt,
16

 amikor az 

USA gépei több száz alkalommal sértették meg az osztrák légteret a Raab-

kormány tudtával, holott erre az államszerződés értelmében hadviselő félnek 

nem lett volna jogi lehetősége. Nyilván ilyen előzmények után az egyébként is 

a Szovjetunió által folyamatosan támadott Bundeswehr katonai szállításainak 

átengedése kifejezetten kellemetlen lett volna Bécsnek. A levéltári források 

azonban igazolták, hogy ilyenekre sor került, a politika pedig tudott róluk és 

foglalkozott is jogszerűségük kérdésével, amint azt például a külügyminisztéri-

um nemzetközi jogi részlegén tartott egyeztetésről 1966. augusztus 5-én készült 

feljegyzés tanúsítja, melyből egyértelműen fény derül a német 

hadianyagszállítások bevett gyakorlatára Ausztria területén keresztül:  

„Egyértelműen megállapítható, hogy az államszerződés 15/1 pontja a hadi-

anyagok Olaszország és Németország között Ausztrián keresztül történő szállí-

tásának engedélyezésével nem áll ellentétben. A semlegességi jog alapján is 

problémamentes a szállítások engedélyezése, amíg abban hadiállapotban lévő 

ország nem vesz részt. Annak ellenére, hogy a 15-ös pont semlegességi jogi 

szempontból nem mérvadó, semlegességpolitikai szempontból igenis figyelembe 

kell venni, különösen akkor kell óvatosan eljárni, amikor jelentősebb mennyi-

ségű hadianyagról és nehéz fegyverekről van szó. Tekintettel arra, hogy a 

Diehl cég, Nürnberg, már 1961 óta a legkülönfélébb katonai eszközöket hordja 

Olaszországból Németországba, vagy fordítva, mégpedig a külügyminisztérium 

hozzájárulásával, ezen a gyakorlaton jelenleg semmit sem szükséges változtat-

ni, hiszen az eset jogi megítélésében az 1961 májusában a külügyminisztérium-

ban folytatott megbeszéléshez képest semmi sem változott.”17
 Bár azt pontosan 

nem tudhatjuk, hogy mi történt az engedély végén hivatkozott alkalommal, fel-

                                                         
16 HAJDA, Lucas: Die politischen Beziehungen zwischen den USA und Österreich von 1955 

bis 1983. Diplomarbeit, Wien, 1993. 47-53.  
17 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 58617– VR/66 
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tételezhető, hogy ekkor került sor arra az egyeztetésre, melynek alapján az ál-

lamszerződés 15/1 pontját a későbbiekben rugalmasabban értelmezték.  

 

–    *    – 

 

A semlegesség ezen speciális szempontból történő vizsgálata azt mutatja, 

hogy az a külföldre irányuló hadianyagszállítást nemzetközi jogi tekintetben 

nem korlátozta; legfeljebb annyiban, hogy Ausztria semlegességpolitikai szem-

pontból a szállításokat igyekezett minél inkább elrejteni a nyilvánosság elől. A 

dokumentumok alapján az is szembetűnő, hogy Ausztria a semlegesség kezdeti 

időszakában óvatosabban, az 1960-as évek közepétől azonban már bizonyosan 

meglehetősen szabadon értelmezte nemzetközi jogi kötelezettségeit; ha nem is 

a semlegesség fogalmát, de az államszerződésnek a német újrafegyverkezésre 

vonatkozó nemzetközi jogi előírásait bizonyíthatóan. Fontos azonban azt is le-

szögezni, hogy a hidegháború folyamán a szuperhatalmak vagy a szomszédos 

államok sem vádolták komolyan Ausztriát nemzetközi fórumok előtt a semle-

gesség megsértésével. Alighanem ez a hamis biztonságérzet is hozzájárult ah-

hoz, hogy az 1970-es évektől több fegyverszállítási botrány robbant ki, ahol bi-

zonyítást nyert, hogy Ausztria hadviselő feleknek is szállított fegyvert, ezek 

elemzése azonban már nem tartozik ezen tanulmányba.  
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