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E L Ő S Z Ő .

Évekkel ezelőtt vállalkoztam a Carnegie-Békealapítvány fel
szólítására, hogy megírjam a Magyar Állam pénzügyeinek alaku
lását az 1914-től 1918-ig lezajlott világháború alatt. A tanulmány 
megírása halasztást szenvedett azért, mert a háborús évekre vonat
kozó magyar állami zárszámadások, illetve az 1916/17-iki száma
dási évtől fogva a zárszámadásokat pótló kimutatások, amelyek 
az egész tanulmány alapját kellett, hogy képezzék, a háború és 
az azt követő események folytán csak késedelmesen voltak össze
állíthatók és közzétehetők.

Időközben a Magyar Tudományos Akadémia megállapodott 
a Carnegie-Békealapítvánnyal oly irányban, hogy a világháború 
gazdasági és szociális történetének magyar sorozatát képező tanul
mányok. nem mint eredetileg tervezve volt, a Carnegie-Béke - 
alapítvány által valamely világnyelven, hanem a Magyar Tudo
mányos Akadémia által magyar nyelven fognak kiadatni. Ez ter
mészetesen az egész tanulmány tervének gyökeres módosítását 
tette szükségessé, mert nem szorul bővebb fejtegetésre, hogy ha
sonló tárgyú munka más kereteket és más feldolgozást igényel, ha 
az elsősorban a hazai közönség számára készül, mint akkor, ha 
az külföldi nyelven, főként külföldiek számára íródott volna. Egyes 
a hazai viszonyokra vonatkozó olyan fejtegetések, amelyek a kül
földiek számára szükségeseknek látszanak, mint a hazai közönség- 
áltál ismertek, mellőzendők voltak, míg másrészt célszerűnek lát
szott kiterjeszkedni olyan részletekre, amelyek a külföldieket aligha 
érdekelhetnék, de a belföldi közönség szempontjából nem közöm
bösek. Természetesen azonban, hogy, már csak a Carnegie-Béke- 
alapítvány célzatára és az általa a világháború gazdasági és szo
ciális történetére vonatkozólag kiadott sorozatos munkák rendel
tetésére való tekintettel is, igyekeztem a két szempontnak lehető 
összhangbahozatalára, arra törekedvén, hogy ha tanulmányom fel 
is öleli azokat a részleteket, amelvek inkább csak a belföldi közön-



ség szempontjából bírm^P érdekl^^Rz s*. 
vezetnél némivel tömörebben. —-Jnterjeszt^ 
földi közönség által részben ismert, tényekre 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulmány 
kai nem ismerős külföldieket is kellően tájékoztad 
ról. az éseményekről és azok horderejéről.

Viszont ez azzal a hátránnyal járt, hogy ilymód<? 
mány veszített egységességéből, s az eredetileg tervezeti 
jedelmesebbé vált. Ezenfelül egy más ok is hozzájárult atH 
hogy a tanulmány nagyobb kereteket öltött, mint azt eredetiig 
terveztem. Az abban feldolgozásra kerülő anyag összegyűjtése 
alkalmával azt tapasztaltam ugyanis, hogy egyrészt a háborút 
követő események folytán egyes részletekre vonatkozó adatok már 
alig találhatók fel és hogy a még rendelkezésre álló anyag el- 
kallódása is fenyeget ; másrészt, hogy a háborút követő nagy meg
rázkódtatások és változások folymányaként már is feledésbe ment 
és a szakemberek által is már alig ismeretes Nagymagyarország 
államháztartására vonatkozó sok olyan adat és részlet, ami azelőtt 
nemcsak a szakemberek, de általában a közügyekkel foglalkozók 
részéről közismertnek volt feltételezhető. Célszerűnek tartottam 
tehát, hogy a még rendelkezésre álló anyag, a munka terjedelmé
nek és élvezhetőségének rovására is, tanulmányomban való közzé
tétel által az utókor számára megóvassék és hogy igyekezzem 
olyan forrásmunkát bocsátani az érdeklődők rendelkezésére, amely
ben a Nagymagyarország államháztartására vonatkozó összes fon
tosabb tudnivalók megtalálhatók.

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalomból köszönetét ne 
mondjak a Magyar Tudományos Akadémiának és a Carnegie- 
Békealapítványnak, hogy áldozatkészségükkel lehetővé tették, az 
ilvmódon az eredetileg tervezettnél sokkal nagyobb terjedelmű 
tanulmány közzétételét.

De köszönettel tartozom az összes minisztériumoknak, első
sorban természetesen a leginkább érdekelt pénzügyminisztérium
nak, a m. kir. legfőbb állami számvevőszéknek és az összes állami 
üzemek igazgatóságainak és azok, sajnos itt név szerint mind fel 
nem sorolható vezetőinek és előadóinak, akik az általam kért 
adatokat és felvilágosításokat a legnagyobb készséggel bocsátották 
rendelkezésemre és akiknek előzékeny közreműködése nélkül a 
tanulmányban feldolgozott anyag jelentékeny része nem állhatott 
volna rendelkezésemre.



I.

MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI HELYZETE 
A HÁBORÚ KITÖRÉSEKOR.

Magyarország pénzügyi helyzete a háborút megelőzőleg ha 
nem is kedvező, mégis egészben véve inkább kielégítő volt. Az 1867 
évi kiegyáz s alapján kifejlődött modern Magyarország eleinte 
nagy pén/'iu yi nehézségekkel küzködött, amelyek a múlt század 
hetvenes éveinek közepe táján érték el tetőpontjukat, és csakis 
Széli Kálmán akkori pénzügyminiszter erélyének és szakértelmének 
tulajdonítható, hogy a pénzügyi összeomlás el volt kerülhető. De 
csak Wekerle Sándor pénzügyi zsenialitásának sikerült az állandó 
deficitet a magyar államháztartásból a kilencvenes évek elején ki
küszöbölnie. Ekkor kezdődik az ország pénzügyeinek fénykora és 
gazdasági fellendülése. Évek során át felesleggel zárultak az állami 
zárszámadások, úgy hogy nem csak a folyó kiadások, de az állami 
beruházások jelentékeny része is az állam rendes bevételeiből volt 
fedezhető és csakis a magángazdasági és pénzügyi szempontból is 
jövedelmező beruházások fedezésére kellett az államhitelt igénybe
venni.Ugyanebben az időszakban Ausztria államháztartása is egyen
súlyban lévén és a kereskedelmi mérleg is kedvezően alakulván, az 
1892-iki \ 11utaszabályozás alapján a pénz értéke a törvényes pénz
lábnak megfelelően állandósítható volt.

A jelen század első tizedének közepe táján kezdett ez a ked
vező helyzet némileg megromlani. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
is kénytelen volt, habár kedvezőtlenebb anyagi helyzetével szá
molva lehető mérséklettel, a többi világhatalom példájának hatása 
alatt, véderejét lényeges költségekkel fejleszteni. A haditenge
részet kiépítése, a hadsereg műszaki felszerelésének tökéletesítése, 
a békelétszám felemelése, erősen megterhelték az állami pénz
ügyeket, ami kapcsolatban a Bosznia-Hercegovina 1908-ban be
következett annexiója és az 1912-iki balkánháború folytán elő
állott feszült külpolitikai helyzet következtében szükségessé vált 
óvrendszabályokkal, a Monarchia mindkét állama, tehát Magyar- 
ország pénzügyeinek is jelentékeny megromlását vonta maga után



(I

jhhez járult, hogy az egymást felváltó, különböző politikai párt- 
állású kormányok a kedvezőtlen belpolitikai helyzetre való tekin
tettel az adóteher megfelelő felemelésétől idegenkedtek. Ennek 
az lett a következménye, hogy mind több és több olyan kiadás, 
amelyeknek tulajdonképpen az állam folyó bevételeiben kellett 
volna fedezetet találniok, mint például a véderő felszerelési költsé
geinek tekintélyes része, csak az államhitel igénybevétele útján 
volt fedezhető. Viszont a pénzpiac helyzete úgy belföldön, mint a 
külföldön olyan kedvezőtlen volt, hogy az állam hiteligényeinek 
a kielégítése mindinkább nehézségekbe ütközött. Míg 1902-ben érc
pénzre szóló magasabb kamatozású államadóssági címletek is kon
vertálhatók voltak 4%-os koronajáradék kötvényekre s ezután 
1908-ig a magyar állam csak ilyen koronajáradék kötvényeket bo
csátott ki, 1908-tól fogva 4x/2 %-os pénztárjegyeket és idegen valu
tára szóló járadékokat is kénytelen volt, s mindig csak a legszük
ségesebb mértékben, kibocsátani. Csak az 1914. év folyamán, jó
formán közvetlenül a háború kitörése előtt sikerült ismét egy na
gyobb hosszúlejáratú kölcsönt kibocsátani, de az állami bevételek
nek az állami szükségletek által megkívánt m értékben való fejlesztése 
elmaradt. Az 1909-ben megalkotott és a földadóra vonatkozó 
törvény kivételével még életbe nem léptetett új egyenesadótörvé
nyeknek a pénzügyminiszter által1 1913. évi január 1 - vei tervbe 
vett életbeléptetése — habár ezek az adótörvények egyelőre nem 
■annyira az adóteher növelését, mint inkább annak igazságosabb 
megosztását célozták — a parlamenti pártok magatartása folytán 
meghiúsult. Később az 1914. év folyamán a pénzügyminiszter 
mindössze a szeszadópótlék tételének az 1914/15. évi állami költség- 
vetési törvény útján 50 fillérről 70 fillérre való felemeléséhez és 
ahhoz kapta meg a kormány hozzájárulását, hogy a törvénykezési 
illetékek újabb szabályozását és nem lényegtelen felemelését kez
deményezze. Az erre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a kép
viselőház által közvetlenül a háború kitörése után fejeztetett be 
s az már csak a háború alatt emelkedett törvényerőre.

Az ország pénzügyi helyzete az 1913. évi állami zárszámadá
sok és az 1914/15. évi állami költségvetés szerint — amely utóbbi 
az 1914. évi június hó 24-én lett mint az 1914. évi XXVII. t. c. 
kihirdetve — a következőképpen alakult.1 2 — Magyarország összes 
kiadásai az 1913. évben a zárszámadások utalványozási adatai

1 1912. é v i április hó 22-étő l 1917. év i június hó 15-ig a jelen  tan u l
m ány írója, a zu tá n  1917. év i szeptem ber hó 16-ig D r. Gratz G usztáv, 1918. 
év i február 1 1 -ig  D r. W ekerle Sándor, 1918. évi október 31-ig Dr. P opovics 
Sándor vo lt a  pénzügym in iszter.

2 Az 1913. óv  végéig az állam i szám adási óv összeesett a  naptári 
évvel. Az 1913. é v i X X V I. t.-c . azonban ezt m egvá ltozta tta , ú gy  hogy  
1914 július e lse jé tő l fogva az állam i szám adási év  július 1-től a  következő  
é v  június 30-ig  ta r to tt . Az á tm en eti időre, azaz az 1914-i naptári év  első felére 
külön féléves k ö ltségvetés és zárszám adás k észü lt és íg y  a háborúelőtti 
utolsó teljes évre vonatkozó állam i zárszámadás az 1913 évi.



szerint1 2,345.036,123 K-t, az 1914/15 költségvetés előirányzata 
szerint pedig 2,264.096,830 K-t tettek ki.

Az összes kiadásokból a rendes kiadásokra esett :
az 1913-iki számadási év b en ............................. 1,771.043,583- K
az 1914/15-iki előirányzat szerint..................... 1,878.270,912 K

átmeneti kiadásokra :
az 1913-iki számadási év b en ............................. 305.3 93.3771 2 K
az 1914/15-iki előirányzat szerin t....................  150.430.492 K

beruházásokra :
az 1913-iki számadási évben ............................. 268.599,1622K
az 1914/15-iki előirányzat szerint......................  235.395,426 K

Az összes bevételek :
az 1913-iki számadási évben ............................. 2,597.052,816 K-t
az 1914/15-iki költségvetés szerint ................... 2.264.157,883 K-t
tettek ki, amiből

a rendes bevételekre :
az 1913-iki számadási évben ............................  1,887.138,490 K
az 1914/15-iki költségvetés szerint ................... 1.953.605,613 K

a rendkívüli bevételekre pedig
az 1913-iki számadási évben ............................. 709.914,326 K
és az 1914/15-iki költségvetés szerint ............  310.552,270 K
esett.

Ennélfogva az 1913-iki számadási év kezelése 252.0 1 6,692 K
az 1914/15-iki előirányzat pedig.......................... * 61,053 K
felesleggel zárult.

Ámde úgy a 1913. évi kezelésben, mint az 1914/15-iki elő
irányzatban szerepelnek a rendkívüli bevételek között kölcsönből 
eredő bevételek, mégpedig
az 1913-iki számadási évb en ............................... 678.297,598 K
az 1914/15-iki költségvetésben............................  295.556.666 K
összeggel.

Ezeknek a bevételeknek a figyelmen kívül hagyásával tehát 
tulajdonképpen
az 1913-iki számadási év kezelése ..................... 426.280,906 K
az 1914/15-iki előirányzat pedig ........................  295.495,613 K»
hiánnyal zárult.

É hiány megítélésénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
a legrendezettebb államháztartásban sem kifogásolható, ha a hasz
nos beruházások nem a folyó állami bevételekből, hanem kölcsönök

1 A békében az állam i zárszám adások az  u talványozott kiadásokat 
és az előírt bevételeket (előírás), továbbá a tén y leges kiadásokat é s  tényleges 
bevételeket (pénztári kezelés eredm énye) tü n te tték  fel. A z 1916/17-ik  
szám adási év tő l fogva  a háborús évekre vonatkozó  állami zárszám adások  
csak  az előírási adatokat tartalm azzák, a pénztári kezelés eredm ényeit nem  
és így  az E gyöntetűség kedvéért az egész Vonalon a zárszám adások előírás 
adataival kell dolgoznunk.

2 Az összegezett adatokkal szem ben m utatk ozó  eltérés, ú g y  it t , mini 
a zárszám adásokon alapuló egyéb szám adatoknál, a zárszám adásokba! 
szerepelő fillérek elhanyagolásának, illetve kikerekítésének a k övetk ezm én ye



útján fedeztetnek." Ha tehát ennek az elvnek az alkalmazásával a 
fent kitüntetett hiányból levonjuk az illető években beruházó 
sokra fordított összegeket, bár az üzemi beruházások egy része 
tulajdonképpen a folyó kezelés terhére teljesítendő utánpótlás volt. 
azt találjuk, hogy a valóságos hiány
az 1913-iki számadási évben .............................  157.681,744 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint pedig ........... 60.100,187 K
volt, a mi kölesönökből eredő bevételekkel fedeztetett.

Ezekből a számadatokból kitűnik, hogy Magyarország állam - 
háztartása közvetlenül a háborút megelőzőleg már nem volt egé
szen egyensúlyban, annál kevésbbé, mert, amint látni fogjuk, az 
állami üzemek számvitele úgy volt berendezve, hogy a befekte
tések és leltári anyagok értékcsökkenésére és utánpótlására, vagy 
egyátalában nem, vagy nem elegendő mértékben történtek le
írások, illetve tartalékolások.

Az államháztartás helyzetének helyesebb megítélése érdeké
ben a fent közölt nyers zárszámadási illetve költségvetési ada
tokat kissé szét kell bontanunk és csoportosítanunk.

Mindenekelőtt kiilönválasztandók az állami üzemek kezelési 
eredményei az egyéb valódi állami kiadásoktól és bevételektől.1 

Az állami üzemek összes kiadása :
az 1913-iki számadási évben ...............................  860.191,757 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint......................... 841.815,823 K
volt.

Ebből esett rendes kiadásokra :
az 1913-iki számadási évben ...............................  645.134,222 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint......................... 642.425,411 K

átmeneti kiadásokra :
az 1913-iki számadási évben ...............................  12.013,851 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint......................... 14.018,301 K

beruházásokra :
az 1913-iki számadási évben ...............................  203.043,684 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint......................... 185.372,111 K

Ezzel szemben az állami üzemek összes bevételei:
1913-ban....................................................................  753.004,820 K-t
az 1914/15-iki költségvetés szerint ...................  806.809.831 K-t
tettek ki, még pedig

a rendes bevételek :
1913-ban...............................................................   742.300,308 K-t
az 1914/15-iki költségvetés szerint ...................  796.793,833 K-t

1 Állam i üzem ek voltak  : A  P o sta , távirda és távbeszélő , a m . kir. 
Postatakarékpénztár, a  m . kir. Á llam vasutak, a  F ö ld gáz, petróleum és  
kálium só kutatása, a  Fém - és opál bányászat, a  F ém kohászat, a K őszén
bányászat, a  Sóterm elés, az Á llam i vasgyái’ak, a  P én zverés és fém beváltás, 
az Á llam i nyom da, az Á llam i erdők, a  M énesbirtokgazdaságok, gödöllői 
korona-uradalom  és palánkai csikótelep , az Á llam i lótenyészintézetek , 
a  K incstári birtokok és fürdők, a  D elibláti kincstári b irtok  és a S elyem 
tenyésztés.
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a rendkívüli bevételek :
1013-ban.......   10.704,512 K-t
az 1914/15-iki költségvetés szerint ..................... 10.015,998 K-t

Ügy hogy a tulajdonképpeni állami kiadásokra esett:
az 1913-iki számadási év b en ...............................  1,484.844,306 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint pedig............  1,422.281.007 K

Ez az összeg következőképpen oszlott meg : 
rendes kiadások :
1913-ban.................................................................... 1,125.909,301 K
az 1914/15-iki költségvetés szerint ..................... 1,235.845,501 K

átmeneti kiadások :
1913-ban.................................................................... 293.379,526 K
az 1914/15-iki költségvetés szerint ..................... 130.412,191 K

beruházások :
1913-ban.................................................................... 65.555,478 K
az 1914/15-iki költségvetés szerint ..................... 50.023.315 K

A tulajdonképpeni állami bevételek pedig
1913-ban.................................................................... 1,844.047,998 K-t
az 1914/15-iki költségvetés szerint pedig ........  1.457.348.052 K-t
tettek ki, amiből

rendes bevételekre :
1913-ban.................................................................... 1.144.838,182 K

az 1914/15-iki költségvetés szerint .......................1.156.811,780 K
rendkívüli bevételekre :

1913-ban.................................................................... 099.209,814 K
az 1914/15-ki költségvetés szerint......................  300.536,272 K
esett.

Teljes kép nyerése érdekében a vámjövedéknek Magyar- 
országra eső bevétele, ami
1913-ban.................................................................... 82.871.539 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint pedig ..........  78.789,605 K
volt s ami később előadandó okokból a magyar állam költségveté
sében és zárszámadásaiban nem szerepelt, egyrészt a Magyarorszá
got terhelő közösügyi kiadásokhoz, másrészt az ország tulajdon- 
képeni állami bevételeihez hozzáadandó.

Továbbá az állami egyedáruságok folyó kiadásai, amelyek a
rendes kiadások közt
1913-ban...........................................................   87.319,735 K
az 1914/15-iki költségvetésben pedig..................... 88.648,495 K

az átmenti kiadások közt pedig
1913-ban....................................................................  196,000 K
az 1914/15-i költségvetésben pedig ....................  90,800 K
összeggel szerepelnek, úgy a kiadásokból, mint a bevételekből levo- 
nandók, mert ezek csak átfutó tételeknek tekinthetők, minthogy 
az állami egyedáruságok folyó kezelésének a feleslege tekinthető 
csak tulajdonképpeni állami bevételnek.
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Végül levonandók az új kölcsönök felvételéből eredő, fentebb 
számszerűen már kimutatott s valódi állami bevételt nem képező 
összegek.

E helyesbítések keresztülvezetése után a valódi állami kiadá
sok és bevételek alakulása a következő képet mutatja.

Az összes kiadások :
1913-ban..................................................................  1,480.200,170 K-ra
az 1914/15-iki előirányzat szerint.......................1,412.331,317 K-ra
rúgtak s úgy oszlottak meg. hogv rendes kiadásokra :
1913-ban ..................................... .'........................  1,121.461,165 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint....................... 1,225.986,611 K

átmeneti kiadásokra :
1913-ban..................................................................  293.183,526 K
az 1914/15-iki előirányzat szerint....................... 136.321,391 K

beruházásokra :
1913-ban...........................................  65.555,478 K
1914/15-ben ............................................................ 50.023,315 K
esett.

Ezzel szemben a valódi állami összes bevételek :
1913-ban..................................................................  1,161.106,202 K-t
az 1914/15. évi előirányzat szerint..................  1.151.841.696 K-t
értek el, mégpedig

a rendes bevételek :
1913-ban..................................................................  1,140.193,986 K-t
az 1914/15 évi előirányzat szerint..................... 1.146.862.090 K-t

a rendkívüli bevételek :
1913-ban..................................................................  20.912,216 K-t
az 1914/15. évi előirányzat szerint................... 4.979.606 K-t

A valódi állami kiadások tehát nem találtak fedezetet a valódi 
állami bevételekben, hanem jelentékeny hiány mutatkozott, amely
az 1913. évi kezelésben.......................................  319.093,968 K-t
az 1914/15-iki előirányzat szerint ................... 260.489,621 K-t
sőt a valódi állami beruházások figyelmen kívül hagyásával is
1913-ban..................................................................  253.538,490 K-t
az 1914/15-iki előirányzat szerint pedig ........  210.466,306 K-t
tett ki s részben az állami üzemek folyó kezelésének feleslegében, 
részben új kölcsönök felvételéből eredő bevételekben talált fede
zetet. De nem hagyható figyelmen kívül, hogy ebben a felállításban 
az államadósságok egész terhe mint valódi állami kiadás szerepel, 
holott ezeknek jelentékeny része tulajdonképpen az állami üzemeket 
terhelte, mert egyes állami üzemek, nevezetesen a vasutak meg
szerzése és felszerelése érdekében vétetett fel. Minthogy azonban 
az ily célból felvett államadósságok és az azok szolgálatával fel
merülő kiadások a kamatbiztosítást élvező és más vasutak átvétele 
folytán átvállalt adósságok kivételével — amelyek aránylag csak 
kisebb részét képezik az itt tekintetbe jövő összegeknek — az 
állami költségvetésekben és zárszámadásokban külön kitüntetve



nincsenek, legcélszerűbbnek látszott, hogy az államadósságok egész 
terhét mint valódi állami kiadást vegyük számba.

Mint minden modern államban, úgy Magyarországon is az 
állami kiadások egyik legtekintélyesebb részét az alkalmazottak 
illetményei képezték.

Az állam összes kiadásaiból személyi járandóságokra esett :
az 1913. évi zárszámadás szerint......................... 416.376,415 K
az 1914/15. évi előirányzat szerint....................  446.821.428 K
amiből a fizetések, lakpénzek és pótlékok
1913-ban............ .................................................. . . 294.360.903 K-t
az 1914/15. évi előirányzat szerint p e d ig ........  325.238,916 K-t
tettek ki, míg a maradvány az egyéb személyi kiadásokra, neveze
tesen napidíjakra, ruhailletményekre, bérekre, tiszteletdíjakra 
jutalékokra és családi pótlékokra stb. esett

Ezek az összegek azonban távolról sem merítik ki az államnak 
személyi járandóság természetű kiadásait. Nem tartalmazzák 
ugyanis a közös minisztériumok, tehát többek közt az egész közös 
hadsereg és haditengerészet ilyen természetű kiadásait, amelyek a 
magyar zárszámadásokban a közösügyi kiadások címe alatt az 
egyéb közösügyi kiadásokkal együtt egy összegben szerepelnek. 
Nem tartalmazzák továbbá a honvédelmi minisztérium központ
jába beosztott katonai személyek illetékein kívül az egész honvéd
ség személyi járandóság természetű kiadásait, végül különösen az 
egyes üzemeknél nagy jelentőséggel bíró munkabéreket, amelyek 
az illető célrovat egyéb dologi természetű kiadásaival együtt szere
pelnek az előirányzatokban, illetve zárszámadásokban. Végül nem 
tartalmazzák ezek az összegek azokat a személyi járandóság termé
szetű kiadásokat, amelyek nem állami alkalmazottak járandóságait 
képezték, hanem törvényhatósági, városi, felekezeti és egyéb nem 
állami alkalmazottak illetményeinek a kiegészítésére fordíttattak 
az állam által, ideértve a lelkészi jövedelmek kiegészítésére fordított 
összegeket is, s amelyek összesen az
1913. évi zárszámadás szerint............................... 66.529,136 K-t
az 1914/15. évi előirányzat szerint p e d ig ........  79.810,323 K-t
képviseltek.

Az állami alkalmazottak fizetésrendszere nem volt egységes. 
Egyes kisebb jelentőségű külön csoportoktól eltekintve, három 
fő fizetési rendszerről kell megemlékeznünk.

Az elsőbe a tulajdonképpeni polgári állami alkalmazottak, a 
másodikba a m. kir. államvasutak alkalmazottjai, a harmadikba a 
katonaság tartozott. A vasutakon kívül a többi állami üzemek 
alkalmazottjai részben az első, részben a második fizetési rend
szerbe tartoztak. A két első csoportban különbség tétetett a ma
gasabb iskolai képzettséggel bíró és fontosabb teendőket ellátó 
tisztviselők és az egyszerűbb, főként testi munkát igényelő teendő
ket ellátó altisztek és szolgák között. A katonai egyének az álta
lános hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő és itt tekintetbe 
nem jövőkön kívül három csoportba soroztattak, az elsőbe a tisztek.
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a másodikba a rangosztályba nem sorozott havidíjasok, a harma
dikba a továbbszolgáló altisztek tartoztak.

A szolgálati illetmények általánosságban fizetésből, (a polgári 
állami alkalmazottaknál ezenfelül a fizetést kiegészítő személyi 
pótlékból, együtt fizetés természetével bíró illetményeknek nevezve) 
és lakáspénzből állottak. A fizetés az alkalmazott által betöltött 
álláshoz igazodott, tekintet nélkül az állomáshelyre. A polgári 
állami alkalmazottak fizetést kiegészítő személyi pótléka onnan 
ered, hogy annak idején, amikor az érvényben levő fizetések már 
nem mutatkoztak elegendőknek, az alkalmazottak fizetésének új 
szabályozása helyett a fizetést kiegészítő személyi pótlékok enge
délyeztettek. A fizetés és személyi pótlék havi egyenlő előzetes 
részletekben volt esedékes. A lakáspénz negyedévi előzetes egyenlő 
részletekben volt esedékes és az alkalmazottak lakbérének a fede
zésére szolgált, bár erre sok esetben nem volt elegendő. A lakás
pénzek megállapításánál az alkalmazott által betöltött álláson felül 
az alkalmazott állomáshelye is figyelembe jött. E célból az egyes 
állomáshelyek időről-időre lakbérosztályokba soroztattak. Ezek az 
osztályok, valamint az egyes osztályokba való besorozás alapjai a 
fent említett három fizetési rendszer tekintetében különbözők voltak.

A fizetésnek megfelelően az alkalmazottak különböző fizetési
vagy rangosztályokba voltak sorozva. A legmagasabb fizetési- és 
rangosztályok kivételével, az egyes osztályokban több, rendsze
rint két vagy három fizetési fokozat volt. Az alacsonyabból a ma
gasabb osztályba való előmenetel rendszerint kinevezés útján tör
tént, egyugyanazon osztály alacsonyabb fokozatából a magasabba 
való előlépés azonban automatikusan történt, rendszerint 3—5 évi 
szolgálati időnek az alacsonyabb fokozatban való betöltése után. 
Az államvasúti fizetési rendszerben azonban az alacsonyabb osz
tályok között is automatikus volt az előmenetel és ugyancsak 
automatikus volt az előlépés egyes különleges szolgálati ágakban, 
például az egyetemi tanároknál és a néptanítóknál.

A tulajdonképpeni állami tisztviselők a gyakornokokon kívül 
tizenegy fizetési osztályba voltak sorolva, de az elsőbe 40,000 K évi 
fizetés természetével bíró illetménnyel csak a miniszterelnök, a 
másodikba 24,000 K évi fizetés természetével bíró illetményekkel 
csak a miniszterek, az állami számvevőszék elnöke, a kir. Kúria 
és a közigazgatási bíróság elnöke tartoztak, úgy hogy a tulajdon
képpeni tisztviselők által, bár csak egészen szórványos esetekben, 
elérhető legnagyobb fizetési osztály a III. volt 16,000 K évi fizetés 
természetével bíró illetményekkel, de ebben, valamint a IV. fizetési 
osztályban olyan kevés állás volt rendszeresítve, hogy általában az 
V. fizetési osztály, melynek első fokozatában 12,000 K, második 
fokozatában 10,000 K volt a fizetés természetével bíró évi illet
mény, tekintendő annak, amellyel a tisztviselőpálya befejezést 
nyerhetett. A XI. fizetési osztályban 1400 K volt a kezdőfizetés 
személyi pótlékkal együtt. A gyakornokok az elméleti előképzettség 
szerint évi 1000, 800 illetve 600 K illetményben részesültek.
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\ z  altisztek kezdőfizetése személyi pótlékkal együtt évi 800 K 
.volt és különleges teendőket ellátó, ennél némileg magasabb illet
ményeket élvező altisztektől eltekintve évi 1000 K-ig emelkedett. 
*  szolgák fizetés természetével bíró illetménye Budapesten 600, 700. 
800 K. vidéken 500. 600, 700 K volt évente. Az állami fizetési 
rendszer alá tartozók állomáshelyei hét lakpénzosztályba voltak 
sorolva és a lakpénzek állomáshelyek és fizetési osztály szerint a 
tisztviselőknél évi 320—4000 K, altisztek és szolgáknál állomás
helyek szerint évi 160 és 400 K közt mozogtak.

Áz államvasúti fizetési rendszer alá tartozó tisztviselők kilene 
fizetési osztályba voltak sorozva, a kezdőfizetés természetével bíró 
illetmény a IX. fizetési osztályban évi 1600 K, a legmagasabb az 
1. fizetési osztályban évi 15,000 K volt. Az altisztek és szolgák szol
gálatuk minősége szerint harmincöt fizetési osztályba voltak so
rozva. amelyek mindegyikében több (4—8) fokozat volt rendsze
resítve. Az évi fizetés természetével bíró illetmény 600—3600 K 
közt mozgott.

Az állam vasúti fizetési rendszer csak öt lakpénzosztályt ismert, 
a lakpénzek a tisztviselőknél évi 400—3000 K. az altisztek és szol
gáknál évi 150—800 K közt mozogtak.

A katonai havidíjasok tizenkét rangosztályba voltak sorozva. 
A fizetés természetével bíró évi illetmények legkisebb összege a 
XII. rangosztályban 1440 K, a legmagasabb az I. rangosztályban 
évi 24,000 K volt.

A rangosztályba nem sorozott katonai havidíjasok évi fizetés 
természetével bíró illetménye a szolgálat természete és a szolgálati 
évek száma szerint 1320, 1440, 1560 és 1680 K közt változott.

A hivatásos altisztek rangfokozaduk és a szolgálati évek sze
rint 36— 105 fillér között mozgó napi zsoldot, kenyér- és étkezési
illetéket (melynek összege Budapesten körülbelül napi 1 K volt), 
lakást, illetve a lakáspénzosztályok szerint évi 148—508 K lakbér
illetményt, továbbá 32—36 K bútorbért s a kincstári elhelyezésben 
nem részesülők világítási átalányt és fajárandóságot is kaptak. 
Ezenfelül az önként továbbszolgáló tizedesek havi 10 K, a szakasz
vezetők pedig havi 20 K ténylegességi pótdíjban részesültek, élel
mezést illetve élelmiszerváltságot és ruházatot kaptak.

A katonai állomáshelyek tizenegy lakbérosztályba voltak 
sorozva. A rangosztálybasorozotthavidíjasoklakbérei évi 148—5800 
K, a rangosztályba nem sorozott havidíjasok és a hivatásos altisz
tek lakbérei évi 148—472 K közt mozogtak. Ezenfelül a katonai 
egyének évi 120—180 K bútor-kárpótlásban s azok, akiknek 
lótartás volt engedélyezve, istálló, illetve kocsiszínbér megtérí
tésben is részesültek.

Egyes különleges szolgálati ágakban alkalmazottaknak, mint 
például a pénzügyőrségnek vagy a csendőrségnek illetményei 
nagyban egészben az állami tisztviselőkre, illetve szolgákra meg
állapított fenti keretekben, de az illető szolgálati ág különleges v i
szonyainak figyelembevételével voltak megállapítva,

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt.
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Külön fizetési rendszerbe tartoztak a népiskolai tanítók is. Az 
állami elemi iskolai tanítók évi fizetés természetével bíró illetménye 
1200—3200 K közt. lakpénze a tulajdonképpeni állami alkalma
zottakra nézve megállapított hét lakpénzosztálv és a fizetési osztály 
szerint évi 240—1000 K közt mozgott.

A fizetés természetével bíró illetményeken és a lakpénzeken 
felüli egyéb különleges pótlékok vagy mellékilletmények, amelyek 
mint működési, helyi, külön személyi vagy korpótlékok, vagy 
az állással egybekötött külön szolgálati kiadás megtérítései 
gyanánt mint hivatali vagy egyéb átalányok voltak rendszere
sítve, mindegyik fizetési rendszerben előfordultak ugyan, de nem 
gyakran. így pl. a IX —VI. fizetési osztályba sorozott bírák és 
ügyészek fizetése a kinevezésüktől számított 10 évi folytonos 
szolgálat után az eredeti fizetés 10%-ával. minden további 5 
évi szolgálat után pedig ennek 5%-ával emelkedett, ha az alatt 
az idő alatt fizetésben elő nem léptek, vagy fegyelmi büntetés 
alá nem estek. Az alacsonyabb fizetési osztályba sorozott bírák 
és a középiskolai tanárok ötévenként 200—200 K val emelkedő 
évi 200 K korpótlékot kaptak, amelynek legmagasabb összege 
évi 1000 K volt. A Budapesten szolgáló a VII. fizetési osztály
nál nem magasabb fizetési osztályba sorozott bírák és ügyészek, 
továbbá bírósági illetve ügyészségi fogalmazó személyzet külön 
működési pótlékot kapott, amely a VII. és VIII. fizetési osztály
ban 800 K, a IX. fizetési osztályban 600 K, a X.-ben 300 K volt 
évente. A legfelső bíróságok vezetői, a fontosabb teendőket ellátó 
állam vasúti tisztviselők megfelelő működési pótlékban í’ószesültek, 
az erdészeti, bányászati és mezőgazdasági üzemekben alkalmazot
tak pedig fentemlített rendszeresített illetményeiken felül elég 
jelentékeny természetbeni járandóságok élvezetében is állottak 
Végül itt említendő meg a katonai havidíjasokat megillető tiszti- 
szolga illetve tisztiszolgaváltság és a lótartási járandóság, amely 
a magasabb rangosztályokban elég jelentékeny összegre rúgott.

Azok az állami és üzemi polgári alkalmazottak, akiknek lega
lább egy gyermekük volt, családi pótlékot kaptak, amely magasabb 
minősítésű alkalmazottaknál egy gyermek után évi 200 K-t. a 
kisebb minősítésűéknél évi 100 K-t tett ki, de háromnál több gyer
mek után sem lehetett több 600 illetve 300 K-nál.

Az összes a fenti csoportokba besorozott polgári és katonai 
alkalmazottak, valamint özvegyeik is nyugdíjra, árváik pedig a 
szabályszerű kor eléréséig nevelési járulékra tarthattak igényt 
A különböző csoportokban a nyugdíjszabályok eltérők voltak. 
Általánosságban az alkalmazottak nyugdíjjogosultsága a betöl
tött öt vagy tíz szolgálati évvel nyílt meg s ekkor az utoljára élve
zett fizetés természetével bíró illetmény évi összegének 40%-át 
tette ki a nyugdíj, amely minden további betöltött szolgálati év 
után nőtt, úgy hogy ez magasabb elméleti minősítésű tisztviselők
nél a 35-ik, a többi alkalmazottaknál a 40-ik, az államvasutaknál a 
36-ik szolgálati év után érte el a fizetés természetével bíró iletmények
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teljes összegét. Ezenfelül a nyugdíjas lakbérnyugdíjban is részesült, 
amely a teljes nyugdíjra igényt adó szolgálati idő betöltése esetén 
körülbelül megfelelt a . tényleges szolgálatban utoljára betöltött 
állás tekintetében a legalacsonyabb lakáspénzosztályra nézve meg
állapított évi lakáspénznek. Az özvegyi nyugdíj átlagban az alkal
mazottat megillető nyugdíj Vs—'/»-ét, a nevelési járulék atyátlan 
árváknál átlagosan fejenként az özvegyi nyugdíj Vn-ét, szülőtlen ár
váknál fejenként az atyátlan árvák nevelési járulékának másfél— 
kétszeresét, illeve együttesen az özvegyi nyugdíj felét tette ki.

A fent említett csoportokba tartozó állami alkalmazottakon 
kívül voltak még egyéb többé-kevésbé ideiglenes alkalmazottak, 
mint kezelők, kezelőnők, napidíjasok, segédszolgák, napszámosok 
és munkások, akiknek illetményei alacsonyabbak voltak, mint a 
rendszeresített alkalmazottak illetményei és rendszerint nyug
ellátásra sem bírtak igénnyel.

A közöshadsereg kötelékébe tartozók ugyanazokat az illetmé
nyeket élvezték, mint a honvédség kötelékébe tartozók. A közös 
tisztviselők illetményei azonban némileg eltértek a magyar állami 
tisztviselők illetményeitől s azoknál általánosságban valamivel ma
gasabbak voltak. Ezenfelül a külföldön szolgáló külügyi személyzet 
jelentékeny pótlékokban is részesült.

A vármegyei alkalmazottak és a nem állami középiskolai taná
rok ugyanolyan illetményekben részesültek, mint az államiak, míg 
a városok és községek alkalmazottjainak és a nem állami népiskolai 
tanítóknak illetményei az államiaktól részben eltérőleg külön vol
tak szabályozva, részben törvényhozási utón, részben az illető ön- 
kormányzati testületek által saját hatáskörükben.

A lelkészek javadalmazása, ami részben az egyházi vagyon
ból fedeztetett, az egyházközségek és felekezetek feladata volt. 
Különösen nagy vagyona volt a katholikus egyháznak. De mint
hogy egyes vallásfelekezetek nem rendelkeztek a lelkészek megfe
lelő javadalmazására szükséges anyagi eszközökkel, az állam az 
egyes vallásfelekezeteknek megfelelő segítséget adott és a lelkészek 
illetményeit a szerint, hogy kisebb vagy nagyobb volt a képesítésük, 
évi 800 illetve 1600 K-ra, a segédlelkészekét pedig évi 800 illetőleg 
1000 K-ra kiegészítette, amihez a nagyobb képesítésű lelkészeknél 
évi 1400 K-ig emelkedő korpótlék járult.

Az állami alkalmazottak létszámát az alábbi kimutatás tün
teti fel. Ebben a kimutatásban nem szerepelnek a magyar állami 
költségvetés terhére közvetlenül javadalmazott alkalmazottak kö
zül a honvédség hivatásos altisztjei, továbbá az összes, akár pol
gári, akár katonai közös alkalmazottak, végül a nem állami alkal
mazottak, habár egy részük illetményeiket egészen (például a vár
megyei alkalmazottak) vagy részben (például állami fizetéskiegé
szítésben részesülő tanítószemélyek és lelkészek) a magyar állami 
költségvetés terhére élvezték.

. .. . . . , . i  r  \ 5  i,y, {_ h r  '
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Az ;llhuni a lk a lm azottak  létszám a

Az alkalm azottak m eg
nevezése 1913-ban

Az 1914/15. 
évi költség

vetés szerint
M egjegyzések

F izetési osztályokba sorozott 
állami tisztv ise lők  és gya
kornokok ..................... ........... 29,939 30,642 A szövegbeli 1. főcso-

Fizetési osztályokba nem  so
rozott állam i tisztviselők 10,880 1 1.425

portba tartoznak 

Főként tanítók, tanító-

Állam vasúti fizetési rendszer 
alá tartozó tisztviselők  . . . 1 J,415 12,956

nők és kisdedóvók 

A szövegbeli 2. főcso-

K atonatisztek és havidíjasok 4.708 5,178
portba tartoznak 

A szövegbeli 3. főcso-

T iszteletdíjasok, kezelők, díj- 
n o k o k ..................... .................. 15,904 16,163

portba tartoznak

Állami a ltisztek  rendszeres 
il le tm én y ek k el........................ 3,893 3,979 A szövegbeli 1. főcso-

Kórházi ápolószem élyzet . . . 3J7 288
portba tartoznak 

Különleges illetmé-

Rendőrségi őrszem élyzet. . . . 2,918 3,092
nyekkel

Különleges illetmé-

Csend őrség legénysége .......... 11,028 11,623
nyekkel

Különleges illetmé-

Pénzügyőrség legénysége . . , 6,470 6,510
nyekkel

Különleges illetmé-

Állam vasúti rendszerű a ltisz
te k ............................................. .. 54,486 58,206

nyekkel

A szövegbeli 2. főcso-

Állami hivatalszolgák rend
szeres ille tm én y ek k e l.......... 6,602 6,749

portba tartoznak 

A szövegbeli 1. főcso-,

Állami napibéres h ivatalszol- 
gák ............................................. 4,615 3,710

portba tartoznak

Vasgyári és kőszénbányászati 
h iv a ta lszo lg á k ........................ 30 A szövegbeli 2. főcso-

Állandó m unkások és egyéb  
állandóan a lk a lm azottak . . 153,241 161,377

portba tartoznak

Ö s sz e se n ............................ 318.056 331,920

A valódi állami kiadások és bevételek mikénti alakulásának 
jobb inegítélhetése érdekében ezeket a kiadásokat és bevételeket 
az alábbi táblázatban négy csoportba foglaltuk össze. Az I. cso
portba az állami adósságokkal kapcsolatos és az államnak ezekhez 
hasonló jogi természetű kötelezettségeiből, mint nyugdíjakból és



kamatbiztosításokból származó kiadások és bevételek, a 11. cso
portba a hadügyi természetű kiadások és bevételek, a III. cso
portba a tágabb értelemben vett polgári igazgatás, a IV. csoportba 
pedig a pénzügyi igazgatás kiadásai és bevételei vannak összefog
lalva. Ennek a táblázatnak az összeállításánál, az országos betegápo
lási pótadó hozadékát, ami az 1913. évi zárszámadásban 10.893,066 
K-val. az 1914/15. évi költségvetésben pedig 9,630,247 K-val a 
belügyi tárca bevételei között szerepelt, továbbá az 1913. évi zár
számadásban 5.000,000 K-val. az 1914/15. évi előirányzatban
7.000.000 K-val ugyancsak a belügyi tárca bevételei közt a fogyasz
tási és italadók hozadékából a városok közigazgatási költségeihez 
nyújtott állami hozzájárulás címén elszámolt összeget a pénzügyi 
igazgatás bevétele gyanánt vettük számba. Viszont az 1913. évi 
zárszámadásban 29.9S6.296 K olyan kiadás és 24.413,514 K olyan 
bevétel, az 1914/15. évi költségvetésben pedig 7.866,858 K olyan 
kiadás és 13.635,287 K olyan bevétel szerepel a pénzügyi tárcánál. 
ami tulajdonképpen nem a pénzügyi igazgatásnak, hanem a tágabb 
értelemben vett polgári igazgatásnak a kiadása, illetve bevétele, 
miért is ezeket az összegeket az utóbb említett csoportnál vettük 
tekintetbe. (Lásd a túloldali táblázatot.)

E táblázat nyomán az államháztartásnak a háború kitöré
seikor való mikénti alakulását az alábbiakban ismertetjük.

Az államadósságügyet illetőleg mindenekelőtt kiemelendő, 
hogy Magyarország összes közvetlen adósságai az 1867. év óta 
keletkeztek.

Az uralkodóval 1867-ben létrejött kiegyezés -alkalmával a 
magyar álláspont az volt. hogy azok az adósságok, amelyek Ma
gyarország hozzájárulása nélkül vétettek fel, szigorúan véve jog
szerűen nem terhelik az országot, de mégis méltányossági szem
pontból hajlandó lesz Magyarország a Monarchia régi adósságainak 
egy részét átvállalni. Ez alapon jött létre Ausztriával az 1867. évi 
XV. t. c.-ben becikkelyezett államadóssági egyezmény, amelyben 
Magyarország évi járulék fizetését vállalta magára. Ez az évi járulék
30.338,000 forint volt, amiből 11.926,000 forint ércpénzben volt 
fizetendő és amiben bennfoglaltattak a magyarországi állampénz
táraknál még elhelyezve levő biztosítékok és letétek kamatai is. 
Egyúttal megállapíttatott, hogy a Magyarország által elvállalt ez 
az évi járulék a magyar kincstári uradalmakra bekebelezett, úgy
nevezett államjószágkölcsön tervszerű törlesztése. vagy előbbi 
visszafizetése után az ennek a kölcsönnek kamat- és tőketörlesztési 
szolgálatára fordítandó évi összeg erejéig csökkenni fog.

Az 1907-ben Magyarország és Ausztria között létrejött és az 
1908. évi XVI. t. c.-ben becikkelyezett pótegyezmény, tekintettel 
arra, hogy a fentemlített államjószágkölcsön 1912-ben tervszerűen 
teljesen törlesztendő volt és figyelembevevő az 1868 előtt magyar ál
lampénztáraknál letett s még vissza nem fizetett biztosítékok és 
letétek kamatait. Magyarország évi járulékát 1913-tól kezdődőleg. 
többé változás alá nem eső évi 29.169.669 forint 76 kr.-ban, azaz
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A valódi á llam i k iad ások  és  b evéte lek  m egoszlása .

A csoport megjelölése

Kiadás 
az 1913. évi 

zárszámadás szerint

Kiadás 
az 1914/15. évi 

előirányzat szerint

B evétel 
az 1913. évi 

zárszámadás szerint

B evétel 
az 1914/15. évi 

előirányzat szerint

kojonákban j°/o-ban koronákban %-ban koronákban °/o-ban koronákban %-ban
------------------------------------ , --------------

1. csoport: Á llam adósság term észe
tével bíró kiadások illetve bevételek  

II. csoport: H adügyi term észetű k i
adások illetve b ev é te lek ................

III.  csoport: Tágabb értelemben v e tt  
polg. igazgatás kiadásai ill. bevételei

IV. csoport: Pénzügyi igazgatás k i
adásai illetve bevételei ....................

387.700,325

465.305,871

546.316,525

80.877.437

I

26*2 

31 4 ; 

36.9 

5 5

424.285,756

367.187,653

542.604,652

78.253,256

300

26-0

38-4

5'6

6.738,145

4.968,547

66.398,500

1,083.000.998

0-6

0-4

5-7

933

5.088,340 ! 0-4 

759,407 0 1 

51.499,352 : 4 5  

1,094.494,597 I 95-0

Ö sszesen__ 1.480.200,15s1 100 1,412.331,317 100 í.ie iA o e .iö o 1 íoo 1,151.841,696 100

.

A csoport megjelölése

Tiszta “  bevetel
az 1913. évi 

zárszámadás szerint
j koronákban | %-ban2

„ .  , kiadas 
tisz ta  z— r - ,  

bevetel
az 1914 15. évi 

előirányzat szerint
koronákban | °/o-ban 2

1 A  14. lapon levő adatokka1 
szem ben m utatkozó csekély eltérés 
a zárszámadásokban szereplő fillérek 
elhanyagolásának illetve kikerekí
tésének a következm énye.

- A tiszta kiadások összegének  
százaléka.

/ .  csoport: Állam adósság term észe
tével bíró kiadások illetve bevételek  

II. csoport: H adügyi term észetű k i
adások illetve bevételek ....... .........

I I I . csoport: Tágabb értelemben v ett  
polg. igazgatás kiadásai ill. bevételei

IV. csoport: Pénzügyi igazgatás k i
adásai illetve bevételei

380.962,180

460.337,324

479.918,025

1.002.123.561

29-0 

350  

3 6 0  

75 9

419.197,416 32-8 

366.428,246 28’7 

491.105,300 38-5 

1.016.241.341 79 (1

Ö sszesen . . . . 319.093,968 24 1 260.489,621 | 204 1



58.339,339 K 52 f.-ben állapította meg. ebből 10.786,000 forint, 
azaz 21.572,000 K ércpénzben.

Ebben a pótegyezményben egyúttal kötelezte magát Magyar- 
ország arra, hogy ezt az évi 58,339.339 K 52 f kamatjárulékát 
tőkefizetés útján törleszti legkésőbb 22 év alatt attól a naptól 
fogva, amelyen a 4'2%-os egységesített osztrák járadékadósság 
kötvényei alacsonyabb kamatozású kötvényekre való konverzióra 
felmondattak. A visszafizetendő tőke 1,348.886,462 K 89 fillérben, 
s ebből 498.774,566 K 47 f ércpénzben állapíttatott meg az esetre, 
ha a visszafizetés a fentemlített 22 évi időszak első 10 évében követ
kezik be. Későbbi visszafizetés esetén a visszafizetendő tőke évente 
3.345,452 K 53f-rel, ebből 1.237,040 K 10f-rel ércpénzben nőtt, úgy 
hogy az utolsó évben való visszafizetés esetén 1,389.031.893 K 33 f 
volt fizetendő, ebből 513.619,047 K 62 f ércpénzben.

Magyarország egyéb állandósított adósságai a háború kitöré
sekor az 1914. év első felére összeállított állami zárszámadások sze
dni a következők voltak.

I. Járad ék k ö lcsön ök .#
1. 4%-os aranyjáradék. Szelvényei Magyarországon és Auszt

riában aranyforintokban (42 aranyforint =  100 K), Németország
ban márkákban (egy aranyforint =  2 márka), Franciaországban 
frankokban ( 1 aranyforint =  2-5 frank), Angliában Livre Sterling
ben (10 aranyforint =  1 Livre Sterling) voltak beváltandók. A ki
bocsátott kötvények névértéke 633.973,000 aranyforint, azaz 
1,509.459,524 K, a tényleg befolyt összeg 1.155,789.151 K 48 f volt.

2. 4%-os koronajáradék. A kibocsátott kötvények névértéke
2.700.504.200 K, a tényleg befolyt összeg 2,516.258,750 K 21 f volt.

3. 31/2% -os koronajáradék. A kibocsátott kötvények név- 
értéke 60.000,000 K, a tényleg befolyt összeg 54.900,000 K volt.

4. 4%-os magyar járadék, melynek szelvényei Magyarországon 
es Ausztriában koronákban, Németországban márkákban, Francia- 
országban frankokban, Angliában Livre Sterlingben voltak be
váltandók. A kibocsátott kötvények névértéke 250.000,000 K. a 
tényleg befolyt összeg 223.847,530 K 52 f volt.

5. 41/2%-os magyar járadék, amelynek szelvényei úgy voltak 
beváltandók, mint a 4%-os magyar járadék szelvényei. A kibo
csátott kötvények névértéke 150.000,000 K. a tényleg befolyt 
összeg 135.000,000 K volt.

II. T ö rlesz téses  k ö lcsön ök .

1. 4%-os földtehermentesítési kölcsön. Fennálló tőketartozás:
354.009.200 K.

2. Szőlődézsmaváltság kölcsön. Fennálló tőketartozás : 
119,862 K 87 f.



3. 4% %-os az italmérési jog megváltása fejében a magyar- 
országi városoknak és községeknek kiadott kötvények. Fennálló 
tőketartozás : 89.005,050 K.

4. 1870. évi nyereménykölcsön. Fennálló tőketartozás :
16.760.000 K.

5. A budapesti lánchíd megváltására felvett sorsolási kölcsön. 
Fennálló tőketartozás : 539,013 K.

6. Tiszai és Szegedi nvereménv kölcsön. Fennálló tőketartozás:
47.060.000 K.

7. 3%-os Vaskapu-kölcsön. Fennálló tőketartozás :
42.624.000 K.

8. Magyar 4 1/2 %-os törlesztéses járadék, mely röviddel a- 
háború kitörése előtt lett kibocsátva s így a fennálló tőketartozás 
a kibocsátásnak megfelelő 500.000,000 K volt.

Ezek, a törlesztési tervek szerint különböző módon és időben 
törlesztendő kölcsönök, a két utóbbi, a beváltás helye szerint külön
böző valutákra szóló kölcsön kivételével, koronákban voltak fize
tendők.

Végül megemlítendő az a 360.000 K-ás évi járulék, amit Ma
gyarország Ausztriának U)00 január 1-től fogva évente fizetni tar
tozott, annak a 9 millió forint összegnek a kamatmentes törlesztése 
gyanánt, mit Magyarország Ausztriának az Osztrák-Magyar Bank
kal szemben fennálló, eredetileg 80 millió forintot tevő, de a jegy
bank szabadalmának 1899-ben való meghosszabbításakor 30 millió 
forintra leszállított adósságából magára vállalt. Ennek az adós
ságnak a tényleges hátraléka 1914 június 30-án 12.600,000 K volt.

III. líöv id l(‘járatú k ö lcsön ök .

1. 4% %-os, felerészben az 1914. évi július hó 1-én, másik fele-, 
részben pedig 1915. évi január hó 1-én lejáró német birodalmi 
márkapénztárjegyek 106.000,000 márka, azaz 124.651,000 K név
értékben. Az érettök tényleg befolyt összeg 119.975,040 K-t tett ki.

2. 4 1/2 % - os 1915. évi június 1-én lejáró koronára szóló pénz
tárjegyek 150.000,000 K névértékben. A tényleg befolyt összeg
144.000,000 K.

3. 4%  %-os 1916. évi április 1-én lejáró német birodalmi 
márka pénztárjegyek 150.000.000 márka, azaz 176.400.000 K név
értékben. Tényleg befolyt érettök 165.297,600 K.

4. 4V2 % - o s  1917. évi jan. 1-én lejáró koronára szóló pénztár
jegyek 250.000.000 K névértékben. Tényleg befolyt 234.250.000 K.

Az 1867 óta felvett adósságok legnagyobb része beruházási, 
mégpedig üzemi, nevezetesen vasúti beruházásokra fordíttattak. 
de a 19-ik század nyolcvanas éveinek a végén nem csekély mérték
ben az államháztartás állandó hiányainak a fedezésére is szolgáltak, 
míg a háborút megelőző utolsó években részben a véderő kifej
lesztésére és felszerelésének költségeire is igénybe vétettek.



Egyes vasútvonalak államosításával kapcsolatban átvállalt, 
adósságok az állami költségvetésekben és zárszámadásokban külön 
vannak kimutatva. Ezek az adósságok mind törlesztéses kölcsönök 
voltak, részben aranyra vagy ércpénzre, túlnyomó részben azonban 
papír, illetve a valutarendezés folyományaként koronaértékre szó
lották s tőkeálladékuk 1914 június 30-án 433.902,485 K 80 fillért 
tett ki. Az egyes tárcákat terhelő kölcsönök tőkeértéke ugyancsak 
ekkor 196.559,698 K 16 fillér volt. Ezek a kölcsönök, amelyek az 
egyes tárcák által többnyire a kezelésük alatt álló alapokból vé-: 
tettek fel. különböző beruházási célokra, nevezetesen közigazga
tási, egészségügyi, tanügyi és igazságügyi célokat szolgáló építke
zésekre fordíttattak. Magyarországnak az elől felsorolt elemekből 
álló összes államadóssága ezek szerint a háború kitörésekor, az 
osztrák államadóssághoz fizetendő járulék tőkeértéke nélkül 
7,064.199,033 K 83 fillért tett ki s ennek ellenében az állampénz
tárba tényleg befolyt 6,442.497,382 K 04 fillér. Az osztrák állam- 
adóssághoz fizetendő járulék fejében a fentiek értelmében teljesí
tendő legkisebb tőkevisszafizetés hozzászámításával az állam-1 
adósság összege 8.413.085,490 K 72 fillér volt, amivel szemben az 
ingatlanokban, hasznos jogokban, termesztménvekben, anyagok
ban, szerekben és eszközökben, készpénzben, értékpapírokban, 
végül állami követelésekben fekvő államvagyon értéke az 1914. 
év első felére vonatkozó zárszámadások szerint 8,204.539,033 K 
23 fillér volt. Ugyanekkor az államot terhelő 1.133.091,657 K 55 
fillér hátralékkal szemben a cselekvő hátralékok összege 
1,737.329,813 K-át tett ki. A terhelő hátralékok közt szerepel 
az állam függő adóssága, amely az 1870. évi XI. t. c. 4. §-a 
alapján a díjak, bélyegek és illetékek hátralékai terhére kibocsá
tott, és 1914. évi június 30-án 35.000,000 K-t tevő, kamatozó 
pénztári jegyeken (kincstári utalványok) kívül a bírói és egyéb 
letétekből állott.

Az állami költségvetésekben és zárszámadásokban nyugdíjak 
címén kimutatott és összefoglalásunkban a most tárgyalt I. cso
portban szerepélő összegek nem merítik ki az állam egész nyugdíj - 
terhét. A közös alkalmazottak és hozzátartozóik nyugdíjai ugyanis,' 
a hadmentessségi díjalap terhére elszámoltak kivételével, a közös 
kiadások között számoltattak el tehát a mi összeállításunkban, 
a szerint, hogy katonai személyek nyugdíjáról, vagy a közös pol
gári alkalmazottak, illetve katonai özvegyek és árvák nyugdíjáról 
van szó. a II. illetve III. csoportban szerepelnek. Ezenfelül egyes 
alkalmazott-csoportok, mint például az állam vasúti alkalmazottak 
és a néptanítók nyugdíjai külön erre a célra szolgáló, az állam által 
az illető költségvetési cím terhére javadalmazott alapokból fedez
tettek.

A fenti táblázat I. csoportjában szerepelnek továbbá az egyes 
vasúti vállalatoknak kamatbiztosítás alapján fizetett előlegek. A 
magán vasutak nagy részének időközben bekövetkezett államosí
tása folytán, a háború kitörésekor csak két vállalat, nevezetesei!



a Kassa-Oderbergi vasút és a Pécs-Barcsi vasút élvezett kamat- 
biztosítást. Az e címen felmerült kiadások oroszlánrésze az első 
sorban említett vasúti vállalat kamatbiztosítására esett.

Az e csoport bevételei gyanánt jelentkező összegek többnyire 
térítményekből állanak.

A fenti táblázat II. csoportjában hadügyi kiadások gyanánt 
kitüntetett összegek elsősorban a m. kir. honvédség kiadásait 
foglalják magukban, amelyek a maguk egészében kizárólag Magyar- 
országot terhelték, továbbá a közös hadsereg és haditengerészet 
költségeinek Magyarországra eső részét. Az itt kimutatott bevéte
lek. a honvédségi nevelő- és képzőintézetek bevételeiből és a hon
védség kiselejtezett anyagainak eladásából állanak, s az 1913. évi 
nagy többlet onnan ered, hogy ebben az évben a honvédtüzérség 
felállításával kapcsolatosan négy millió koronát meghaladó összeg 
téríttetett meg a közöshadügyi tárca által a honvédség javára.

A tágabb értelemben vett polgári igazgatásnak az elől közölt 
táblázatban a III. csoport alatt feltüntetett kiadásai és bevé
telei megítélésénél szem előtt tartandó az. hogy Magyarorszá
gon az állami közigazgatás egy tekintélyes részét a vármegyék, 
városok és községek látták el és hogy a kulturális, nevezetesen 
tanügyi feladatok jelentős mértékben a polgári- és egyházi-köz
ségekre hárultak. Ezek az önkormányzati testületek a vármegyék 
kivételével kiadásaikat nagyrészt az állami egyenes és közvetett 
adókra, főként azonban az egyenes adókra kivetett pótlékok útján 
fedezték, aminek következtében ezek a pótlékok igen jelentéke
nyek voltak s nem egy esetben az állami adók többszörösét tették 
ki. Ez a körülmény az adóteher megítélésénél állandóan szem előtt 
tartandó.

A vármegyék kiadásainak nagy részét, az utak fenntartására 
szánt összegek kivételével, amelyek az állami egyenesadók után 
törvényhatósági útadó címén szedett pótadó hozadékából fedez
tettek, az állam viselte, s azok az államháztartás terhére nyertek 
elszámolást. Viszont a többi önkormányzati testületek is jelenté
keny hozzájárulásokban részesültek az államháztartás terhére, 
közigazgatási és kulturális feladataik kellő elláthatása érdekében. 
Az itt kimutatott bevételek nagy részét különböző igazgatási teen
dők ellátásával kapcsolatos bevételek szolgáltatták, mint például be
tegápolási díjak, bírságok és büntetéspénzek, hajózási és kikötői ille
tékek. hitelesítési díjak, statisztikai illetékek, szabadalmi díjak, 
erdőkezelési átalányok, állatorvosi vizsgálati díjak, vegykísérleti 
díjak, rabmunka jövedelem, hivatalos kiadványok előfizetési díjai 
és eladási ára. zálogházak jövedelme stb., továbbá tanintézetek 
termékeinek értékesítéséből befolyó bevételek, ellátási díjak és 
tandíjak, különböző megtérítések és hozzájárulások, az állami ingó 
vagyon jövedelme, az állami munkástelepek jövedelme és a külön
böző alapok és alapítványok jövedelmei.

Áttérve a tárgyunkat közelebbről érintő pénzügyi igazgatásra, 
mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a táblázatból kitűnő kiadási



összegek nem tekinthetők teljes egészükben az ugyancsak a táblá
zatból kitűnő bevételek előállítására fordított kiadásoknak. Mert 
e kiadások között az 1913. évben 10.617,220 K. az 1914/15. évi elő
irányzat szerint pedig 9.837,169 K olyan kiadás szerepel, amely a. 
fogyasztási- és italadók hozadékából különböző címeken teljesí 
tendő hozzájárulásokból ered, tehát nem szolgált a bevételek elő 
teremtésére. Ha ezeket az összegeket a táblázatban a IV. cső 
port alatt szerepelő kiadásokból levonjuk, azt találjuk, hogy 1913 
ban 70.260,217 K. az 1914/15-ik évi költségvetés szerint pedig 
68.416,087 K fordíttatott. az ugyanezen csoport alatt szereplő
1.083.000,998, illetve 1.094.494.597 K pénzügyi bevétel előállítá
sára. A költség-koefficiens tehát 1913-ban 6.49%, az 1914/15. évi 
költségvetés szerint pedig 6.25% volt. ami elég kedvezőnek mond
ható. még akkor is. ha tekintetbe vesszük, hogy az adóigazgatással 
kapcsolatos teendők egy részét, nevezetesen az egyenes adók ki 
vetésének és beszedésének, továbbá az összes közadók behajtá
sának egy részét a polgári igazgatás látta e l; mert ennek a körül 
ménynek a számbavétele legfeljebb néhány tized százalékkal 
emelné a költség-koefficienst.

A pénzügyi igazgatás bevételei a következőképpen oszlottak 
meg :

A pén/.üjjyi bjazfjatás bevételei.

A bevétel neme
1013. száma

dási év
1914 15-iki 
előirányzat

koronákban

Egyenesadók ........................................ 356.030,261 335.707,247
F ogyasztási a d ó k .................................. 311.919,691 336.105,000
V á m jö v ed ék ...................... ..................... 84.567,291

167.420,548
80.508,637

Illetékek és d íj a k ................................. 178.823,000
E gyed árú ságok ...................................... 145.255,258 152.818,305

10.532,408K ülönböző bevéte lek ........................... 17.807,949

Összes b ev éte lek ___ 1,083.000,998 1,094.494,597

A bevételeknek tehát körülbelül * /s  része esett az egyenes 
adókra és 2/3 része a közvetett adókra, sőt minthogy, amint látni 
fogjuk, az egyenes adók között szerepelnek aránylag jelentékeny 
összegű olyan bevételek, amelyek tulajdonképpen közvetett adó 
természetűek, az arány még kedvezőtlenebb volt. Viszont ennek 
a kedvezőtlen aránynak a megítélésénél tekintetbe kell venni, hogy, 
amint fentebb jeleztük, az önkormányzati testületek által az 
állami egyenes adók után szedett pótlékok nagyon jelentékenyek 
voltak és sokszorosan felülmúlták a közvetett adók után szedett 
pótlékokat.
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Az egyenes adók hozadéka a következőképpen alakult : 

Az eg y en es  adók hozadéka.

Hozadék koronákban
Adónem

az 1913. száma
dási évben

az 1914/15-iki
költségvetés

szerint

3. F ö ld a d ó .............................. .. 62.361,749 71.750,000
2. Flázadó................................................ 51.512,659 51.000,000
3. K eresetadó ...................................... 66.608,181 59.200,000
1. N y ilván os szám adásra k ö te le 

zett vá lla latok  és egyletek  adója, 
5. B ánvaadó ........................................

22.625,054
1.168,805

18.800,000
900,000

(i. T őkekam at- és járadékadó . . . 26.690,763 23.716,000
7. Általános jövedelm i p ótad ó. . . 47.808,989 44.566,000
8. V asúti szállítási a d ó ................... 50.849,899 47.300,000
9. N v erem én y a d ó ............................... 51,087 40,000

10. Fegyveradó és vadászati adó . 1.719,069 1.500,000
1 1. liad  m entességi díj ..................... 65321,825 4.800,000
12. B a n k jeg v a d ó ....................................
13. Országos betegápolási pótadó  .
14. K ülönböző beAmtelek .................

3.527,682
10.893,066 9.630,247
3,891,433 2.505,000

Ö sszesen. . . . 856.080,2(51 í 885.707,247

A földadó hozadékadó volt. amely minden mezőgazdaságilag 
használható földrészlet után a hivatalosan megállapított, úgy
nevezett kataszteri tiszta jövedelem után Amit. fizetendő. A föld 
minősége és a különböző mívelési ágak szerint megállapított ka
taszteri tiszta jövedelem nem felelt meg az illető földrészlet való
ságos hozadékának s ezt nem is célozta, inkább csak egy az adó 
kivetésének alapjául szolgáló arányszámnak tekintendő. Ebből 
magyarázható meg. hogy az ország 5(5.4,58.611 katasztrális holdat 
(1600 □  ölével számítva) tevő egész területének kataszteri tiszta 
jövedelme az 1917-ben befejezett felülvizsgálat után 343.180,009 
K-ban volt megállapítva. Az adó a kataszteri tiszta jövedelem 
20%-a volt. A földadó hozadéka tehát legfeljebb 68.636.000 K lehe
tett. Az, hogy az 1914/15. évi költségvetésben ennél magasabb 
összeg irányoztatott elő, magyarázatát abban találja, hogy a költ
ségvetés összeállításakor a földadókataszternek az 1909. évi V. 
t. c.-kel elrendelt felülvizsgálása még nem volt befejezve, és 
hogy ez a felülvizsgálás a törvény alkotásakor várt eredménytől 
eltérőleg a kataszteri jövedelem összegének csökkenését vonta 
maga után. Viszont az 1913. évi eredmény azért maradt a 
fentiek szerint kiszámított legmagasabb adóösszeg alatt, mert a 
törvény bizonyos időleges adómentességet biztosított olyan föld
részletek után. amelyek különös költségekkel tétettek termőkké, 
vagy erdősíttettek, továbbá a telepítések esetén és ezenfelül az 
ármentesítések és lecsapolások előmozdítása érdekében bizonyos



esetekben ármentesítő vagy lecsapoló társulatok árterébe tartozó 
birtok kataszteri tiszta jövedelme a vízmentesítési költségekkel 
aránylagosan csökkentendő, vagy az ilyen birtokok után kivetett 
földadó megfelelő része le volt írandó, vagy az illető társulatnak 
meg volt térítendő. Végül elemi csapások esetén a földadó arány- 
lagos leírásának volt helye.

A házadónak két alakja volt, a házbéradó és a házosztályadó. 
Házbéradó alá esett minden épület vagy épületrész, amely bérbe 
volt adva. továbbá azokban a helységekben vagy a 15,000 lakosnál 
többet számláló helységek ama körzeteiben, amelyekben a lak
részeknek több mint a fele bérbe volt adva, az összes, tehát bérbe 
nem adott épületek és épületrészek is. A többi, lakások céljára szol
gáló házak, illetve lakrészek a házosztályadó alá estek.

A házbéradó kivetésének alapja tényleges bérbeadás esetén a 
lakbér, más esetekben a hivatalból megállapítandó lakbérérték 
volt. Az adó Budapesten 10%. más városokban és községekben 
14. 11, illetve 9% volt.

A házosztályadónak a helységek nagysága és jelentősége és az 
épület lakrészeinek száma alapján a törvény által megállapított 
különböző fokozatú tételei voltak. A legalacsonyabb tétel a leg
kisebb községekben levő, egy lakrészből álló házak után volt fize
tendő és évente 1K 50 fillért tett ki. A legnagyobb tétel a legma
gasabb osztályba tartozó helységekben levő 15 lakásos házak után 
évi 150 K volt. 15 lakrészen felül lakrészenkint a helységek nagy
sága, illetve jelentősége szerint évi 8, 10 illetve 12 K volt 
fizetendő.

Különböző, a törvényben részletesen felsorolt közcélú épü
letek, továbbá gazdasági és ipari célokat szolgáló épületek állan
dóan mentesek voltak a házadó alól. Uj házak, toldaléképítkezések, 
a földszínéig lebontott épület helyébe az ó-falak vagy falrészek 
felhasználása nélkül emelt házak 15, 12, 10 illetve 8 évi ideiglenes 
adómentességben részesültek. Egyes külön törvények, nevezetesen 
Budapest székesfővárost illetőleg, egyes helyeken történő épít
kezésekre ennél továbbmenő. részben 30 évig terjedő adómentes
séget is biztosítottak.

A keresetadónak négy osztálya volt. Célja minden személyes 
tevékenységből eredő keresetnek a megadóztatása volt. de ezt a 
célját csak nagyon tökéletlenül és nagyon egyenlőtlenül érte el.

A keresetadó 1. és II. osztálya osztályozott fejadó jellegű adó 
volt. Az I. osztályú keresetadó alá estek a kisiparosok, házalók, 
napidíjasok s ezekkel egy tekintet alá esők. cselédek, a mezőgaz
dasági, ipari és kereskedelmi üzemek alsóbbrendű alkalmazottjai; 
de a napszámosok és ezen az alapon a munkások nagy része mentes 
volt az adó alól. Évi tétele a helység nagysága és jelentősége és a 
foglalkozás természete szerint 2—24 K közt mozgott. A II. osz
tályú keresetadót a föld- és házbirtokosok és a tőkések tartoztak 
fizetni, az előző évre reájuk kivetett összes állami egyenes adók 
mérvének megfelelően évi 2, 4. 6 illetve 8 K összegben. 1908 óta



nem tartoztak ezt az adót fizetni azok. akiknek alapadója 10 K-nál 
nem volt nagyobb.

A III. osztályú keresetadó a haszonhajtó foglalkozások hoza- 
déka után volt fizetendő, ideértve a földhaszonbérleteket is. De 
a saját mezőgazdasági vagy erdőbirtokon való gazdálkodás és e 
gazdálkodás mellékiparágai nem estek ez adó alá. Az adó tétele 
névleg az évi kereset 10%-a volt. De tekintettel arra, hogy a tör
vény nem kötelezte az adóköteles feleket keresetük bevallására 
és hogy a törvény egyéb hiányai és ki nem elégítő rendelkezései 
folytán az adó eredeti jellegéből kivetkőztetve mindinkább a tör
vény által megállapított külső ismérvek, nevezetesen a lakás vagy 
az üzlethelyiség bére alapján vettetett ki, a tényleges adó, az utána 
fizetendő, alább említendő, általános jövedelmi pótadóval együtt 
átlag aligha érte el a valóságos keresetek 2—3%-át, sőt nem ritkán 
lényegesen ez alatt maradt.

A keresetadó IV. osztálya tulajdonképpen illetményadó volt, 
amelyet a közalkalmazottak és az I. osztályú keresetadó alá nem 
tartozó, tehát magasabbrendű magánalkalmazottak fizettek szol
gálati illetményeik után. Az adó tétele évi 200-tól 1000 K-ig 
terjedő illetmény után 1% volt, azután az évi illetmény mérvéhez 
képest progresszíve emelkedett , úgy hogy évi 12,000 K-t tevő vagy 
ezt meghaladó illetménynél 5%-ot tett ki.

A modern adóztatás elveivel homlokegyenest ellenkező saját
ságos rendelkezése volt a keresetadóról szóló törvényes rendelke
zéseknek, hogy a családfő személyes keresetét terhelő, fent ismer
tetett adótételeken felül a keresetadó mind a négy osztályában az 
egyes családtagok, ideértve a feleséget és a közösháztartásban élő 
16 éves kort meghaladó gyermekeket, külön tartoztak adót fizetni, 
amelynek tétele évi 1.20—4 K között mozgott.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek nem 
a III. osztályú keresetadót, hanem külön adót fizettek, amely az 
illető vállalatok mérlege alapján volt kivetendő s a törvény egyes 
hiányosságai dacára kétségtelenül ez volt az az adónem, amely 
a háborúelőtti Magyarország egyenesadói közül még a leginkább 
felelt meg a modern adóztatás követelményeinek. Az adókivetés 
alapja az adóztatást megelőző három utolsó üzletév tiszta nyere
ségének az átlaga, az adó tétele pedig 10% volt. A tiszta nyereségnek 
a mérleg alapján való mikénti megállapítása részletesen volt sza
bályozva. A törvénynek az az elhibázott rendelkezése, hogy a föld-, 
ház-, bánya-, továbbá tőkekamat- és járadékadó tárgyát képező 
vagyontárgyakból eredő jövedelem a tiszta nyereség megállapítá
sánál levonásba hozható, az adóhozadékot nagyon csökkentette, 
különösen azért, mert ez a levonás akkor is meg volt engedve, ha 
az illető vagyontárgy, mint például a legtöbb államadóssági címlet, 
az illető hozadékadó alól mentes volt. Ennek a törvényes rendelke
zésnek az volt a következménye, hogy például a legnagyobb pénz
intézetek és biztosítótársaságok, amelyeknek tárcájában sok adó
mentes értékpapír volt. igen csekély, vagy semmi adót sem fizettek.
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Önként következik ennélfogva, hogy ennek az adónak a liozadéka 
sem felelt meg a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek tiszta nyeresége 10%-ának.

Az iparfejlesztés érdekében újonnan keletkező vagy új tőke 
befektetésével lényegesen fejlesztett iparvállalatok, amelyek az 
országban egyátalában nem. vagy nem elegendő mennyiségben 
termelt cikkek előállításával foglalkoztak, úgy a III. osztályú 
keresetadó. mint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek adója álól, 15 évig terjedhető, adómentességet kaphattak.

Ama vállalatok kétszeres megadóztatásának elkerülése érde
kében, amelyek üzletüket a Monarchia mindkét államára kiterjesz
tették, a két állam között megfelelő megállapodások voltak ér
vényben.

A bányavállalatok tekintet nélkül arra. hogy egyéni vállalatok 
voltak-e, avagy nyilvános számadásra voltak kötelezve, nem a fent 
ismertetett adókat, hanem egy külön bányaadót fizettek amely 
lényegében a III. osztályú keresetadónak felelt meg, de az adó 
kulcsa szénbányáknál az adóköteles jövedelem 7 %-a, más bá
nyáknál csak 5%, az önálló vállalatként üzemben tartott segéd 
váj ás után pedig 10% volt.

A tőkekamat- és járadékadó tárgya minden olyan hozadék volt, 
amely a már említett egyenesadók tárgyát közvetve vagy közvetle
nül nem képezte, főként tehát a tőkevagyonból eredő jövedelem. 
Az adó kulcsa általában 10%, özvegyi életjáradékok, továbbá a 
szülők által gyermekeiknek vagy unokáiknak átengedett vagyonért 
kikötött életjáradékok után-azonban csak 5% volt. Házassági élet- 
közösségben nem levő nőnek tartásdíja, lemenőknek ellenszolgál 
tatás nélkül adott járadékok, katonatisztek és katonai hivatalno
kok óvadéka, végül a bányahaszonbér és bányászati termelési juta
lék után az adó kulcsa 2% volt. Évi 630 K-át meg nem haladó kama - 
tok és járadékok, ha az adóköteles összes évi jövedelme nem ha
ladta meg ezt az összeget, adómentesek voltak.

A legtöbb állami és más nyilvános kölcsön címleteinek, to
vábbá a magánjogi követelések alapján kibocsátott közforgalmú 
értékpapíroknak, mint zálogleveleknek, községi- és vasúti kötvé
nyeknek kamatai külön törvények alapján mentesek voltak a tőke
kamat- és járadékadó alól, a magánkövetelések után szedett kamat- 
jövedelem pedig gyakran nem volt megállapítható, úgy hogy ez az 
adó jobbadán csak a magánosok által telekkönyvi bekebelezés 
ellenében nyújtott kölcsönök és a pénzintézeteknél elhelyezett 
betétek után fizetett kamatok alapján fizettetett. Az utóbbi eset
ben a pénzintézet tartozott az adót levonni és a kincstárnak a 
betéteiről szóló kimutatás kapcsán beszállítani.

Az általános jövedelmi pótadó eredetileg, amikor 1875-ben 
bs lett hozva, mint elnevezése is mutatja, az eddig tárgyalt hozadék- 
adók mellett, kiegyenlítő általános személyes jövedelemadónak 
volt tervezve, de tényleg a nélkül, hogy ezt a célt csak megközelí
tette volna, az eddig említett hozadékadók egyszerű pótlékává
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vált és némi kiegyenlítést csak azáltal igyekezett elérni, hogy a 
pótlék nem egyforma volt és hogy egyes adók után a pótlék nem 
volt fizetendő, illetve egyes szórványos esetekben e pótlék alól 
mentesség engedélyeztetett akkor is, amikor az alapadó fizetendő 
volt. Viszont némely esetekben az általános jövedelmi pótadó 
akkor is fizetendő volt. amikor az alapadó alól mentesség volt en
gedélyezve. Az általános jövedelmi pótadó a földadónak, a ház- 
osztályadónak és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek adójának 30%-át, a IV. osztályú keresetadó, a bányaadó 
és a tőkekamat-és járadékadó, továbbá a III. osztályú keresetadó 
35%-át tette ki, az utóbbi adónemnél azonban csak akkor, ha az 
adó Budapesten 800, más helyeken 600 K-át meghaladt. Ellenkező 
esetben a osztályú keresetadó után csak 10% volt általános 
jövedelmi pótadó gyanánt fizetendő. A házosztályadó után az álta
lános jövedelmi pótadó 40% volt, míg az I. és II. osztályú kereset
adó, továbbá a IV. osztályú keresetadó után, ha a szolgálati illet
mény Budapesten évi 4000 K-t, más helyeken évi 3000 K-t el nem 
ért, általános jövedelmi pótadó nem volt fizetendő. Föld- és házadó 
alól ideiglenesen mentes föld- és házbirtok után annak az összeg
nek a 20%-a volt általános jövedelmi pótadó gyanánt fizetendő, 
amely föld- vagy házadóként az adómentesség hiányában járt 
volna. Az ingatlanokat jelzálogilag terhelő kölcsönök kamatainak 
10%-a évente le volt vonható az illető ingatlan alapján egyébként 
kivetendő általános jövedelmi pótadóból.

Az állami egyenes adók után kivetett egy másik állami pótadó 
volt az országos betegápolási pótadó, amelynek hozadéka a nyil
vános betegápolás és gyermekvédelem céljait szolgálta. Ennek a 
pótadónak a kulcsa, amely az összes egyenes adók tekintetében 
egységes volt, a szükséglethez képest volt évente az állami költ
ségvetés becikkelyezéséről szóló törvényben megállapítandó s a 
háborút megelőző utolsó években 5%-ot tett ki.

Ezek a fent röviden tárgyalt adók képezték a háborúelőtti 
Magyarország tulajdonképpeni egyenesadórendszerét. Az állami 
költségvetésben az egyenesadók címén szereplő többi adók nem 
tekinthetők szoros értelemben vett egyenesadóknak.

A vasúti szállítási adó forgalmi adó volt, amely a vasúti válla
latok által az ország területén teljesített vasúti szállításokért sze
dett fuvardíjak után volt fizetendő s a vasútvállalat által besze
dendő és az államkincstárnak beszolgáltatandó. Az adó kulcsa a 
személyforgalomban 18, a gyorsárúforgalomban 7, a teherárú- 
forgalomban 5%-a volt a beszedett fuvardíjaknak, amennyi
ben helyiérdekű vasutak ideiglenes, közúti vasutak pedig állandó 
adómentességet nem élveztek.

A nyereményadó kiegészítője volt a később említendő lotto- 
jövedéknek, amennyiben az állam által rendezett jótékonycélú sors
játékok nyereményei és a magánosok által kizárólag pénzügyi 
hatósági engedély alapján rendezhető tárgysorsjátékok játékter
vében foglalt összeg után 10% nyereményadó volt fizetendő.



A vadászati és fegyveradó a fényűzési adók egy neme volt. 
Minden vadászati célokra alkalmas fegyver után, ha egy csöve 
volt, 2 K, egyébként 4 K fegyveradó és a vadászatra jogosító va
dászjegy után, ha egy évre szólt 24 K, ha csak 30 napra szólt, 12 K 
vadászati adó volt fizetendő. Az erdészeti és vadászati személyzet 
megfelelő adómentességet élvezett.

A hadmentességi díj a katonai hadkötelezettség teljesítésének 
ellenérték gyanánt, a hadkötelezettségi idő tartama alatt azok által 
a védkötelesek által volt fizetendő, akik hadi szolgálatra végleg 
alkalmatlanoknak találtattak, vagy akik katonai szolgálati idejük 
eltöltése alatt oly testi fogyatkozás miatt bocsátattak el, amely 
nem tette őket keresetképtelenekké s a mely nem a katonai szol
gálat teljesítésének a következménye volt, továbbá akik a törvé
nyes szolgálati idő eltelte előtt költöztek ki a Monarchia terü
letéről.

A hadmentességi díj azokkal a díjkötelesekkel szemben, akik 
akár mint családfők, akár mint családtagok a II., III. vagy IV. 
osztályú keresetadó alá estek, a családfő terhére a megelőző évben 
kivetett összes egyenesadók alapján vettetett ki fokozatosan, úgy 
hogy a hadmentességi díj az adóalap nagysága szerint évi 6—240 K 
közt mozgott. Azok. akik nem estek a II., III. vagy IV. osztályú 
keresetadó alá, foglalkozásukhoz képest három csoportba soroz- 
tattak s e szerint évente 6. 8 vagy 12 K-t fizettek hadmentességi 
díj címén. A hadmentességi díj hozadékának egy része a hadmen
tességi díj alap képzésére volt fordítandó, amelyhez hasonló alap 
Ausztriában is képeztetett s amely alap képzéséhez a két állam 
az újoncjutalék arányában járult hozzá. Ez az alap részben a hadi
rokkantak ellátásának a javítására, részben a hadiözvegyek és 
árvák ellátására, részben már a békében elhalt katonai egyének 
özvegyeinek és árváinak az ellátására szolgált. Háború esetén ez 
az alap a törvényben kitűzött célokra egészben is ki volt 
meríthető.

A bankjegyadó a közös jegybank, az Osztrák-Magyar Bank, 
szabadalma fejében fizetett ellenszolgáltatás egy részét képezte. 
Amennyiben ugyanis a forgalomban levő bankjegyek értéke az 
érckészletet több mint 600 millió koronával meghaladta, a jegy
bank a többlet után évi 5% bankjegyadót volt köteles fizetni, 
amely adó hozadéka a két állam között ugyanabban az arányban 
és ugyanabban az időpontban volt megosztandó, amily arányban 
és amikor a két államnak a jegybank nyereségében való részesedése 
ki volt fizetendő.

A különféle bevételek címén kimutatott összegek az egyenes
adók kezelésével felmerülő bevételek, amelyek főként késedelmi 
kamatokból és behajtási illetékekből állottak.

Dr. Teleszky János: A magyar állam pénzügyei a háború alatt.



34

A fogyasztási adók nemei és hozadékuk az alábbi táblázatból 
tűnnek ki :

A fogyasztási adók hozadéka.

Az adó neme
Hozadék koronákban

az 1913. száma
dási évben

az 1914/15-iki 
költségvetés 

szerint-;

Szeszadó ..................................................
Sajtolt é lesztő  utáni a d ó ...................
Szeszadópótlék .....................................
Söradó .........................................................
Söradópótlék ........................................
Cukoradó ..................................................
A sv á n y o la ia d ó ........................................
Boritaladó ...............................................
H úsfogvasztási adó .............................
Italm érési illeték  .................................
K ülönféle b e v é te le k ............................

96.704,733
214,234

48.903,588
15.593,139
34.207.357
64.756,811
15.138.934
22.144,347

8.964,663
5.209,362

82,523

447.239,000
226,000

17.450.000
14.000. 000
32.000. 000
69.200.000
18.000. 000 
24.000.000

8.900.000
5.050.000 

40,000

Ö sszesen . . . . 311.919,691 336.105,000

Mint mindegyik modern államban, Magyarországon is a há
ború előtt a szesz megadóztatása szolgáltatta az államnak a leg
nagyobb fogyasztási adó természetű jövedelmét. Úgy a szesz, mint 
a sör is kétszeresen volt megadóztatva, t. i. fogyasztási adóval 
és pótlékkal. Ez az Ausztriával (illetve Bosznia-Hercegovinával) 
való gazdasági viszonynak volt a következménye. Az időről-időre 
létrejött megállapodások, az úgynevezett gazdasági kiegyezés, alap
ján ugyanis Magyarország és Ausztria egységes vámterületet 
képeztek, amelyhez Bosznia és Hercegovina területe is hozzátarto
zott. A háború kitörése előtti utolsó ilyen gazdasági kiegyezés az 
1908. évi január 1-től 1917. évi december 31-ig terjedő hatállyal 
1907-ben jött létre. A vámterület közösségéből következett, hogy 
az ipari termeléssel szoros kapcsolatban levő fogyasztási adók, név- 
szerint a szeszadó, a söradó, a cukoradó és az ásványolajadó tekin
tetében a két állam nem rendelkezhetett teljesen szabadon, és hogy 
e tekintetben is bizonyos megállapodások voltak létesítendők. Ezek 
a megállapodások egyrészt biztosítani kívánták, hogy mindegyik 
állam megkapja a saját területén fogyasztott adóköteles cikkek után 
járó adót, s másrészt, hogy egyik állam részéről se legyenek olyan 
intézkedések tehetők, amelyek az illető iparok kölcsönös verseny- 
viszonyát befolyásolnák. Ezért az egyik fogyasztási területről a  
másikba megadózottan átszállított szesz, sör, cukor és ásványolaj 
úgy a küldő, mint a befogadó területen bejelentés és előállítás (az 
úgynevezett átutalási eljárás) alá esett s ez alapon a két állam, 
illetve Bosznia-Hercegovina évenkénti elszámolás során megtérí
tették egymásnak az egyik területről a másikra megadózottan át
küldött cikkek után járó fogyasztási adót. Magyarország pénzügyi
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helyzete kedvezőtlenebb lévén, mint Ausztriáé, Magyarország kény
telen volt a fogyasztási adókat jobban kihasználni, mint Ausztria. 
Minthogy pedig az 1907-ikit megelőző gazdasági kiegyezés értel
mében az ipari termeléssel kapcsolatos fogyasztási adók tételeinek 
egyformáknak kellett lenni, Magyarország úgy segített magán, 
hogy egyes fogyasztási adók, nevezetesen a szesz és söradó után 
az adóval együtt pótlékot is szedett be, amely pótlék az ipari ver
senyképesség befolyásolásának elkerülése érdekében az Ausztriába, 
illetve Bosznia-Hercegovinába kiszállított megadózott szesz- és 
sörküldemény után az átutalási eljárás során visszatéríttetett, 
illetve az Ausztriából illetve Bosznia-Hercegovinából behozott 
ilyen cikkek után beszedetett. Ez a szesz- és söradópótlék azután 
fennmaradt 1908 után is, dacára annak, hogy az 1907. évi új gaz
dasági kiegyezés már, éppen a magyar kormány kívánságára, meg
engedte a fogyasztási adótételek különbözőségét, e tekintetben 
úgy intézkedvén, hogy ily esetekben a fogyasztási adókra vonat
kozó kölcsönös leszámolás az alacsonyabb adótételek alapján ej
tendő meg, és hogy e két adótétel közötti különbözet beszedése 
vagy visszatérítése úgy foganatosítandó, hogy termelési vagy 
kiviteli jutalmat ne rejtsen magában.

A szeszadónak két alakja volt. A fogyasztási adó. amely a 
szesznek szabad forgalomba való átmenete alkalmával az által 
volt fizetendő, aki a szeszt szabad rendelkezésre átvette, és a ter
melési adó, amely a szeszfőzdevállalkozó által a termeléskor volt 
fizetendő. A fogyasztási adó alá a nagyobb szeszfőzdék estek, ame
lyek lisztesanyagokat, növényi rostokat, csicsókát, répát, szörpöt, 
melaszet, a cukorgyártás egyéb hulladékait vagy magasabb 
cukortartalmú más folyadékokat dolgoztak fel. míg a többi szesz
főzdék, nevezetesen az úgynevezett kis üstök, a termelési adó alá 
estek.

A fogyasztási adónak két tétele volt. mégpedig hektoliter- 
fokonként. vagyis egy liter tiszta szesz után 90 fillér egy a törvény 
által meghatározott termelési mennyiség után (kontingens) és 1 K 
10 fillér az ezen törvényesen megállapított mennyiségen felül ter
melt szesz után. Ennek az Ausztriával egybehangzó rendelkezésnek 
a célja az volt, hogy szabályozza a termelést egyrészt az egységes 
vámterület egyes részei, másrészt az egyes területek szeszfőzdéi, 
nevezetesen a mezőgazdasági és ipari szeszfőzdék között. Magyar- 
ország évi kontingense 808,701 hektoliter tiszta szesz volt. amely 
az e tekintetben érvényben levő törvényes szabályok szerint osz
tatott meg az egyes szeszfőzdék közt, a törvény gondoskodván 
arról, hogy újonnan keletkező mezőgazdasági szeszfőzdék is legye
nek a lehetőséghez képest kontingensben részesíthetők. A kontin- 
gentálás által nyújtott védelem a mezőgazdasági szeszfőzdék ver
senyképességét a nagyipari szeszfőzdékkel szemben nem biztosít 
ván kellőleg, a fogyasztási adó alá eső mezőgazdasági szeszfőzdék 
ezenfelül jutalomban is részesültek, amely napi átlagos termelé
sükhöz képest kontingens szesz után 8, 10, illetve 12 K, exkontjn-
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gens szesz után 4. 6 illetve 8 K volt a termelt és telepükről elszállí
tott minden hektoliter szesz után, mely összegekből azonban hekto- 
literenkint 1 K vissza lett tartva az újonnan létesülő mezőgazda- 
sági szeszfőzdék részére adható kontingensnek a már létező na
gyobb szeszfőzdéktől való megváltása fejében fizetendő megváltási 
ár fedezetéül.

A termelési adó egy liter tiszta szesz után 90 fillér volt. De ez 
az adó a legritkább esetben szedetett be a tényleges termelvény 
után. dacára annak, hogy az adófizetés e módja esetén — hacsak nem 
olyan szeszfőzdékről volt szó, amelyek borhulladékokat dolgoztak 
fel és a szesszel együtt borsavas sókat is előállítottak, — a 90 filléres 
adótételből 15% leengedésnek volt helye. A termelési adó alá eső 
szeszfőzdékben a termelt szeszmennyiség megállapítása a legtöbb 
esetben a főzőkészülék termelőképessége alapján átalányozás útján, 
s egyes ritkább esetekben szabad egyezkedésen alapuló megváltás 
útján történt. Az átalányozás alapját az a cefremennyiség képezte, 
amely a főzőkészülék napi termelőképességének megfelelt és az e 
cefremennyiség minden hektoliterje után, a feldolgozott nyersanyag 
különbözősége szerint, a törvény által megszabott alkoholnyeredék. 
A legegyszerűbb főzőkészülék napi termelőképességét a törvény 
a főzőüst töltési képességének háromszorosában állapította meg. 
amely többszörös, tökéletesebb főzőkészülékeknél az ötszörösre emel
kedett, sőt bonyolultabb vagy különleges főzőkészülékeknél próba
főzések útján is meg volt állapítható. Többnyire a legegyszerűbb főző
készülékek voltak alkalmazásban, amelyek azonban, különösen ha 
após formájúak voltak, nem amint a törvény feltételezte. 3-szor, 
de 8—10-szer, a nagyon laposak 20—24-szer, sőt ezen felül is voltak 
egy 24 órában megtölthetők, úgy hogy nem szorul bővebb magya
rázatra. hogy ebben az átalányozási eljárásban milyen nagy. indo
kolatlan s a törvényhozás által eredetileg nem is célozott kedvez
mény rejlett és hogy az milyen hátrányosan befolyásolta a szesz
adó hozadékát. Az 1908. évi XXVIII. te. részben segíteni akart 
ezen a helyzeten és szigorította az átalányozás feltételeit és mérté
két. de a törvénynek e rendelkezései nem léptek életbe, mert Ausz
triában nem hozatott hasonló tartalmú törvény.

A vámvonalon kivitt szesz után literenként 10 fillér kiviteli 
jutalom járt, de az egy-egy termelési időszakban az egész egységes 
vámterületre nézve kifizetésre kerülő kiviteli jutalom összege 
2.000,000 K-t nem haladhatott meg.

Ipari célokra, ideértve az ecetgyártást is, továbbá főzésre, 
fűtésre, tisztításra, világításra és tudományos célokra felhasznált 
szesz kellő ellenőrzési rendszabályok betartása mellett adómentes 
volt. de utána, a tudományos célokra szánt szesz kivételével. 3 fillér 
ellenőrzési illeték volt fizetendő literenkint.

Ha a szeszfőzéssel egyidejűleg sajtolt élesztő is elő lett állítva, 
a termelt tiszta szesz minden literje után még 5 fillér volt, mint 
sajtolt élesztő termelési adó fizetendő.



A szeszadópótlék tétele 1914. évi szeptember 1-éig 50 fillér, 
ettől a naptól fogva pedig 70 fillér volt a tiszta szesz minden literje 
után. Annak, hogy a szeszadó és szeszadópótlék hozadékának elő- 
irányozása az 1914/15. évi állami költségvetésben annyira eltér az 
1913. évi eredményektől, az az oka. hogy az 1914/15. évi állami 
költségvetési előirányzat abban a feltevésben készült, hogy érvé
nyének tartama alatt az Ausztriában foganatosított hasonló értelmű 
törvényhozási intézkedés következtében hatályba fog lépni az 1908. 
évi XXVIII. tc.-nek az a rendelkezése, mely a szeszadópótlók addig 
érvényben levő tételét (50 fillér) beolvasztotta a szeszadóba. A 
fentieknél fogva az 1914/15. évi állami költségvetési előirányzat, 
alapjául az a feltevés szolgált, hogy a szeszadó kisebbik tétele 
140 fillér és a szeszadópótlék tétele csak az újonnan elhatározott 
felemelésnek megfelelő 20 fillér lesz. holott 1913-ban a szeszadó 
kisebbik tétele 90 fillér, a szeszadópótlék tétele pedig 50 fillér volt. 
Ez a feltevés a költségvetési törvény tárgyalásáig nem következvén 
be, a szeszadó tételei az 1914/15. évben változatlanok maradtak s a 
szeszadópótlék tétele 70 fillérre lett felemelve.

A söradó a termelt sörlé, azaz ama cukortartalmú folyadék 
után lett beszedve, amelyből szeszes erejedés útján a sört elő
állítják. Az adó a termelésnél volt fizetendő és a sörlé cukortartalma 
szerint a sörlé minden hektoliterje és a 100 fokú cukormérő szerint 
mutatkozó minden foka (1 hektoliterfok extrakt) után 34 fillért 
tett ki. Kisebb sörfőzdék, amelyek egy évben 15,000 hektoliternél 
több sört nem termeltek, a termelés nagysága szerint 5, 10 illetve 
15% leengedésben részesültek.

A söradópótlék tétele minden hektoliterfok extrakt után 80 
fillér volt, amiből az országban termelt sör versenyképességének a 
biztosítása érdekében 6 1/2 % apadás címén, 11j2—1 2 %-a pedig a 
sörfőzde nagyságához képest a • sörfőzdében a munkások által 
fogyasztott sörre, az úgynevezett háziitalra, eső söradópótlék 
megtérítése címén, levonásba volt hozandó. Az Ausztriából illetve 
Boszniából behozott sör ugyanis az átutalási eljárás során már 
mint kész sör lett söradópótiékkal megróva, s így kevésbbé lett 
volna megadóztatva, mint a Magyarországon termelt, ha az utóbbi 
tekintetében ezek a levonások nem engedélyeztettek volna. Mint
hogy az országban szokásos közönséges sör 12— 121/2 hektoliterfok 
extrakt tartalmú volt, a söradó és söradópótlék a sör minden 
hektoliterje után átlag 13 K volt.

A cukoradó a cukornak a szabad forgalomba való átmenetele 
alkalmával volt fizetendő és métermázsánként répa vagy hasonló 
minőségű (nád) cukor után 38, másfajta cukor (keményítőcukor) 
után 6 K-t tett ki.

A Magyarország, Ausztria és Bosznia-Hercegovina közötti 
forgalomban egyik területről a másikra szállított cukor után a 
brüsszeli cukoregyezmény hatályának tartama alatt egy külön 
illeték volt fizetendő, amely métermázsánként fogyasztási cukor



3 8

után 3.50 K-t, nyerscukor után pedig 3.20 K-t tett ki. De ez alól 
a külön illeték alól mentes volt évente a Magyarországból Ausztriába 
irányuló forgalomban 50,000, az Ausztriából Magyarországba irá
nyuló forgalomban 250.000 métermázsa, a Bosznia-Hercegovinába 
irányuló forgalomban pedig a magyar és az osztrák pénzügyminisz
ter által időről-időre egyetértőleg megállapítandó mennyiségű cukor.

Az ásványolajadó tárgyát a finomítás útján előállított olyan 
ásványolaj képezte, amelynek sűrűségi foka 12 fok Réaumur mellett 
nem volt nagyobb, mint a tiszta víz sűrűségének 880/1000 része : 
azaz petróleum, más világító olajok, benzin stb.; továbbá azok a 
külföldről behozott nyersolajok, amelyek előzetes lepárlás nélkül 
világítási célokra használhatók voltak. Az adó a termelvénynek 
‘a szabad forgalomba való átmenete alkalmával volt fizetendő és 
tétele métermázsánként 13 K volt. 12 Réaumur hőfok mellett 770 
foknál kisebb sűrűségű ásványolaj ipari célokra, oldó és kiválasztó 
szer gyanánt, továbbá fűtésre, motorok hajtására, ásványolajuknak 
tisztítására kellő ellenőrzési intézkedések mellett adómentesen volt 
felhasználható.

Mindezek az ipari termeléssel kapcsolatos fogyasztási adók 
kellő biztosíték mellett hitel igénybevétele útján is voltak fizet
hetők, a hitel tartama adónemenként különböző, 3—6 havi volt 
s az adó azonnali lefizetése esetén az adóköteles fél a pénzügyminisz
ter által időről-időre megállapított százalékkal számítandó kamat- 
leszámítolásban részesült. Az ezen adók alá eső cikkeknek a vám
vonalon át való behozatala esetén a vámon felül a fogyasztási adó. 
illetve az adópótlék is le volt fizetendő.

A boritaladó a helység nagysága és jelentősége szerint, bor 
után hektoliterenként 8>0 K. 11.38 K. 12.70 K és 12.92 K. gyü
mölcsbor után a fenti tételek felénél valamivel kevesebb volt. 
Bortermelők saját fogyasztásuk' után hektoliterenként 6 K-val 
kevesebbet fizetek. Horvát Szlavonországokban a boritaladó, mint 
állami adó, bor után csak 6 K-t, gyümölcsbor után 2 K-t tett ki 
hektoliterenként, az ezenfelüli részét a boritaladónak (a régi bor- 
fogyasztási adót) és az egész húsfogyasztási adót a községek saját 
háztartásuk részére szedték be.

A húsfogyasztási adó vágóállatok, továbbá friss besózott, füs
tölt- és pácolthús, kolbászfélék és szelencehús, végre szalonna után 
volt fizetendő. A helységek nagyságuk és jelentőségük szerint 
négy tarifaosztályba voltak sorozva. Az adó egy vágómarha után 
5.04 K. illetve 7.56 K. 10.08 K vagy 12.20 K, Í00 kilogramm hús 
után 1.91 K. illetve 3 K, 3.76 K vagy 4.70 K volt és ehhez iga
zodtak a többi adótételek.

A borital- és húsfogyasztási adó Budapesten és Pozsonyban, 
mint zárt városokban a fogyasztási adóvonalon való behozatal alkal
mával volt fizetendő. A többi helységekben, amelyek a fogyasz
tási adók szempontjából nyílt helységek voltak, azaz nem voltak 
fogyasztási adóvonallal körülvéve, igen ritkán fordult elő, hogy
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ezek az adók a kincstár által tételenként szedettek volna be. ha
nem vagy a község (város) illetve az adóköteles felek megváltották 
ezeket az adókat, vagy pedig a beszedési jog bérbe lett adva. Ha 
az adóknak ily módon való biztosítása nem sikerült, a kincstárnak 
joga volt a községet (várost) egy, a várható fogyasztásnak meg
felelő, összeg fizetésére kötelezni (úgynevezett reáutalás). amivel 
szemben a községnek (városnak) joga volt az adókat az erre köte
lezett felektől beszedni.

Szeszesitalok kimérése és kismértékben való elárusítása csak 
erre jogosító italmérési engedély alapján volt gyakorolható. Az en
gedély után italmérési illeték volt fizetendő, amelynek mérve a hely
ség nagysága és jelentősége, a kimérés illetve elárusítás módja és 
terjedelme szerint különböző volt s tételei évi 2 és 1400 K közt 
mozogtak.

A fogyasztási adók kezelésével kapcsolatos különféle bevé
telek főleg késedelmi kamatokból és egyéb az igazgatással kap
csolatos bevételekből állottak.

A vámjövedék a vámterület egységességére való tekintettel 
a Monarchia két államának közös bevételi forrása volt annyiban, 
hogy a gazdasági kiegyezések során időről-időre létrejött megálla
podások értelmében a vámjövedék tiszta feleslege, azaz a vám
visszatérítések. vámjövedéki biztosítékok, a két állam részére járó 
vámkezelési költségátalány és a Bosznia-Hercegovinának járó vám- 
átalány levonása után fennmaradó bevételi többlet, Magyarország 
és Ausztria közös kiadásainak a fedezésére volt fordítandó. Tekin
tettel arra, hogy a vámterület egységességére való tekintettel a 
vámköteles áruk behozatala és elvámolása nem esett össze azzal 
a területtel, amelyen azok felhasználva lettek, kétségtelen, hogy 
ez volt a kérdés legegyszerűbb megoldása. E megoldás folyománya
ként a vám jövedék bevételei nem szerepeltek Magyarország és 
Ausztria állami költségvetésében és zárszámadásaiban, hanem a 
közös költségvetésben, illetve zárszámadásban. A vámjövedék 
kezelése azonban az egyes államok illetve Bosznia-Hercegovina 
területén azonos elvek és szabályok szerint az illető pénzügyigaz
gatás feladatát képezte. E költségek fedezésére a két állam a vám
bevételekből időről-időre megállapított évi vámkezelési költség- 
átalányt kapott. A Magyarországot megillető ez a vámkezelési 
átalány, mely a legutóbb érvényben volt megállapítások szerint 
évről-évre némileg emelkedett, a magyar állami költségvetésben és 
zárszámadásban, mégpedig 1913-ban 1.680,000 K-val, az 1914/15. 
évi előirányzat szerint pedig 1.704,000 K-val, bevételként szerepel. 
Ezenfelül egyes, a vámkezeléssel kapcsolatos igazgatási bevételek 
is szerepeltek mint állami bevételek, amelyek az 1913. évben 
1060 K-t. az 1914/15. évi előirányzat szerint pedig 15,032 K-t tettek 

ki. A 27. lapon közölt táblázatban ezenfelül vámjövedéki bevételek
ként szereplő összegek a vámjövedéki feleslegekből a kvóta szerint 
Magyarországra eső összegeket képviselik.
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Az ille ték ek  és díjak hozadéka.

Hozadék koronákban
A bevétel neme az 1913. száma- |

szerint

B élvegilleték  .......................................... 57.042,371 (54.024,000
Jogilleték .................................................. 106.874,437 111.665,000
D íja k ........................................................... 3.503,740 3.134,000

• . 1 - ■
Összesen . . . 167.420,548 178.823,000

A magyar pénzügyi jog illetékek elnevezése alatt a legkülön
bözőbb természetű közszolgáltatások egész sorozatát foglalta össze, 
amelyek csak a beszedési mód és a kivetési és igazgatási eljárás 
tekintetében voltak egységeseknek tekinthetők. E közszolgálta
tásoknak csak egy kisebb része tekinthető a szó tudományos értel
mében vett illetéknek, legnagyobb részük forgalmi adó volt, De 
egyikőjük, a játékkártyabélyeg még leginkább fogyasztási adó ter
mészetűnek tekinthető. Az illetékek neve alatt összefoglalt köz
szolgáltatások öt csoportba sorozhatok: 1. vagyonátruházások 
után fizetendő szolgáltatások, 2. egyes jogügyletek után fizetendő 
szolgáltatások, 3. a tulajdonképpeni illetékek a közigazgatási el
járásban. 4. a törvénykezési illetékek. 5. egyéb önmagukban nem 
jelentékeny, legkülönbözőbb természetű szolgáltatások. A bevéte
lek túlnyomó része az első csoportból ered.

Ezek a közszolgáltatások vagy bélyeg jeggyel, illetve bélyeges 
űrlapok felhasználása útján, vagy készpénzben rovattak le és innen 
ered a költségvetési megkülönböztetés bélyeg- és jogilleték között, 
amely megkülönböztetésnek azonban semmi elvi jelentősége 
nincs, mert egy és ugyanaz a közszolgáltatás, többnyire az összeg 
nagysága szerint, egyszer bélyegjegyekben, másszor készpénzben 
volt lerovandó.

A vonatkozó törvények és szabályok az illetékek három cso
portját különböztették meg: a százalékos,a fokozatos és az állandó 
illetékeket. Ez a csoportosítás sem elvi jelentőségű s nem az illető 
közszolgáltatások természetén, hanem az illetéktételek mikénti ala
kulásán alapszik.

A százalékos illetékek a kiszabási alap bizonyos százalékában 
voltak megállapítva. Az ide tartozó közszolgáltatások legfonto- 
sabbjai a következők voltak : Az örökösödési illeték, amely tulaj
donképen örökösödési adó volt s az örökhagyó és az örökös rokon
sági fokozata szerint 1, 13/10, 5 illetve 10%-ot tett ki. Az ajándéko
zási illeték, ugyancsak a rokonsági fokozat szerint 13/10, 5 illetve 
10%-kal. Az ingatlanok átruházása után fizetendő illeték, amely
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adásvétel vagy csere eseteiben 4 3/10 %-ot, örökösödés vagy aján
dékozás esetében az örökösödési illetve ajándékozási illetéken felül 
l-5/I0 illetve 19/10 %-ot tett ki az ingatlan értéke után az esetleges 
terhek figyelembevétele nélkül. A telekkönyvi bejegyzések után 
fizetendő illeték, amely a bejegyzett jog értékének 19/10 illetve 
7/io%-ára rúgott. Az ítéleti illeték 1% volt, ha a per tárgyának 
értéke 5000 K-t meghaladott.

Azok után az ingatlanok után, amelyek természetüknél vagy 
rendeltetésüknél fogva az egyébként szokásos ingatlanforgalomból 
ki voltak kapcsolva (kötött birtokok), a százalékos illetékek pót
lására évenként esedékes illetékegyenérték volt fizetendő. Az ille- 
tékegyenérték tétele magasabb egyházi javadalmak és alapítvá
nyok, továbbá koridősbségi hitbizományok után az ingatlan vagyon 
értékének 0'5%-a és áz ingóvagyon értékének 0'2%-a, más javadal
mak. alapítványok, egyházi- és világi községek, továbbá olyan 
egyletek, intézetek, testületek és társulatok vagyona után ame
lyeknek tagjai nem részesek a közös vagyonban, az érték 0 4 illetve 
0'2%-a a szerint, hogy ingatlanokról vagy ingóságokról volt-e szó. 
végül pedig részvénytársaságoknál és más közkereseti társaságok
nál, melyeknek tagjai a törzsvagyonban résszel bírnak, csak az 
ingatlanvagyon értékének 0'2%-a volt.

A fokozatos illetékek a könnyebb kezelhetés érdekében az 
illetékkiszabási alap bizonyos fokozataira nézve állandó, az értékkel 
emelkedő tételekben voltak megállapítva. Három fokozat volt 
az első tételei átlagosan a kiszabási alap értékének 2 3 ezrelékét, a 
másodiké átlagban 3' 125 ezrelékét, a harmadiké 6'25 ezrelékét tették 
ki. Az első fokozat szerinti illeték alá estek főként a váltók és keres
kedelmi utalványok, a II. fokozat alá pedig többek közt az ingó
dolgokra vonatkozó legtöbb jogügylet, nyugták, közönséges adós
levelek, bérleti szerződések, névre szóló részvények, részvények és 
egyéb értékpapírok szelvényei, az állami és külön törvények alapján 
illetékmentességet élvező egyéb kötvények szelvényeinek kivéte
lével. végül a Hl. fokozat szerinti illeték volt fizetendő az adás
vételi-, csere- és szállítási szerződések, továbbá reménybeli vételek 
után, ha tárgyuk nem ingatlan volt, ellenszolgáltatatás nélküli 
jogok bejegyzése, bemutatóra szóló részvények után.

Az állandó illetékek tételei nagyon különbözőek voltak. Ilyen 
illeték alá estek többek közt meghatalmazások, bizonyítványok, 
beadványok, egyes hivatalos kiadványok, számlák, kereskedelmi 
és üzleti könyvek, okiratok hitelesítése és játékkártyák.

A Magyaroszág és Ausztria közötti élénk üzleti összekötteté
sekre való tekintettel a két állam között illetékügyi egyezmény 
állott fenn, amely szabályozta, hogy az egyik államban megilleté- 
kezett jogügyletek vagy okiratok mennyiben esnek illetve nem 
esnek újból illeték alá a másik államban.

Közvetlenül a háború kitörése előtt a törvénykezési illeték 
törvényhozási úton újból szabályoztatok. de a vonatkozó törvény, 
amint már említettük, már csak a háború alatt lépett életbe. Az
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új törvény az illeték tételeit elég jelentékenyen emelte és mérsé
kelt progressziót hozott be.

Végezetül, ami a díjakat illeti, ezek fizetésének kötelezettsége 
alá estek királyi kegyadományozások, államszolgálati kinevezések, 
szabadalmak s különböző jogosítványok adományozása, hatósági 
őrizetre bízott letétemények, útlevelek. Az e címen befolyó jöve
delem legnagyobb részét az államszolgálati kinevezések után fize
tendő, úgynevezett szolgálati díj tette ki, amely az állami alkalma
zottak által volt fizetendő és első kinevezés esetén az évi fizetés 
természetével bíró illetmény 600 K-t meghaladó részének egyhar- 
madát, minden további kinevezés vagy előléptetés esetén a fizetés 
természetével bíró illetmények évi többletének egyharmadát tette ki.

Az állami egyedáruságok kezelési eredményeit a túloldali táb
lázat tünteti fel.

A dohány- és sóegyedáruság a gazdasági kiegyezésre vonatkozó 
megállapodások értelmében Magyarországon és Ausztriában azonos 
törvények és szabályok szerint volt kezelendő.

A dohányegyedáruság kiterjedt a dohánytermelésre és a do 
hánygyártmányok gyártására és eladására. Dohányt, akár a kincs
tár számára, akár a kivitel céljára, csak a pénzügyi hatóság enge
délyével s ellenőrzése mellett volt szabad termelni. A kincstár a 
számára termelt dohányt időről-időre megállapított beváltási ára
kon vette át.-Az így átvett dohány egy része, egy még 1867-ben 
létrejött megállapodásnak megfelelően, önköltségi áron az osztrák 
dohányjövedéknek lett átengedve. A dohány feldolgozása kizá
rólag kincstári gyárakban történt és a gyártmányok a pénzügy- 
miniszter által megállapított árjegyzékben foglalt árakon árusít- 
tattak el a pénzügyi engedélyhez kötött dohányárudákban. Kül
földi dohány vagy dohánygyártmányok beszerzése vagy beszerzé
sének iparszerű közvetítése pénzügyi hatósági engedélyhez volt 
kötve. Behozataluk alkalmával a vámon felül engedélyilleték volt 
fizetendő, amelynek mérvét a törvényhozás állapította meg. I r 
modon a törvényhozás közvetve a belföldi dohánygyártmányok 
árhatárára is befolyást gyakorolt, mert önként érthető okokból a 
belföldi gyártmányok árát nem lehetett magasabban megállapítani, 
mint amennyibe hasonló minőségű külföldi árú a vám- és engedély
illeték lefizetése után került volna. Az engedélyilleték kilogram
monként szivarkák után 60, szivarok után 35, egyéb dohánygyárt
mányok és dohány után 30 K volt. A kivitelre termelt dohányt 
az erre pénzügyi hatósági engedéllyel bíró felek külföldre szállít
hatták. Ezt az üzletet a háborút közvetlenül megelőző időben a 
kincstárral eziránt az 1920 évi június hó végéig létesített 
megállapodás alapján a «Magyar Dohány kereskedelmi Rész vény - 
társaság» gyakorolta, melynek nyereségéből az államkincstárnak 
tekintélyes részesedése volt.

A sójövedék a kincstárnak ama kizárólagos jogából állott, 
hogy egyedül az állam volt jogosítva a föld színén vagy föld alatt 
levő sót kiaknázni vagy a sót sósvízből kiválasztani. Az ország



Áz állam i egyed árú ságok  k ezelésén ek  eredm ényei.

Az egyedárúság  
m egnevezése

Rendes
kiadások

Át
meneti
kiadá

sok
Folyó

kiadások
Rendes

bevételek

Rend
kívüli
bevé
telek

összes
bevételek

A folyó 
kezelés 

feleslege
Beruhá
zások

Felesleg a 
beruházá

sok le
vonása 

után
k o r o n á k b a. n

a) A z 1913. é v i záróadm addá xzerin t

D o h á n y jö v ed ék ................ 80.257,122 196,000 80.453,122 195.947,294 195.917,294 115.494,172 1.156,776 114.337,396

S ó jö v ed ék ........................... 7.015,714 - 7.015,714 3(3.740.143 - 36.740,143 29.724,429 189.039 29.535,390

Mesterséges édesítőszerek  
állami egyedárúsága . 40,899 — 46,899 83,556 — 83,556 36,657 - 36,G57

ö sszesen ___ 87.319,735 196,000 87.515,735 232.770,993 - 232.770,993 145.255,258 1.345,815 143.909,443

b) A z 1914i5. évi e lő irá n yza t Aszerint

D oh án yjöved ék ................ 81.354,530 50,000

GO 203.297,000 203.297,000 121.892,470 1.097,000 120.795,470

Sójövedék ........................... 7.219,965 40,800 7,260,765 38.180,600 38.180,600 30.919,835 31,500 30 888,335

Mesterséges édesítőszerek  
állami egyedárúsága . 74,000 — 74,000 80,000 — 80,000 6,000 6,000

ö ss z e se n ... . 88.648,495 90,800 88.739 295 241.557,600 — 241.557,600 152.818,305 1.128.500 151.689,805
-
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területén előforduló minden só ennélfogva állami tulajdon volt. 
A kincstári művekben termelt sót a kincstár részben kir. sóhivatalok, 
részben bizományosok útján hozta forgalomba. A Magyar Bank 
és Kereskedelmi Részvénytársaság volt a kincstár sóeladási vezér
ügynöksége. Az ármegállapítás évenként olyképpen történt, hogy 
a törvény által megállapított alapárakhoz az egyes eladási helyekre 
nézve felmerülő szállítási költségek és az előző évi üzemi költsé
geknek egy-egy métermázsára eső része hozzáadatott. Az alapárak 
a következők voltak métermázsánként: emberi fogyasztásra alkal
mas kősó 18 K. főtt só 19 K. Az ország egyes szegényebb vidékein 
a só kedvezményes áron hozatott forgalomba; gyári- és ipari cé
lokra. továbbá állatok etetésére szolgáló, —- és hacsak a felhasz
nálás módja megengedte, — denaturált só ára lényegesen alacso
nyabb volt.

A mesterséges édesítőszerek egyedárúságának közvetlen célja 
nem egy bevételi forrásnak a kincstár részére való biztosítása, ha
nem a répacukortermelés és a cukoradó hozadékinak a védelme 
volt. E célból az 1912. évfolyamán alkotott törvény a mesterséges 
édesítőszereknek, azaz a finomított cukornál nagyobb édesítő erejű 
vegyi termékeknek gyártását, beszerzését, forgalombahozatalát 
és felhasználását állami egyedáruság tárgyává tette. Ezeknek a 
mesterséges édesítőszereknek az ára a pénzügyi hatóság által úgy 
volt megállapítandó, hogy az, édesítőerejök arányában, megfeleljen 
a belföldi megadózott répacukor árának. A külföldről behozott 
mesterséges édesítőszerek engedélyilletéke az édesítőerő minden 
egysége után kilogrammonként 60 fillér volt. Az édesítőerő egysége 
a tiszta répacukor édesítőereje volt.

Ezeken az egyedáruságokon kívül még volt Magyarországon 
egv egyedáruság, a lőporegyedáruság, amely azonban nem pénzügyi, 
hanem hadügyi szempontból tartatott fenn. Ennek megfelelően 
ezt az egyedáruságot úgy Magyarországon, mint Ausztriában a 
közös hadügyminisztérium kezelte s az ebből eredő bevételek is 
a közös hadügyminisztérium költségvetésében szerepeltek. Ennek 
az egyedáruságnak a tárgyát a lőpor és a lőport helyettesítő 
anyagok előállítása és eladása képezte.

A pénzügyi igazgatás különféle bevételei alatt az önmagukban 
jelentéktelen igazgatási bevételeken felül kimutatott bevételek a 
következők : A lottójövedék bevétele, amely a tárgysorsjátékok 
engedélyezése után fizetendő illetéken felül főleg a bérlet útján hasz
nosított állami osztálysorsjáték bevételéből állott. Hozadéka 1913- 
ban 2.673.247 K. az 1914/15. évi költségvetés szerint 2.672,050 K 
volt. A fémjelzési illeték, amely 1913-ban 242.574 K-t. az 1914/15. 
évi előirányzat szerint 332.100 K-t hozott . A bányailleték, melynek 
hozadéka 1913-ban 619.515 K, az 1914/15. évi költségvetés szerint
614.000 K volt. Végül az államnak az Osztrák-Magyar Bank jöve
delméből való részesedése, amely 1913-ban 12.393,241 K-t, az 
1914/15. évi előirányzat szerint pedig 5.745,700 K-t tett ki.

Áttérve ezek után az állami üzemekre, amelyek, amint
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láttuk, a magyar állam háztartásában lényeges szerepet játszottak, 
azok kezelési eredményeit a t doldali kimutatásban foglaltuk össze.

Ezek az eredmények kielégitőeknek semmiképpen sem tekint
hetők, mert kitűnik belőlük, hogy az állami üzemek nemcsak hogy a 
beléjök fektetett tőke megfelelő kamatoztatását nem biztosították, 
de végeredményben az államkincstárt 1913-ban 107.186,937 K-val, 
az 1914/15. évi előirányzat szerint pedig 35.005,992 K-val terhelték 
meg. Igaz, hogy az állami üzemek beruházásai, legalább is 
annyiban, amennyiben valódi beruházások voltak, vagyon szapo
rulatot jelentenek; de ha erre való tekintettel az állami üzemek 
berüházására fordított teljes összeget figyelmen kívül hagyjuk, 
akkor is az állami üzemek folyó kezelési feleslege az 1913. évben 
mindössze 95.856,747 K-t, az 1914/15. évi előirányzat szerint pedig 
150.366.119 K-t ért el, ami az üzemekbe befektetett tőke igen silány 
kamatoztatását jelenti. Ez a befektetett tőke ugyanis az 1913-iki 
számadási év végén 4,558.352,306 K. az 1914/15. évi költségvetési 
évkezdetén pedig 4,691.171,034 K volt, úgy hogy a folyó kezelés 
eredménye számszerűen 1913-ban 2’1%-os, az 1914/15. évi előirány
zat szerint pedig 3'2%-os jövedelmezőségnek felel meg. De a tényle
ges jövedelmezőség ennél csekélyebb volt. Egyrészt azért, mert egyes 
lényegtelenebb kivételektől eltekintve, az állami számvitelben az a 

'gyakorlat követtetett, hogy a beruházott tőkék értékcsökkenésére 
vagy felújítására megfelelő leírások illetve tartalékolások nem foga
natosíttattak. másrészt azért, mert a fenti beruházott tőke gya
nánt kimutatott összegekben az üzemi tőkének az a része, amely 
az állam készpénzkészleteiből meríttetett. nincs számbavéve. 
Egyébiránt hangsúlyoznunk kell. hogy a beruházott tőke gyanánt 
fent kitüntetett összegek nem képviselik az állami üzemek által 
kezelt vagyon valódi értékét, hanem egyes időről-időre foganato
sított helyesbítésekkel azokat az összegeket jelentik, amelyek az 
állami üzemek megszerzésére, fejlesztésére és felszerelésére évek 
során át mint beruházások, kiadásként felmerültek, illetve egyes 
olyan vagyontárgyaknál, amelyek, mint az állami erdők, kincstári 
birtokok és bányák nagy része, már régi időktől fogva az állam tu
lajdonát képezték, azokat az összegeket, amelyekkel annak idején 
az állami leltárba felvétettek s amelyek azóta beléjük lettek fek
tetve. Ennek alapján nyugodtan állítható, hogy az állami erdők 
és kincstári birtokok értéke jóval nagyobb volt. mint aminővel az 
államvagyon kimutatásában szerepelnek, míg az állami bányák 

'értéke valószínűleg kisebb volt. A többi állami üzembe fektetett 
vagyon értéke nagyban egészben megfelelhetett az állami vagyon
leltárban kimutatott összegeknek, főként az államvasutat illetőleg, 
amely az itt tekintetbe jövő vagyon legnagyobb részét képviseli, 
mert ha tekintetbe vesszük is, hogy a befektetések és üzemi fel
szerelések elhasználása címén leírások nem foganatosíttattak és 
hogy a kölcsönök útján beszerzett beruházási összegeknél előállott 
árfolyamkülönbözetek és kibocsátási költségek is növelték a ki
mutatott beruházási összegeket, ennek ellenében bízvást feltehet-
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Az á lla m i ü zem ek

Az üzem  m egnevezése
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó
kiadások

Rendes
bevételek

k o r o n á k b a n

a) a z  1!)13. é v i

Posta, táv írda  és távb eszélő 89.464,553 843,095 90.307,648 104.155,600
P osta tak arék p én ztár ............... 7.631,185 74,990 7.696,175 9.848,689
M. kir. á llam vasu tak ............... 386.480,924 812,685 387.293,609 459.284,103
Állam i b á n y á sz a t1 ................... 24.250,181 1.769,141 ' 26.019,322 18.399,437
Állami vasgvárak ....................... 79.016,084 823,057 79.839,141 89.127,353
Pénzverés és fém b ev á ltá s___ 11.518,305 6.487,817 18,006,122 9.785,764
Állami n v o m d a .......................... 3.106,463 _ 3.106,463 4.539,047
Á llam i erd ők ................................
Állam i birtokok és ló ten yész-

20.324,676 293,417 20.618,093 27.556,580

intézetek  2 ................................ 18.518,390
4.833,461

692,280
217,369

19.210,670
5.050,830

14.767.194
S e ly em ten y ész tés ....................... 4.836,541

Ö sszesen___ j 645.134,222 12.013,851 657.148,073 742.300,308

b) a z  VJ 14 15. é v i

P osta , táv írda  és távb eszélő 96.006,100 827,000 96.833,100 111.280,000
P ostatakarékpénztár .. 8.294,400 75,000 8.369,400 10.905,000
M. kir. á llam vasutak  . . . 368.696,000 800,000 369.496,000 496.000,000
Á llam i b á n y á sza t1 ................... 26.106,137 1.915,600 28.021,737 20.833,640
Á llam i vasgyárak ....... 79.119,174 500,000 79.619,174 87.958,000
Pénzverés é s  fém b evá ltás___ 13.101,330 8.567,582 21.668,912 12.750.914
Állami n v o m d a .......................... 2.904,719 __ 2.904,719 3.901,050
Állami erdők ........................
Á llami birtok ok és ló tenyész-

22.446,432 419,414 22.865,846 31.207,920

intézetek  2 ................................ 18.754,519 (>73,705
24-0,000

19.428,224
7.236,600

14.990,709
6.966,600S e ly em ten v ész té s ...................... 6.996,600

ö ssz e se n ___ 642.425,411 14.018.301 656.443,712 796.793,833

1 liányaigazgatóságok. Földgáz-, petróleum- és káliumsó-kutatás, Fém- és opál
bányászat, Fómkohászát, Kőszénbányászat, Sótermelés, Bányászati kegyúri terhek.

4 Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep, 
Állami lótenyészintézetek, Kincstári birtokok és fürdők, Delibláti kincstári birtok.



47

k e z e lé sé n e k  ere d m é n y e i.

Rendkívüli
bevételek

Összes
bevételek

A
folyó kezelés 

feleslege 
hiánya

Beruházások

Felesleg
hiány

a beruházá
sok levonása i 

után

Az 1913. év 
végén, illetve 

az 1914/15.
költségvetési év 
elején befekte

tett töke

I k o r o n á k b a n

zárAszámadáA Aszerint
1

— 104.155,600 13.847,952 15.049,676 1.201,724 146.265,383
— 9.848,689 2.152,514 *—=■ \ 2.152,514 470,114

3.711,485 462.995,588 75.701,979 171.419,456 95.717,477 3.331.761,220

188,390 18.587,827 7.431,495 2.713,079 10.144,574 599.751,271
“28,514 89.155,867 9.316,726 10.582,270 1.265,544 124.589,777

6.668,767 16.454,531 1.551,591 130,000 1.681,591 12.959,114
— 4.539,047 1.432,584 28,209 1.404,375 3.035,661

408 27.556,988 6.938,895 1.703,505 5.235,390 223.978,543

106,948 14.874,142 4.336,528 1.117,489 5.454,017 105.010,722

— 4.836,541 214.280
■

300,000 514,289 10.530,501

10.704,512 753.004,820 95.856,747 203.043,684 107.186,937 4,558.352,306

e lő irá n yza t Aszerint

111.280,000 14.446,900 16.032,000 1,585,100 154.597,606
— 10.905,000 2.535,600 2.535,600 516,901

1.000,000 497.000,000 127.504,000 156.570,000 29.066,000 3.446.025,547
10,000 20.843,640 7.178,097 2.121,396 9.299,493 603.016,329
— 87.958,000 8.338,826 7.500,000 838,826 130.412,481

8.993,998 21.744,912 76,000 76,000 — 12.593,293
— 3.901,050 996,331 996,331 3.116,893

— ■ 31.207,920 8.342,074 1.600,000 6.742,074 225.848,900

1-2,000 15.002,709 4.425,515 1.172,715 5.598,230 103.969,432

— 6.966,600 270,000 300,000 570,000 11.073,652

10.015,998 806.809,831 150.366,119 185.372,111 35.005.992 4,691.171,034
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jük. hogy az idők folyamán beállott értékemelkedések ezeket a 
különbözeteket legalább is elérték, ha meg nem haladták.

Az államvasutak kevéssé kielégítő pénzügyi eredménye nem 
jelentéktelen részben annak a körülménynek tulajdonítandó, hogy 
az eredetileg csaknem kivétel nélkül egyvágányú hálózat az utóbbi 
évek folyamán megnőtt forgalmat csak nagy nehézségekkel tudta 
lebonyolítani, úgy hogy mind több és több vonalon kellett a má
sodik vágányt lefektetni, ami jelentékeny olyan befektetési költ
ségeket vont maga után, amelyek a dolog természeténél fogva nem 
fizethették ki mindjárt magukat. De nem tagadható, hogy a ki nem 
elégítő jövedelmezőségnek az is volt az oka, hogy úgy a személy-, 
mint az árúdíjszabás a közgazdasági érdekek istápolójának érde
kében alacsonyabb volt. semmint merő üzleti szempontokból 
lennie kellett volna.

A kincstári birtokok és lótenvészintézetek kedvezőtlen ered
ménye. a birtokokon űzött túlságosan fényűző gazdálkodás mellett 
főleg annak a következménye, hogy a lótenyészintézetek rendel
tetésüknél fogva is nem bevételi forrás gyanánt, hanem a lóte
nyésztés emelése érdekében tartattak fenn, az ezen üzemeknél mu
tatkozó hiányok tehát részben pótolták azokat a tényleges kiadá
sokat, amelyeket az állam a lótenyésztés emelésére fordított volna 
abban az esetben, ha ezt a célt nem a ménesbirtokgazdaságok és 
lótenyészintézetek fenntartása által, hanem más módon akarta 
volna elérni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a kincstári birtoko
kon tenyésztett alkalmas tenyészállatok a köztenyésztés érdekében 
gyakran az önköltségek alatt adattak el. mert a cél itt is elsősorban 
nem a jövedelmezőség, hanem az ország állatállományának a javí
tása volt. Az állami erdők kellő befektetések hiányában nem haj
tottak elegendő jövedelmet, de az állapotok e tekintetben foko
zatosan javultak.

Nagyon kedvezőtlenek voltak a bányászat eredményei főleg 
azért, mert a Selmecbányái kerület bányái az ezüst áresése óta 
kizárólag az ottani lakosság foglalkoztatása érdekében tartattak 
üzemben, dacára annak, hogy állandóan jelentékeny veszteséggel 
dolgoztak. De a nagybányai és zalatnai aranybányák és a kincstári 
kőszénbányák üzemi eredményei sem voltak kielégítőek, bár ez 
utóbbiak javulást mutattak, az előbbieket pedig okszerű beruhá
zásokkal lehetett volna lényegesen jövedelmezőbbekké tenni.

Magyarország háborúelőtti pénzügyi helyzetének ismertetése 
nem volna teljes, ha meg nem emlékeznénk röviden a Horvát- 
Szlavonországokhoz, Ausztriához és Bosznia-Hercegovinához való 
pénzügyi viszonyról.

Horvát-Szlavonországok területe részben a magyar állam ala
pítása, részben a 11. század vége, illetve a 12. század eleje óta ki
egészítőrészét képezte a magyar államnak. Az 1868-ban létrejött 
megállapodások értelmében ezek az országok messzemenő ön- 
kormányzattal bírtak, amennyiben mindazokban az ügyekben, 
amelyek nem képezték Magyarország és Horvát-Szlavonországok



közös ügyét, úgy a törvényhozás, mint a végrehajtó hatalom ki
zárólag Horvát-Szlavonországok által gyakoroltatott. Az Önkor
mányzat körébe tartozott nevezetesen a belügy, a vallás- és köz- 
oktatásügy és a tengerészeti-, kereskedelmi-, váltó- és bányajog kivé
telével az igazságügy. Ez országoknak az autonom ügyek intézé
sére önálló országgyűlése volt, amely képviselőket küldött a maga 
kebeléből a magyar országgyűlésbe, akik annak ülésein résztvettek 
akkor, ha közös ügyek felett folyt a tanácskozás és határozat- 
hozatal. A horvát-szlavon országos kormány élén Horvát-Szlavon- 
1 )almátországok bánja állott, akit a magyar miniszterelnök elő
terjesztésére a király nevezett ki. Viszont Horvát-Szlavonországok 
érdekeit a magyar kormány kebelében egy tárcanélküli horvát- 
szlavon miniszter képviselte. A közösügyek igazgatása Horvát- 
Szlavonországok területén részben közös hatóságok és közegek, rész
ben a horvát-szlavon országos hatóságok és közegek által történt.

A pénzügy közös s az erre vonatkozó törvényhozás és igazga
tás egységes volt azzal az egy. már említett lényegesebb eltéréssel. 

%ogy a boritaladó egy része és a húsfogyasztási adó Horvát-Szlavon- 
országokban nem az állam, hanem a községek (városok) javára 
szedetett be. Az államadósságok is közösek és egységesek voltak, 
csak a horvát-szlavon italmérési jogok megváltására kibocsá
tott 4 '/2% -os törlesztéses kölcsön, amelynek tőkehátraléka 1914. 
évi június 30-án 30.730,800 K-t tett ki s amelynek évi kamat és 
tőketörlesztési szükséglete a fogyasztási és italadók hozadékából 
fedeztetett, volt Horvát-Szlavonországok külön adóssága. E mel
lett ezen országok egyes igazgatási ágainak is voltak jelentéktele
nebb tárca kölcsönei, amelyek beruházások költségeinek a fedezé
sére vétettek fel, de Horvát-Szlavonországoknak nem volt joga a 
nyilvános hitelt kölcsönkötvények kibocsátása útján igénybevenni.

A Horvát-Szlavonországokban befolyó állami bevételek külön 
voltak elszámolandók és kimutatandók. Ezekből a bevételekből 
kellett volna ezeknek az országoknak a Magyarországgal közös 
kiadásokból időről-időre, rendszerint 10 évre, megállapítandó 
kulcs (horvát-szlavon kvóta) szerint reájuk eső részt fedezni, 
míg a maradvány önkormányzati költségeik fedezésére őket 
illette volna. Ez a kvóta 1904 január 1-től kezdődőleg 8.127%-ban 
volt megállapítva. De tekintettel arra. hogy a kvótaszerinti hozzá
járulás teljesítése esetén fennmaradó része a Horvát-Szlavonorszá
gokban befolyó állami bevételeknek ez országok beligazgatási szük
ségleteinek a fedezésére tényleg nem lett volna elegendő, a kvóta 
időről-időre való megállapításával egyidejűleg továbbmenő meg
állapodások is létesültek Magyarország és Horvát-Szlavonországok 
közt oly értelemben, hogy a Horvát-Szlavonországokban befolyó 
állami bevételekből mindenekelőtt egy rész kihasíttatott és Horvát- 
Szlavonországoknak beligazgatási szükségleteik fedezésére ren
delkezésükre bocsáttatott és csak az ezután fennmaradó rész .volt 
a közös költségek fedezésére fordítandó. A háború kitörése előtti leg
utolsó, 10 évi időtartamra szóló, ilyirányú megállapodás 1900-ban
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jött létre, 1904. évi január 1-től visszaható hatállyal. E megállapo
dás értelmében a Horvát-Szlavonországok bevételeinek 44 %-a 
volt a beligazgatási szükségletek, 56 %-a pedig a közös kiadások 
fedezésére fordítandó. Horvát-Szlavonországok bevételei gyanánt 
tekintettek általában a különböző állami bevételi forrásokból a 
beszedési kölségek levonása után Horvát-Szlavonországok terü
letén tényleg befolyó tiszta bevételek. Ama bevételi forrásokat 
illetőleg, amelyeknél a tényleges bevétel területileg nem esett össze 
a valóságos teherviseléssel, nevezetesen a vasúti szállítási adót, a 
fogyasztási adókat és a lottó jövedéket illetőleg, ettől az általános 
elvtől eltérőleg az a megállapodás létesült, hogy az ezekből a be
vételi forrásokból a Magyar Szent Korona országainak egész terü
letén évente befolyó tiszta bevételnek a horvát-szlavon kvótának 
megfelelő 8.127 %-a tekintendő Horvát-Szlavonországok bevéte
lének. A Horvát-Szlavonországok területén befolyó vámbevételek 
természetesen szintén az Ausztriával közös kiadások fedezésére 
voltak fordítandók, tehát a Magyarország és Horvát-Szlavonorszá
gok közti leszámolásnál figyelmen kívül voltak hagyandók.

Ezek a pénzügyi megállapodások azonban nem kezeltettek olyan 
szigorúan vett jogi értelemben, hogy Horvát-Szlavonországok bel
igazgatási költségeik fedezésére semmi körülmények között nem 
vehettek volna igénybe nagyobb összeget, mint amennyi őket e 
célra a megállapodások értelmében megillette volna, ellenkező
leg, ezeknek az országoknak, a magyar országgyűlésnek a zárszá
madások elintézéseitől1 adott hallgatólagos utólagos jóváhagyásával, 
mindenkor rendelkezésükre bocsáttattak a magyar kormány által 
a beligazgatási szükségleteik tényleges fedezésére szükséges összegek 
tekintet nélkül arca, hogy azok fedezetet találtak-e a megállapodás 
értelmében a beligazgatási szükségletekre fordítható összegekben.

Az Ausztriával a háború kitörésekor érvényben állott pénz
ügyi viszony alapjait a magyar nemzet és uralkodója között 1867- 
ben létrejött kiegyezés rakta le. 1867-ben az uralkodó a Magyar 
Szent Koronához nem tartozó országait alkotmányos jogokkal ru
házván fel, Magyarország és a birodalmi tanácsban képviselt király
ságok és országok (röviden Ausztria) két önálló, saját törvényei 
szerint alkotmányosan kormányozandó állam volt, a külügyek, 
a hadügy (hadsereg és haditengerészet) és az ezekre vonatkozó 
pénzügyek azonban mint a két állam közös ügyei voltak kezelendők. 
Ennek megfelelően közös hatóságokként működtek a közös külügy
minisztérium, a közös hadügyminisztérium, a közös pénzügy
minisztérium és a közös számvevőszék. A közös pénzügyminisz
térium hatásköre, bár a kiegyezés megkötésekor azt tágabbnak 
gondolták s nevezetesen látszólag az a felfogás volt előtérben, 
hogy a két állam hitelszükséglete a közös pénzügyminiszter által 
lebonyolítandó közös hitelműveletek útján fog fedeztetni, a gya
korlatban nagyon összezsugorodott s lényegileg a két állam pénz
ügyi igazgatása által a közös kiadások céljaira rendelkezésre 
bocsátott összegek tekintetében megejtendő leszámolások foga-
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natosítására és a közös nyugdíjügyek igazgatására szorítkozott. 
A közös költségvetés, amely a közös közegek igazgatási költ
ségeinek és saját bevételeinek előirányzatát tartalmazta és amely 
a két állam pénzügyminisztereinek közreműködésével állíttatott 
össze, a magyar és az osztrák országgyűlés által kiküldött delegá
ciók által volt megállapítandó. A delegációk vizsgálták felül és 
hagyták jóvá a közös számszék által összeállított közös zárszáma
dásokat is, és a delegációknak voltak felelősök a közös miniszterek.

A közös ügyek költségei a két állam által egy időről-időre 
rendszerint 10 évre közös egyetértéssel megállapítandó arány, az 
úgynevezett kvóta szerint voltak viselendők. Ha a közös megegye
zés létre nem jött, a kvótát az uralkodó állapította meg, de az 
osztrák törvény rendelkezésére való tekintettel mindig csak leg
feljebb egy-egy év tartamára. Az egységes vámterületre való te
kintettel. amint már említettük, az egész Monarchia területén be
folyó vámbevétel feleslegei a közös költségek fedezésére számol
tattak el, úgy hogy csak az ezután mutatkozó hiány volt a két 
állam által a kvóta arányában fedezendő. A háború kitörésekor 
érvényben levő kvóta 1907-ben az 1908 január hó 1-től kezdődőleg 
10 évre szóló hatállyal Magyarország terhére 36.4, Ausztria terhére 
63.6 %-ban volt megállapítva. A kvóta alapján rendelkezésre bo
csátandó összegek mikénti előteremtése mind a két állam saját ügyét 
képezte s a megfelelő összegek, valamint a vámbevételek feleslegei 
is a két állam pénzügyminiszterei által a közös pénzügyminiszter 
rendelkezésére voltak bocsátandók. A két államot közösen terhelő 
kölcsön csak a két állam erre vonatkozó egybehangzó külön tör
vénye alapján volt felvehető. Ilyen közös kölcsön felvételére azon
ban egyáltalában nem került a sor, úgy hogy a két állam közös 
függő államadósságát képező államjegyeknek az 1899. évi-XXX1. 
te. értelmében való teljes bevonása után a két államnak közös adós
sága nem volt.

A pragmatikus közösségen kívül voltak még egyes ügyek, 
amelyek a vámterületnek esetről-esetre közös egyetértéssel el
határozott egységességével kapcsolatban, s abból kifolyólag, közösen 
voltak elintézendők. Ezek az úgynevezett közös egyetértéssel 
intézett ügyek voltak pénzügyi téren a vámügy, az állami egyed- 
áruságok, az ipartermeléssel kapcsolatos közvetett adók, továbbá 
az érme és pénzrendszer megállapítása és a jegybank ügye. Az 
érme- és pénzrendszer kérdését a két állam között létrejött, az érme- 
és pénzrendszerre vonatkozó szerződés szabályozta. A jegybank
kérdést illetőleg időről-időre közös egyetértéssel megállapított 
egybehangzó törvények alapján az egész Monarchia területére az 
Osztrák-Magyar Bank kapott, megfelelő ellenszolgáltatások kikö
tésével, kizárólagos szabadalmat bankjegyek kibocsátására, amelyek 
mindkét állam és Bosznia-Hercegovina területén törvényes fize
tési eszköz jellegével bírtak.

Boszniát és Hercegovinát a Lim-vidékkel együtt az Osztrák- 
Magyar Monarchia a berlini kongresszus határozata alapján okku-



pálta és 1908-ban a Lim-vidék kivételével annektálta. Ezek a terü
letek bevonattak az egységes vámterületbe, és mindazok a meg
állapodások. amelyek az úgynevezett gazdasági kiegyezésekben a 
két állam között létrejöttek, hacsak kifejezetten másirányú meg
állapodás nem jött létre, ezekre az országokra is értelemszerűen 
kiterjedtek. Ez országok igazgatásának az irányításával, a két kor
mány alkotmányos befolyásának az érvényesítése mellett, amely 
főleg a költségvetés összeállítására és a pénzügyek kezelésére terjedt 
ki, a közös pénzügyminiszter bízatott meg. Ez az igazgatás úgy volt 
berendezendő, hogy kiadásai saját bevételeiből legyenek fedez
hetők. Esetleges kezelési hiányok a delegációk határozata alapján 
Magyarország és Ausztria közös kiadásai gyanánt voltak kezel
hetők. Tényleg az utóbbi években a két állam részéről való ilyen 
hozzájárulás szüksége nem fordult elő, de ennek dacára ezeknek 
a területeknek a birtoka ezekben az években is pénzügyi terhet há
rított a két államra, mert ezek, a területek a vámbevételeken, és egy 
aránylag kicsi, az oi’szágos költségvetés terhére ellátott és a közös
hadsereg kötelékébe tartozó katonai csapattest fenntartásán kívül, 
a közös költségekhez —- amelyek az okkupáció illetve annexió követ
keztében lényegesen nagyobbodtak — nem járultak hozzá. Ennek 
folytán tényleg e területek bevételeinek sokkal nagyobb része volt 
kulturális és gazdasági szükségletek kielégítésére fordítható, mint 
a két államban, s ez magyarázza meg azt a nagy haladást, amely 
Bosznia és Hercegovinában az okkupáció óta észlelhető volt.

A két állam további pénzügyi megterhelését okozta Bosznia- 
Hercegovina birtoka azáltal, hogy az ezekben az országokban szük
séges jelentékeny beruházások, a két állam egybehangzó törvényei 
alapján, a két állam terhére voltak foganatosíthatók. Tényleg ily 
alapon épült ki a bosznia-hercegovinai vasúti hálózat egy jelenté
keny része, amire elsősorban a közös pénzügyminiszter kezelése 
alatt álló, még az 1867-et megelőző időből származó követelések 
és értékek, az úgynevezett közös aktívumok használtattak fel. Az 
1914. évi XIX. te. és a hasonló tartalmú osztrák törvény értelmében 
a két állam, a Bosznia-Hercegovina területén tervezett további 
vasúti építkezések, és egyes keskenyvágányú vonalaknak rendes 
nyomtávú vonalakká való átalakítása által felmerülő költségek 
előteremtése érdekében felveendő 270 millió koronás bosznia-herce
govinai országos kölcsön kamat- és tőketörlesztési szükségleteinek 
részbeni fedezésére, 60 éven át fizetendő évi hozzájárulást vállalt, 
amely a kölcsön felvételének első évében 4.858,086 K-ban, második 
évében 7,458.086 K-ban, a harmadik évtől fogva pedig 10.458,081 
K-ban állapíttatott meg s amely a két állam által a mindenkor 
érvényben álló kvóta arányában volt viselendő.

A fentiekben a tárgy bonyolult volta által megengedett lehető 
rövidséggel beszámoltunk arról, hogy alakultak Magyarország 
pénzügyei a háború kitörésekor, legalább is annyiban, amennyiben 
ennek ismerete szükséges ahhoz, hogy kellően mérlegelhető legyen 
a háború hatása az ország pénzügyeinek az alakulására.



II.

AZ ÁLLAMI KIADÁSOK ALAKULÁSA 
A HÁBORÚ ALATT.

Az állami kiadások a háború alatt természetszerűen nagyon 
megduzzadtak. Összehasonlítva a háborús évek zárszámadásainak 
utalványozási adatait egyrészt az 1913. év zárszámadási adataival, 
másrészt az utolsó békebeli számadási évre. az 1914 évi július ,1-én 
kezdődő 1914/15. évre., még a békében megállapított állami költ
ségvetés adataival. — amely költségvetés, amint látni fogjuk, a 
háború egész tartama alatt alapját képezte az államháztartás vite
lének — a következő eredményre jutunk :

A zárszám adások szerint uta lványozott állam i k iadások  
összeh ason lítva  az 1914 15. évi á llam i k ö ltség v etésse l.

(K oronákban.)

A  kiadások nem e

Rendes
kiadások

Átmeneti
kiadások

Beruhá
zások

Összes állami 
kiadások

A z 1913. évi zárszá-
madások a d a ta i... 

A z 1914/15. évi zár-
1,771.043,583 305.393,377 268.599,162 2,345.036,1231

szám adások adatai 
A z 1915/16. évi zár-

1,720.878,343 4,884.124,575 64.972,912 6,669.975,830

szám adások adatai 
A z 1916/17. évi zár-

2,136.663,806 10,083.096,910 123.103,992 12,342.804,708

szám adások adata i 
A z 1917/18. évi zár-

2,752.177,689 8,009.228,868 149.389,409 10,910.795,967

számadások adatai 
A z 1918. évi júl. 1—  

1918. évi okt. 31-iki

3,638.553,661 8,415.592,947 196.729,999 12,250.876,607

zárszámadás adatai 
Az 1914/15. évi állam i

1,592.930,730 5,217.432,633 95.810,162 6,906.173,525

költségvetés adatai 1,878.270,912 150.430,492 235.395,420 2,264.090,830

1 Az az eltérés a  m ely a részletes adatok és az összegezett adatok 
között úgy itt, m in t a  zárszám adások adatai alapján  készü lt többi ki
m utatásokban is előfordul, onnan ered, hogy a  zárszám adásokban a fil
lérek is ki vannak tü n tetve , m íg m i a k im utatások áttek inthetősége érde
kében a filléreket felfelé vagy lefelé k ikerek ítettük , illetve elhanyagoltuk .



Ezeknek a nyers zárszámadási és költségvetési adatoknak 
a futólagos áttekintéséből is feltűnik) hogy az átmeneti kiadások 
emelkedtek a legnagyobb mértékben. Ennek oka az. hogy a háborús 
kiadások zöme, nevezetesen a mozgósított haderő szükségleté
nek fedezésére és a hadbavonultak családtagjainak segélyezésére 
utalványozott összegek az átmeneti kiadások között számoltat
tak el.

A rendes kiadások a háború első évében a legutolsó teljes 
békebeli zárszámadási év. az 1913. év. eredményeinek keretében 
mozogtak és kerekszámban 158 millió koronával mögötte marad
tak az előirányzatnak. Ez azonban onnan ered. hogy a személyi 
járandóságokra némileg csökkentőleg hatott az állami alkalmazot
tak egy részének katonai szolgálatra való behívása, részben pedig 
az egész vonalon érvényesített takarékossági intézkedéseknek a 
következménye. A háború második évétől fogva azonban a rendes 
kiadások évről-évré fokozódó emelkedést mutatnak, és az utolsó 
teljes háborús számadási évben. 1917/18-ban, a békebelinek körül
belül kétszeresét érték el. Ezt egyrészt a háború viselése érdekében 
felvett kölcsönök kamatainak a rendes kiadások közt való elszá
molása. másrészt az okozta, hogy a pénz vásárlóerejének állandó 
csökkenése folytán úgy a személyzeti, mint a dologi kiadások 
koronákban állandóan emelkedtek.

A beruházási szükséglet állandóan mögötte maradt a béke
belinek és az 1914/15. évi előirányzatnak, s a háború egész tartama, 
azaz 4 és '/, év alatt összesen, a pénzérték közbejött csökkenése 
dacára, kerek számban csak 630 millió koronát azaz az egv évre 
előirányzott összegnek közel 2 és 3/4-szeresét tette ki, mert a háború 
alatt az állami beruházások erősen meg lettek szorítva.

Úgy a háború folyamán, különösen ennek elején, mint a há
ború befejezése óta is. sok támadás és elítélő bírálat tárgyát ké
pezte a magyar kormánynak az az eljárása, hogy a háborúokozta 
nagy kiadások mellett kicsinyes takarékossági intézkedésekkel 
igyekezett a rendes kiadásokat, különösen pedig a beruházásokat 
visszaszorítani. Az inflációs mentalitás ezt természetesen sem megér
teni, sem helyeselni sohasem fogja.. Az előttünk fekvő számadatok is 
ennek az elítélő bírálatnak látszanak igazat adni. Hiszen ezekből 
a számadatokból világosan kitűnik, hogy a háborúokozta nagy 
rendkívüli kiadásokkal szemben milyen csekély összeget tettek 
ki ezek a megtakarítások. Érthető tehát, hogy különösen a laikus 
közönség ezekből a számadatokból azt a következtetést vonja le, 
hogy az alkalmazott takarékosságnak nem volt semmi értelme s 
hogy helyesebb pénzügyi politika lett volna, ha a rendes kiadások, 
de különösen a beruházások terén nem érvényesültek volna a 
takarékosság szempontjai. E felfogás hívei azt hiszik, hogy az 
inflációnak a takarékossági szempontok figyelmen kívül hagyá
sával való némi emelkedése a helyzeten, amint az a háború után 
így is jelentkezett, alig változtatott volna valamit, ellenben nagy- 
értékűek volnának azok a beruházások és egyéb befektetések,
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amelyek a takarékossági szempont figyelembevételével elmarad
tak. F.z az utóbbi okoskodás azonban, a közgazdasági tudomány 
és a józan közgazdasági elvek szemüvegén át bírálva, nem áll meg. 
Az infláció, ami a modern, kapitalisztikus alapon álló gazdasági 
szervezet alapjait támadja meg, semmi körülmények közt nem 
menthető, csak azzal, — hogy nélküle az állam veszélyeztetett léte 
nem volna fenntartható. S akkor is mindent el kell követni arra. 
hogy az infláció a lehető legkisebb térre szoríttassék. Mert nagy 
tévedés azt hinni, hogy az infláció terjedelme közömbös. Ellen
kezőleg. Azt lehet mondani, hogy az inflációokozta bajok és károk 
mértani arányban nőnek akkor, amikor az infláció terjedelme 
számtani arányban nő. Az infláció terjedelmének minden leg
csekélyebb növekedése fokozott mértékben növeli az inflációokozta 
igazságtalanságokat, s az infláció növelése útján fedezett állami 
kiadások éppen azok által a néposztályok által viseltetnek s 
azoknak az osztályoknak a helyzetét nehezítik, amelyek egyébként 
is legtöbbet szenvednek az el nem kerülhető infláció súlya alatt. 
Ezért, ha egyáltalában indokolt a takarékosság elvének az érvé
nyesítése az államháztartás vitelében, úgy az elsősorban és a leg
nagyobb mértékben akkor indokolt, ha az állam kényszerhely
zetben — mint aminő a háború — kiadásainak egy részét csak 
infláció útján képes fedezni. Önérzetes, feladata magaslatán álló, 
tetteinek következményeivel tisztában levő, felelősségérzettől át
hatott kormányzatnak éppen akkor, ha az infláció kikerülhetet
len, kell a takarékosság követelményeit az államháztartás vitelé
ben a legmesszebbmenően érvényesíteni még akkor is, ha a viszo
nyok súlya alatt az számszerűen nagy megtakarításokra nem ve
zethet. E mellett nem felejtendő el még két szempont. Az egyik, 
hogy a háború az ország közgazdasága iránt oly nagy igényeket 
támaszt úgy munkaerők, mint anyagok tekintetében, hogy a gaz
dasági kimerülés lehető kikerülése vagy legalább is elodázása cél
jából úgy a magángazdaságoknak, mint különösen, már csak 
példaadás céljából is, az állam és egyéb közületek gazdálkodásá
nak a háború alatt arra kell berendezkedniük, hogy minél kevesebb 
munkaerőt és anyagot vegyenek igénybe. A másik, hogy nem 
lehetett tudni, meddig fog tartani a háború és milyen lesz a ki 
menetele. >S különösen a háború első időszakában, amikor arra 
lehetett számítani, hogy a háború rövid tartamú lesz, de később 
is. nem lehetyén gondolni olyan összeomlásra, aminő — olyan okok
ból, amelyeknek fejtegetése nem tartozik a jelen tanulmány ke
retébe — bekövetkezett : igyekezni kellett az állami pénzügyek 
olyan vitelére, hogy a pénzrendszer a háború alatt a lehető leg
kisebb mértékben támadtassék meg. Már pedig néhány hónapig 
tartó háború esetén ebből a szempontból néhány milliónyi meg
takarítás is jelentékeny hatású lett volna és a hosszantartó háború 
normális befejezése esetén sem lett volna közömbös, hogy a 
pénzérték akár néhány százalékkal is többel vagy kevesebbel 
romlott.



A fentebbi számadatok természetesen nem nyújtanak hű ké
pet az állami kiadások mikénti alakulása tekintetében. mert a 
korona értéke a háború alatt nem volt állandó, hanem folyton 
csökkent és így a fenti kimutatásban feltüntetett számadatok 
különböző értékű koronákra vonatkoznak. Ezt a körülményt az 
összes a háború idejére vonatkozó, ezentúl közlendő, egyszerűen 
koronákban kifejezett számadatoknál is mindig figyelemre fog 
kelleni méltatni.

Az osztrák-magyar korona a háború folyamán időnként mu
tatkozó valódi értékének a megállapítása nehéz és csakis megle
hetősen nagy hibahatárokon belül lehetséges. Áll ez úgy a korona 
értékének a külföldi viszonylatokban való mikénti alakulása, azaz 
külföldi árfolyamértéke, mint vásárlóereje, azaz a belföldi viszony
latokban való mikénti alakulása tekintetében.

Ami a külföldi viszonylatot illeti, köztudomású és köztudo
mású volt a háború alatt is. hogy a világszerte elrendelt forgalmi 
és fizetési korlátozások következtében a tőzsdéknek a különféle 
valuták árfolyamára vonatkozó jegyzései nem voltak többé e 
valuták értékének olyan hű tükrei gyanánt tekinthetők, mint 
normális viszonyok közt. A háborús országok valutáinak adás
vétele tekintetében csak a semleges országoknak tőzsdéi jöttek 
figyelembe, amely tőzsdéken ezekben a valutákban a forgalom 
aránylag kicsiny volt, és amelyeknek jegyzései ennélfogva, úgy az 
érdekelt jegybanknak vagy államnak a valuta értékét támogatni 
igyekező, mint a spekulációnak esetleg ezzel ellenkező közbelépé
sei által, valamint csak kissé nagyobb természetes kínálat vagy 
kereslet által is, könnyen befolyásolhatók voltak. Ezért van az. 
hogy a különböző tőzsdék jegyzései, különösen pedig a hazai és 
külföldi értékelés között nagy, a normális időkben az arbitrage 
szabad működése folytán lehetetlen, eltérések mutatkoztak úgy 
hogy a háborúban résztvevő országok pénzének — és így koronánk
nak is — tényleges értéke a külföldi vonatkozásban a háború alatt 
csak megközelíthető pontossággal állapítható meg. Az osztrák
magyar koronának a zürichi tőzsdén volt a háború alatt a leg
rendszeresebb piaca, így megszoktuk volt az ottani tőzsdei jegy
zést tekinteni irányadóul koronánk értékének a külföldi viszony
latban való mikénti alakulása tekintetében. De tisztában kell 
lennünk azzal, hogy ez az árjegyzés is a fentemlített kifogások alá 
esik.



5 7

A zürichi árjegyzések alapján kiszámított havi átlagos értékét 
az aranykoronának papírkoronában kifejezve a m. kir. statisz
tikai hivatal által közölt adatok alapján az. alábbi kimutatás tün
teti fel.

A magyal* aranykorona é r té k e  papírkoronákban  
a háború alatt havi á llagokban  a m agyar korona  

zü rich i árfolyam a alapján.

Hónap
Az 1914/15. A í  1915/16. Az 1916/17. Az 1917/18. 1918. 

júl. 1-től, 
1918. 

okt. 31-igköltségvetési évben

J ú liu s ........... 1-01 1-30 1-60 2-55 2-61
A ugusztus .. 114 1-31 102 2-03 2-09
Szeptem ber. 115 1-32 1-07 2-52 2-81
O k tóber... 1-14 1*36 1-70 2-59 2-37
N ovem ber .. 117 1-38 1-90 2-04 __
D ecem ber... 115 1-49 2*02 2-23
J a n u á r ......... 110 I '64 1-90 1-90
Február .. 1-18 1*58 2-04 1 -89
M árcius........ 1*20 1-63 2-00 1 -92
Á p r ilis ......... 1-28 1-61 %-l02 1-97
M ájus........... 1-30 1*56 213 2-11
J ú n iu s .........  i 1 31 1 "57 2-38 2-43

É vi átlag-. . .  ! 119 1-48 1-93 2-28 2-62

A háborút viselő államok pénze vásárlóerejének, azaz a pénz 
értékének a belföldi viszonylatban való mikénti alakulása még 
nehezebben állapítható meg, mint a pénznek a külföldi viszony
latban mutatkozó értéke. Eltekintve a pénz vásárlóerejét kifeje
zésre juttató indexszámok különböző rendszer szerint való össze
állítása ellen felhozható elméleti kifogásoktól s a különböző árúk 
áralakulásának, a háború érdekében foganatosított kormány- 
intézkedések hatásaként, nem egyenletesen bekövetkezett mester
séges befolyásolásától, nehezíti e kérdés megoldását a magyaror
szági viszonylatban az a körülmény, hogy az áralakulást feltün
tető indexszámok rendszeresen nem állíttattak össze. Némi képet 
alkothatunk magunknak azonban a pénz vásárlóerejének Magyar- 
országon a háború alatt való mikénti alakulása tekintetében azok
nak az adatoknak az alapján, amelyeket a m. kir. statisztikai 
hivatal 1914. év október havától fogva gyűjtött és a magyar sta
tisztikai évkönyv 1919— 1922. évfolyamában közzétett, egy mun
káscsalád heti élelmezési szükségletének költségeiről. Tizenkét 
elsőrendű életszükségleti cikk árának a háború alatt miként való 
alakulása alapján mutatkozó ezeket az indexszámokat az alábbi 
kimutatás tartalmazza, a kiindulási időpontnak, azaz 1914. évi 
június 30-ának, árait 100-nak véve.
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Egy ö ttagú  iminkáscsalád é le lm e z é s i  szükségletének  
költségei 8 2 ,800  kalóriát k épv ise lő  é le lm iszerek  alap

ja», index számokban, a háború alatt.1

Hónap
Az. 1914/15. Az 1915/16.

■
Az 1916/17. Az 1917/18. 1918.

július 1-től, 
1918.

október 31-igköltségvetési évben

J ú liu s ...........
\

100s 215-9 825-8 394*8 545-1
A ugusztus .. 212-3 330-4 397-6 552-4
Szeptem ber. 225-7 333-9 387-5 574"6
O któber.. . . 121 230-5 339-9 387-4 573-3
N ovem ber .. 236-4 338‘5 377-8 —

D ecem b er... 136-7 227-4 331-8 423-1
J a n u á r . 138-2 229-9 335-7 424-9 —

Február . 150-4 230 340 444-7 —

M árcius........ 164-7 231-9 340-3 460-5 —

Április . . . 188-8 472-8 361-3 503-5 —

M ájus.......... 197-5 297-5 384-9 507-2 —

Június . . . 213 319-4 394-8 562-7

Évi á tlag  . . . 147-3 244-1 346*4 439 1 561-3

Hangsúlyozzuk, hogy az ebből a kimutatásból kitűnő index
számok sem a pénz vásárlóerejének, sem az életfenntartási költ
ségek alakulásának pontos mérőeszköze gyanánt nem tekinthetők, 
nem már csak azért sem, mert azok az adatok, amelyeknek alap
ján az indexszámok össze lettek állítva, részben olyan cikkekre 
vonatkoznak, amelyek a háború különböző szakában hatósági 
árszabályozás alá estek. De különben is, amint igen nagy az eltérés 
a kimutatás alapjául szolgáló 12 cikk árának alakulása tekinteté
ben (a tojás indexszáma 1918 októberében 1090’9 volt, míg ugyan
akkor a fehér bab indexszáma csak 232'1-et ért el), úgy az egyéb 
árúcikkek áralakulása talán még nagyobb eltéréseket mutatott.

Mégis megbízhatóbb adatok hiányában3 az elől közölt két

1 A z indexszám ok az illető hónap közepén  érvényben volt árak a lap 
ján szám ítta ttak .

2 1914. jún ius 30-iki ár.
3 Jan k ov ich  B éla  «A papírpénz in flációja  és értéke az utolsó évtized  

tapasztalatai nyom án» cím ű tanulm ányában közli a magyarországi nagy
kereskedelm i indexszám okat a háború a la t t  (113. 1.). E  szerint a n agy
kereskedelm i indexszám  következőképpen alakult m indegyik év végén  
évi á tlagokban  :

1913 év  .......... . 100 1910 év ............ 331
1914 « .......... . 112 1917 « ............ 475
1915 « .......... . 221 1918 « ............ S93

Az ö sszeá llítá st főleg Budapesten jeg y ze tt 45 árúcikk nagykereskedelm i 
átlagára a lap ján , lehetőleg  a Sauerbeck-féle rendszert követve, a m. kir.



kimutatás alkalmas arra, hogy azokból a korona külföldi árfolyam- 
értékének és belső vásárlóerejének mikénti alakulására nézve némi 
következtetéseket vonjunk le. Mindenekelőtt kitűnik ezekből a 
kimutatásokból, hogy a háború alatt a koronának úgy külföldi 
árfolyamértéke, mint belső vásárlóereje egyes kisebb hullámzá
soktól eltekintve állandóan csökkent, de korántsem olyan mérték
ben, amint azt a háború befejezése után nemcsak Magyarorszá
gon, de másutt is észlelhettük. A kereslet és kínálat törvényeit 
mesterségesen befolyásoló kormányintézkedéseknek és a forgalmi 
korlátozásoknak a következménye, hogy a hullámzások nem 
esnek össze és hogy a külföldi árfolyamérték csökkenése állan
dóan és mindinkább kisebb, mint a belső vásárlóerő csökkenése. 
Ez utóbbi jelenség az infláció kezdetleges időszakában rendszerint 
jellegzetesen fellép mindenütt, és a háború alatt, talán az egy Né
metországot kivéve, szinte mindegyik hadviselő államban ész
lelhető volt. Okainak a beható vizsgálata tárgyunktól messze ve
zetne, de kétségtelen, hogy Magyarországon ezt a jelenséget a 
háború alatt fokozott mértékben előidézte egyrészt az. hogy a 
kormányhatalom mesterséges beavatkozása a háború alatt a 
pénz külföldi árfolyamértékének tartása tekintetében hatásosabb 
volt. mint a belföldi áralakulás tekintetében, másrészt az, hogy az 
árak emelkedését a háború alatt nemcsak a pénz értékében be
állott változás, hanem az árúhiány és a termelés nehézségei követ
keztében az árúoldalon előálló, az üzérkedés által gyakran túlsá
gos mértékben kihasznált és fokozott, változás is befolyásolta, nem 
egy viszonylatban a pénz értékében beállott változásnál nagyobb 
mértékben. Ezért mindent összevéve arra a következtetésre kell 
jutni, hogy a korona tényleges értéke a háború alatt a fenti két 
kimutatásból kitűnő értékek között mozgott.

A háború alatt felmerült összes állami kiadásokat a pénznek 
a fent közölt kimutatásokból évente kitűnő átlagos külföldi ár
folyamértéke, illetve átlagos belső vásárlóereje alapján átszámítva, 
a túloldali két kimutatásból kitűnő képet nyerjük.

Az utolsó kimutatás adataiból, minthogy, amint azt fentebb 
jeleztük, az áralakulás a háború folyama alatt nem volt egységes 
és egy átlagos munkáscsalád élelmezésére szükséges cikkek árá
nak alakulása nem tükrözi vissza az állami szükségletek átlagos 
áralakulását, messzemenő következtetéseket levonnunk nem sza- 
ban. mégis mutatja ez a kimutatás azt, hogy a háború költségei
vel lényegesen megduzzadt állami szükségletek fedezése, különösen

sta tisztik a i hivatal rendelkezésére álló adatok alapján a nevezett h ivata l 
k észítette . Ezek az árjelző számok 1917-ig nem  m utatnak  lényegesebb e l
térést a  fenti kim utatásban az illető év  decemberére nézve szereplő ada
tokkal, az 1918. évi n agy  eltérés úgy látszik  legalább is részben a háború 
befejezte után egyes cikkekben beállott nagyfokú árem elkedésekre v eze
tendő vissza, habár a  munkáscsalád élelm ezési költségei az 1918. év  
végén  az 1918. októberi állapottal szem ben nem em elkedtek, sőt ném ileg  
csökkentek.



A  z á r s z á m a d á s o k  s z e r i n t  u t a l v á n y o z o t t  á l l a m i  k i a d á s o k ,  ö s s z e h a s o n l í t v a  a z  4 9 1 4 / 1 5 .  é v i
á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s s e l ,  a r a n y k o r o n á k b a n .

A kiadások neme
Az 1913. évi Az 1914/15.

évi
Az 1915 16.

évi
Az 1916 17. Az 1917/18.

évi évi
Az 1918. 

júl. 1 -ok t. 
31-iki

1914 15. évi 
állami költ

ségvetés 
adataiz á r s z á m a d á s o k  a d a t a i

Rendes k iadások........................

Á tm eneti k iadások....................

B eruházások.................................

1,771.043,583

305.393,377

268.599,162

1,440.116,255

4,104.306,366

54.599.086

1,443.691,761

6,812.903,318

83.178,373

1,425.998,803

4,149.859,517

77.403.839

1,595,856,869 

3,691.049,538 

86.285,087

607.988,828

1,991.386,501

36.568,764

1,878.270,912

150.430,492

235.395,426

Összes állam i kiadások...........

■

2,345.036,122 5,605.021,707 8,339.773,452 5,653.262,159 5,373.191,494 2,635.944,0932,264.096,830

. - •

A zárszám adások  szerint utalványozott állam i k iadások , összeh ason 'ítva  az 1 9 1 4 /1 5 . évi 
állam i k ö ltségvetésse l, az elsőrendű  é le lm iszerek  indexszám ai alapján átszám ítva.

Rendes k iadások........................ 1,771.043,583 1,168.281,292 875.323,149 794.508,571 828.638,957 283.793,111 1,878.270,912

Á tm eneti kiadások . ; ............... 305.393,377 3,315.766,853 4,130.723,847 2,312.133,045 1,916.554,987 929.526,569 150.430,492

B eruházások................................. 268.599,162 44.109,241 50.431,787 43.126,273 44.803,006 17.069,332 235.395,426

Összes állami kiadások...........

1

2,$45.030.122 4.528.157,386 5.056.478,788 3,149.767,889 2.789.996,950 1,230.389,012 2,264.096,830 1
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a háború harmadik és negyedik évében, a közbejött nagymérvű 
drágulás figyelembevételével, reális értékekben nem túlságosan 
nagy kiadástöbblettel járt és hogy — kivéve a háború második évét, 
amire még visszatérünk. és utolsó négy hónapját — a háborús évek 
kiadásai reális értékben számítva évről-évre csökkentek.

Komolyabb következtetések vonhatók az első kimutatásból, 
bár e kimutatás adatainak a mérlegelésénél sem szabad abból a 
feltevésből kiindulni, hogy az állami kiadások a háború alatt a 
kimutatás számadatainak megfelelően alakultak volna akkor, 
ha a pénz külső árfolyamértéke állandó maradt volna, azaz meg
felelt volna az érmeparitás szerinti értéknek.

E kimutatás adataiból kitűnik, hogy a rendes kiadások a 
háború alatt, aranykorona értékben számítva, állandóan alatta 
maradtak az 1913-iki békeév eredményeinek és az 1914/15. évi 
előirányzatnak, dacára annak, hogy, amint látni fogjuk, a rendes 
kiadások között jelentékeny összegű olyan kiadások számoltattak 
el, amelyek szorosan véve a háború következtében állottak elő. 
Látjuk továbbá, hogy az állam rendes kiadásai a háború alatt 
aranykorona értékben számítva, olyan állandóságot mutatnak fel, 
amilyen állandóság békeévekben Magyarországon soha. de másutt 
sem igen fordul elő.

Ez az állandóság azonban csak véletlennek minősíthető és 
abból a háborúnak az állami rendes kiadásokra gyakorolt hatása 
szempontjából semminemű következtetések nem vonhatók le. 
Az állam háborús kiadásai közül a háború alatt felvett állami adós
ságok kamatai és kezelési költségei, továbbá a közalkalmazottak 
illetményeinek a feljavítására és a dologi kiadások emelkedése 
folytán előálló többletek fedezésére fordított összegek számoltat
tak el rendes kiadások gyanánt. Az utóbbi két címen előálló több
kiadások a háború folytán előállott drágulásnak, illetve a pénz
értékcsökkenésnek a következményei, ezek a koronákban mutat
kozó többkiadások aranyértékben számítva többkiadást csak ak
kor jelentettek volna, ha a közalkalmazottak részére a háború alatt 
adott illetményemelések és a dologi kiadások emelkedése meghaladta 
volna az aranynak a koronával szemben mutatkozó ázsióját. Ez 
azonban nem volt így. Sőt abból a körülményből, hogy az állam 
rendes kiadásai a háború alatt aranyértékben nagyban egészben 
változatlanok voltak s hogy ezek közt a rendes kiadások között 
számoltattak el a háború alatt felvett állami adósságok kamatai 
és kezelési költségei is, amelyeknek pedig a dolog természete sze
rint aranyértékben is évről-évre emelkedniök kellett : azt kell 
következtetni, hogy a közalakalmazottak illetményeinek és a dologi 
kiadásoknak emelkedése együttvéve a háború alatt nem tartott 
lépést a pénz értékének a külföldi viszonylatban való csökkené
sével sem. Amint látni fogjuk, ez így is volt, mert az, hogy a sze
mélyi járandóságok szükséglete a háború utolsó hónapjaiban 
aranyértékben aránylagosan meghaladta a békebeli szükségletet, 
annak tulajdonítandó, hogy a háború folyamán mind több és több



olyan nem állami közalkalmazott részesült az állam részéről se
gélyben, akiknek békebeli illetménye nem terhelte az állami költ
ségvetést.

A beruházási kiadások, amint láttuk, a háborús években már 
koronákban is mögötte maradtak a hasonló címen a békében fel
merülő kiadásoknak, s így természetes, hogy ezek a kiadások 
aranykoronákban számítva ugyancsak csökkenést mutatnak úgy 
az 1913. évi zárszámadásnak, mint az 1914/15. évi költségvetésnek 
adataival szemben. Legnagyobb a csökkenés az 1914/15-iki év
ben, mert közvetlenül a háború kitörése után érvényesült a leg
jobban az állami beruházások korlátozása. Aminthogy ennek a 
korlátozásnak ebben az időszakban, azaz addig volt a legtöbb ér
telme, amíg rövid háborúval és ennek folytán azzal lehetett szá
molni, hogy a takarékosságnak az állam egyéb kiadásai terén való 
messzemenő érvényesítése által lehetővé fog válni a háború költ
ségeire szükséges fedezet előteremtése a nélkül, hogy ez pénz
rendszerünket alapjaiban helyrehozhatlanul megtámadná. A ki
mutatásból kitűnőleg azonban a későbbi háborús évek folyamán 
is lényegesen, körülbelül a békebeli egyharmadára csökkentek a 
beruházási kiadások, mert bár a takarékossági szempontból való 
korlátozása a beruházásoknak a háború tartamának a kitolódá
sával mindinkább veszített jelentőségéből, viszont ugyanabban 
az arányban előtérbe nyomult a beruházásoknak a háború alatt 
való korlátozását indokoló másik szempont : az anyag- és munka
erőhiány.

Az állami kiadásoknak a háború alatt aranykoronákban mu
tatkozó emelkedése ezek szerint teljes mértékben az átmeneti 
kiadásokra esik, annyira, hogy az átmeneti kiadások emelkedése 
meghaladta az összes kiadások emelkedését is. Ez azzal függ össze, 
hogy, amint már említettük, a háború költségeinek a zöme, neve
zetesen a mozgósított haderő háborús szükségletei, továbbá a 
hadbavonultak családtagjainak segélyezésére fordított összegek az 
átmeneti kiadások közt számoltattak el.

A személyi járandóság természetével bíró kiadásoknak a 
háború alatt való mikénti alakulását a túloldali kimutatás tünteti 
fel. E kimutatás összeállítására nézve meg kell jegyeznünk, hogy 
az 1916/17. évtől fogva a zárszámadások, a bekövetkezett össze
omlás következtében, egyes, bár aránylag kevésszámú költség- 
vetési cím tekintetében a személyi járandóságokat vagy ezek kö
zött a fizetések, lakpénzek és pótlékok címén utalványozott össze
geket nem tüntetik fel külön. A kimutatás teljessége kedvéért 
ezeket az adatokat a rendelkezésre álló adatokból arányszámítás 
útján kellett megállapítanunk, de a hiányzó adatok a rendelkezésre 
álló adatokkal szemben olyan alárendelt jelentőségűek, hogy az 
így összeállított kimutatásból nyert kéj) helyesnek mondható még 
akkor is, ha az arányszámítás útján beállított adatok némileg 
el is térnek a tényleges adatoktól.
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A járandóságok megjelölése
Az 1913. évi Az 1914 15.

évi
Az 1915/16. 

évi
Az 1916/17.

évi
Az 1917/18.

évi
Az 1918. 

júl. 1.—okt. 
31-iki

Az 191415. 
évi állami 

költségvetés
z á r s z á m a d á s o k  a d a t a i adatai

a)  Szem élyi járan d óságok__ 416,376.415 407.296,016 487.286,357 636.107,102 881.244,995 479.577,443 446.821.428
Ebből háborús segélyek —• — 37.098,818 159.892,900 280.668,905 227.278,629 —

Marad nem  háborús sze-
mélyi járan d óság .............

Ebből fizetések, lakpénzek
416.376,415 407.296,016 450.187,539 476.214,202 600.576,090 252.298,814 446.821,428

és pótlékok ........................ 294.360,903 301.726.697 306.943.630 313.855.151 338.914,599 138.489,325 325.238.916
Marad egyéb szem élyi já-

randóság ............................. 122.015,512 105.569,319 143.243,909 162.359,051 261.661,491 113.809,489 121.582,512
b ) Szem élyi járandóság term ét *

szelével bíró egyéb ki
adások .................................. 66.529,136 74.509,579 89.487,202 '115.987,637 224.816,459 162.641,462 79.810,323

Ebből háborús segélyek . . . — r— 14.829,476 38.595,954 124.443,760 112.004,373 —
Marad nem  háborús sze-

m élyi járandóság term é
szetével biró egyéb kiadás 66.529,136 74.509,579 74.657,726 77.391,683 100.372,699 50.637,089 79.810,323

c ) Összes szem élyi járandóság
term észetével bíró kiadá
sok ........................................ 482.905,551 481.805,595 576.773,559 752.094.739 1,106.061.454 642.218.905 526.631,751

Ebből háborús seg é ly ek ___ — — 51.928.294 198.488,854 405.112.665 339.283,002 —
Marad nem  háborús sze-

m élyi járandóság term é
szetével bíró k ia d á s ....... 482.905,551 481.805,595 524.845,265 553.605,885 700.948,789 302.935,903 526.631,751

Ebből fizetések, lakpénzek
és pótlékok ........................ 294.360,903 301.726,697 306.943,630 313.855,151 338.914.599 138.489,325 325.238,916

Marad egyéb nem  háborús —
szem élyi járandóság ter
m észetével bíró kiadás . . . 188.544,648 180.078,898

1
217.901,635 239.750,734 362.034,190 1(54.44(3,578 201.392,835
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A fenti kimutatás tanúsága szerint a személyi járandóság ter
mészetével bíró kiadások a háború első évében nagyban egészben az 
1913. évi keretekben mozogtak és némileg mögötte maradtak az 
1914/15. évi előirányzatnak. Ez az alkalmazottak egyrészének a 
hadsereghez való bevonulása s annak következtében állott elő, 
hogy az 1914/15. évi költségvetésben előirányzott létszámemelések 
legnagyobbrészt nem hajtattak végre. A háború második évétől 
fogva azonban állandó és fokozatos emelkedést mutatnak ezek a 
kiadások, úgy hogy a háború utolsó időszakában, a négy hónapban 
felmerült kiadásokat azonos összegben az egész évre számítva, a 
békebeli szükséglet háromszorosát is lényegesen meghaladják. Az 
emelkedés legnagyobb része az alkalmazottak részére adott há
borús segélyekre esik. amelyekről később lesz bővebben szó. Vi
szont igen kis változás mutatkozik a fizetések, lakpénzek és pót
lékok rovatán, s az itt észlelhető emelkedés a háború későbbi 
folyamán foganatosított, de nagyban egészben szerényméretű 
létszámemeléseknek és az előmeneteli viszonyok némi javításának 
a következménye. Elég tekintélyes emelkedést mutatnak az egyéb 
személyi járandóság természetével bíró kiadások, ami főleg a napi
díjak, a bérek és a ruhailletmények címén felmerülő kiadásoknak 
a drágaság növekedésével karöltve járó emelkedésének, különösen 
azonban a családi pótlékok ugyancsak később említendő felemelé
sének és kiterjesztésének a folyománya.

A személyi járandóság természetével bíró kiadások egyes egé
szen szórványos és jelentőséggel nem bíró esetektől eltekintve a 
rendes kiadások közt számoltatván el. érdekes képet kapunk a 
személyi járandóság természetével bíró ldadások alakulásának á 
rendes kiadások alakulásával való összehasonlításából. Erre a 
célra szolgál a túloldali kimutatás, amely azt mutatja, hogy a sze
mélyi járandóságok a háború alatt nagyobb mértékben emelkedtek, 
mint az összes rendes kiadások.

Annak a megállapítása végett, hogy miként alakultak a sze
mélyi járandóság természetével bíró kiadások a dologi és ezekkel 
többé-kevésbbé egv tekintet alá eső egyéb, az állami tevékenység 
különböző terein felmerült rendes kiadásokkal szemben, a rendes 
kiadások közül ki kell választani először a személyi járandóság 
természetével bíró kiadásokat, azután az államadósság természeté
vel bírókat, végül a közösügyi rendes kiadásokat, amelyek a 
később előadandó okból a háború alatt nagyban egészben válto
zatlanok maradtak. Az ezután megmaradó rendes kiadásoknak 
a személyi járandóság természetével bíró kiadásokkal való össze
hasonlítása. a túloldali kimutatás adatai szerint, azt mutatja, hogy 
az utóbbiak a háború alatt jóval erősebb mértékben emelkedtek, 
mint az előbbiek. Érdekes adat. hogy mindjárt a háború első évé
ben a dologi és ezekkel a fentiek értelmében egy tekintet alá eső 
kiadások úgy az 1913. évi eredményekkel, mint az 1914/15. évi 
előirányzattal szemben lényeges, körülbelül 25%-ot tevő vissza
esést mutatnak, míg a személyi járandóságok az 1913. évinek felel-
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 pénzügyei a háború alatt.

■

f

A ren des k iad ások  és  a szem ély i járandóság term észetével bíró kiadások összeh a so n lítá sa .
(Koronákban.)

A kiadás megnevezése
Az 1913. évi Az 1914 15.

évi
Az 191516.

évi
Az 1916/17.

évi
Az 1917/18.

évi
Az 1918. 

júl. 1,—okt. 
31 -iki

Az 1914 15. 
évi állami 

költségvetés
z á r s z á m a d á s o k  a d a t a i adatai

ö sszes rendes k ia d á so k ........... 1,771.043,583 1,720.878.343 2,136.663,806 2,752.177,689 3,638.553,661 1,592.930,730 1,878.270,912

összes szem élyi járandóság

term észetével bíró kiadások 482.905,551 481.805,595 576.773,559 752.094,739 1,106.061,454 642.218,905 526.631,751

Marad nem  szem élyi járandó

ság term észetű kiadásokra.. 1,288.138,032

■

1,239.072,748 1,559.890.247 2,000.082,950 2,532.492.207 950.711,825 1,351.639,161

Ebből esik az állami adósságok 

term észetével bíró kiadásokra 382.554,225 474.118,836 649.985,480 888.495,578 1,132.079,602 348.190,874 454.569,538

Marad egyeli rendes kiadásokra 905.583,807 764.953,912 909.904,767 1,111.587,372 1,400.412,605 602.520,951 S97.0G9,623

Ebből közösügyi k iad ás... 94.533,434 144.672,173 142.048,602 165.467,935 178.094,055 50.288,218 141.495,823

Marad dologi kiadás, beszerző- ■ P -

sekre és egyéb állam i akciók-

kai kapcsolatos kiadásokra 811.050,373 620.281,739 767.856,165 946.119,437 1,222.318,550 552.232,733 755.573,800
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nek meg és csak kevéssel maradnak az előirányzat mögött. Ezek 
a dologi és velük a fentiek értelmében egy tekintet alá eső kiadá
sok még a háború második évében sem érték el az 1913. évi ered
ményt sem, holott a személyi járandóságok természetével bíró 
kiadások ezt már lényegesen meghaladták s ezentúl is az előbbiek 
általánosságban kisebb mértékben emelkedtek, mint az utóbbiak. 
Ez adatokból kitűnik, hogy a háború első éveinek a megtakarí
tásai főként a dologi s ezekkel egy tekintet alá eső kiadásokra 
estek.

A háború további éveiben, dologi és ezekkel a fentiek értelmé
ben egy tekintet alá eső rendes kiadások terén, az első háborús év 
eredményeivel szemben nagyobb megtakarítások nem igen voltak 
foganatosíthatók, úgy hogy az e csoportba tartozó állami kiadá
soknak a háború első évével szemben való emelkedése más megbíz
ható adatok hiányában bizonyos fokig a háború alatti drágulás 
mértékének is tekinthető. Hiszen az állami szükségletek e körében 
a kiadások mikénti alakulására — a fent vázolt viszonyok közt — 
a legkülönbözőbb természetű cikkek beszerzési ára, ha nem is ki
zárólagos, de mindenesetre döntő szerepet játszott.

Összehasonlítva ennek az emelkedésnek az arányszámát az 
aranykorona értékemelkedésének és az élelmiszerek áremelkedésé
nek arányszámával, az alábbi képet nyerjük. Az összehasonlítás 
lehetővététele érdekében a szóbanforgó kiadások 1914/15. évi 
arányszámát 119-nek, azaz az aranykorona értékemelkedésének 
arányszámával egyenlőnek vettük.

É v

Dologi és ezzel 
egy tekintet alá 
eső egyéb rendes 

kiadásoknak

Az arany
korona 

értékemel
kedésének

Az élelmi
szerek ár
emelkedé

sének
a r á n ^ s z á m a i

1 9 1 4 /1 5 .............................. 119 119 147-3
1 9 1 5 /1 6 ....... ....................... 147-3 148 244-1
1 9 1 6 /1 7 .............................. 181-5 193 846*4
1 9 1 7 /1 8 .............................. 234-5 228 439-1
1918 ju li 1— 1918 okt. 31 318 262 561-3

Ezek az arányszámok igazolják azt a fentebbi megállapítá
sunkat, hogy a korona tényleges értéke a háború alatt az 57. és 58- 
lapon közölt két kimutatásból kitűnő értékek közt mozgott.

Az állami kiadásoknak a háború alatt miként való alakulását 
feltüntető fenti kimutatásokban az egyes háborús évek eredményei 
mind az 1914/15. évi állami költségvetési előirányzattal hasonlít- 
tattak össze, mert a háború alatt új állami költségvetést nem állí
tottak össze, hanem az 1914/15. évi állami költségvetési törvény 
érvénye lett időről-időre alkotott felhatalmazási törvények alapján 
a háború egész tartamára kiterjesztve. Az első ilyen felhatalmazási
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törvény az 1915. évi XV. te. volt, amely az 1914/15. évi állami 
költségvetésről szóló 1914. évi XXVII. te. hatályát az 1915/lG-ild 
költségvetési év első hat hónapjára, azaz 1915. évi december hó 
végéig tartotta érvényben. Ezt követőleg az 1915. évi XXI. te.-kel
1916. évi június hó végéig, majd az 1916. évi XXII. te.-kel 1916. évi 
december hó végéig, az 1916. évi XL. törvénycikkel az 1917. évi 
június hó végéig, az 1917. évi IX. te.-kel az 1917. évi október hó 
végéig, az 1917. évi XIII. te.-kel az 1918. évi február hó végéig, az 
1918. évi III. te.-kel az 1918. évi április hó végéig, az 1918. évi
VIII. te.-kel az 1918. évi június hó végéig, végül az 1918. évi X. 
te.-kel az 1918. évi október hó végéig lett az 1914/15. évi állami 
költségvetés hatálya meghosszabbítva. Ezek a felhatalmazási tör
vények az 1914/15. évi állami költségvetésről szóló törvény érvény- 
bentartásán kívül az államháztartás továbbvitele érdekében szük
séges egyéb intézkedéseket is tartalmaztak.

Az, hogy a háború alatt, tehát több mint négy számadási éven 
át nem készült új állami költségvetés, sok kifogás és erős bírálat 
tárgyát képezte. Főoka ennek az volt, hogy az osztrák belpolitikai 
viszonyok folytán a közös kiadások megállapítására hivatott dele
gációk az 1917. év végéig egybehívhatok nem voltak és akkor is, 
amikor az 1917. év végén mégis összehívattak, munkaképtelenek
nek bizonyultak. Már pedig az 1867-iki kiegyezésből kifolyólag a 
háború költségeinek legnagyobb része az Osztrák-Magyar Monarchia 
két államának közös kiadását képezte, és ha a háborús kiadások 
zömének előirányozására hivatott szerv működése meg volt 
akasztva, akkor a háborús évekre szóló részletes állami költség- 
vetési előirányzatok egybeállításának értelme nem igen lett volna,. 
nem annál kevésbbé, mert az állam nem háborús kiadásai, amint 
láttuk, lényegükben a háború egész tartama alatt az 19Í4/15. évi 
állami költségvetés keretei közt mozogtak. Amennyiben pedig 
nagyobbmérvű olyan kiadások merültek fel. amelyek az 1914/15. 
évi állami költségvetésben előirányozva nem voltak, többnyire 
általános törvényes felhatalmazása volt a kormánynak a kiadások 
fedezésére, vagy pedig a kormány mindenkor külön felhatalmazást 
kapott a törvényhozástól, az ilyen kiadások foganatosítására, 
amint az például a közalkalmazottak illetményeinek a feljavítása 
tekintetében történt.

A szorosan vett háborús költségeknek a fedezésére a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről rendelkező 1912. évi LXIII. 
te. 17. §-a adott volt a kormánynak általános felhatalmazást. E tör
vényszakasz értelmében ugyanis a minisztérium felhatalmaztatott. 
hogy a hadi szükségletek fedezésére szükséges összegeket, addig, 
amíg azok a törvényhozás útján meg nem állapíttatnak, az elkerül
hetetlen szükség mérvéig előlegezhesse és azok megszerzése iránt 
hitelművelet útján intézkedhessék.

Ily körülmények között meg kell állapítanunk, hogy alkot
mányjogi szempontból a háborús esetre szóló új állami költség-



vetések összeállításának a mellőzése annyiban nem eshetett kifo
gás alá, mert a kormány az általa a háborús évek folyamán telje
sített kiadásokat általánosságban mind törvényes felhatalmazás 
alapján teljesíthette, annyira, hogy a törvényes felhatalmazáson 
nem alapuló előirányzatnélküli kiadások terjedelme a háborús 
években jóval kisebb volt, mint a békeévekben. Az államháztartás 
rendes vitele szempontjából sem járt semminemű hátránnyal a 
rendes évi állami költségvetési előirányzatok elkészítésének mel
lőzése. A háború alatt az állami kiadások legnagyobb részét a há
ború viselésével kapcsolatos költségek teszik ki. Ezeket a költsé
geket pedig előre számszerű pontossággal megállapítani nem lehet, 
mert azok nagymértékben függnek a háború menetétől. A világ
háború a benne résztvevő államok mindegyike részéről a létfenn
tartás érdekében a lehető legnagyobb erőkifejtést tette szükségessé. 
Ennek a lehető legnagyobb erőkifejtésnek csak a rendelkezésre 
álló emberanyag és gazdasági jószágok kimerülése szabhatott ha
tárt. nem pedig valamely költségvetés rideg számtételei és a feladat 
lényege a rendelkezésre álló emberanyaggal és gazdasági jószágok
kal való helyes gazdálkodásban állott. Ilyen körülmények közt a 
háború tartama alatt a leggondosabban összeállított állami költ
ségvetési előirányzat sem tölthette volna be azt a szerepet, amely
nek betöltése rendes viszonyok között az államháztartás vitele 
szempontjából a költségvetési előirányzatok hivatása. Nem annál 
kevésbbé, mert azokban az időpontokban, amelyekben az évi állami 
költségvetések össze lettek volna állítandók, a dolog természeténél 
fogva nem lehetett tudni, hogy a költségvetési év folyamán meddig 
fog tartani a háború, mikor és miképpen fog az végződni, és a 
háború befejezte minő feladatok elé fogja állítani az állam ház
tartását. Ezeknélfogva az állami költségvetési előirányzatok a 
háború alatt csak olyan feltételezések mellett lettek volna össze
állíthatók, amelyekre a jövő események nagyon könnyen reácáfol
hattak, s minden bizonnyal reá is cáfoltak volna, úgy hogy az 
ilyen feltételezések mellett összeállított állami költségvetési elő
irányzatok az államháztartás rendes vitele szempontjából nem 
bírtak volna több értékkel, mint az utolsó békebeli állami költség- 
vetés hatályának a kiterjesztése.

Egyedül a parlamentáris kormányformával kapcsolatos poli
tikai felelősség érvényesítése szempontjából lett volna tehát némi 
jelentősége annak, ha évente készültek volna új állami költségvetési 
előirányzatok és azok az országgyűlés által szabályszerű tárgyalás 
alá vétettek volna. Ennek a jelentőségét sem lehet azonban túl
becsülni. Mert elvégre is a kormány politikai felelőssége az állam- 
háztartás vitele és az egész kormányzás módja tekintetében a fel
hatalmazási törvényjavaslatok tárgyalása során is érvényesíthető 
volt, és ha a törvényjavaslatoknak a képviselőházban való tárgya
lását az 1913. óta érvényben volt házszabályok jelentékeny mérvben 
korlátozták is, mégis nem mondható, hogy a politikai felelősség érvé-



nyesítését megakadályózták. És az államháztartás továbbvitelére 
való felhatalmazás megadása éppúgy kifejezésre juttatta azt, hogy a 
kormány a parlamentarizmus követelményeinek megfelelően jogo
sult az állam ügyeinek a továbbvitelére, mint ahogy kifejezésre jut
tatta volna azt rendes állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 
megszavazása. Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy rendes költ
ségvetési előirányzatok előterjesztése esetén számszerű adatok 
állottak volna rendelkezésre a kormányzat ellenőrizhetése érdekében, 
úgy ezt az ellenvetést lényegesen meggyöngíti az az előbb említett 
körülmény, hogy a háború alatt csak nagyon bizonytalan feltétele
zések alapján állíthatók össze költségvetési előirányzatok, úgy 
hogy ezeknek a költségvetési előirányzatoknak a számszerű adatai 
a tárgyilagos bírálat és ellenőrzés szempontjából csak igen csekély 
jelentőséggel bírhattak volna. Különben is a háború alatt a kor
mányzat főtevékenysége a kivételes hatalom miképpeni gyakorlá
sában merült ki. Érről pedig a kormány időről-időre rendszeres 
jelentést terjesztett az országgyűlés elé s ezek a jelentések rend
szeresen tárgyaltattak. Úgy hogy ezeknek a jelentéseknek a tárgya
lása bő alkalmat nyújtott arra a politikai ellenőrzésre, amelyet 
parlamentáris államokban rendes körülmények között a költség- 
vetési vita keretében gyakorol az országgyűlés.

Hogy inkább politikai, semmint alkotmányjogi vagy állam- 
háztartási szempontok voltak irányadók azoknál, akik a háború 
első felében a rendes évi állami költségvetések összeállításának 
a mellőzését kifogásolták, annak a jele az is, hogy amikor a Tisza- 
kormány, amely a háború eleje óta vitte az ország ügyeit, helyét 
az 1917. év júniusában az addigi ellenzékből alakult kormánynak 
adta át, sem ez a kormány, sem a későbbi, ugyancsak a régi ellen
zék támogatásával alakult kormányok nem újonnan összeállított 
állami költségvetések, hanem ugyancsak felhatalmazási törvények 
alapján vitték az államháztartást.

Az e tekintetben mind hangosabban megnyilvánuló politikai 
kívánságoknak engedve a Tisza-kormány 1917. év tavaszán állí
tott ugyan össze az 1917/18. évre egy állami költségvetési elő
irányzatot, amelyet a Wekerle-kormány alkotmányos tárgyalás 
végett az 1917. év novemberében változatlanul az országgyűlés 
elé terjesztett, de egyidejűleg annak egyes tételei tekintetében, a 
költségvetés összeállítása óta közbejött változásokra való tekin
tettel, bizonyos módosításokat hozott javaslatba. Ámde ez a 
költségvetési előirányzat törvényerőre nem emelkedett, de sőt 
parlamenti tárgyalás anyagát sem képezte. Egyébiránt ennek a 
költségvetési előirányzatnak a törvényerőre emelkedése sem alkot
mányjogi szempontból, sem az államháztartás vitelének rendje 
vagy a parlamenti ellenőrzés szempontjából nem jelentett volna 
előnyt a tényleg követett eljárással szemben.

Ez az 1917/18-iki költségvetési évre összeállított állami költ
ségvetési előirányzat, amint azt a költségvetés sommázatának
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bevezető része kifejti, «a kiadások és bevételek alakulásában a há
ború okozta átmeneti változásoknak a figyelembevétele nélkül 
lett egybeállítva, olyképpen, amint a kezelés alakulása az 1917/18. 
költségvetési évben normális viszonyok közt várható lenne. A há
borúnak az államháztartásra gyakorolt s a jövőre is szóló állandó 
jellegű kihatása pedig csak annyiban nyert e költségvetésben ki
fejezést, hogy abban előirányoztatott a háború alatt kibocsátott 
új államadóssági címletek kamatszükséglete, valamint az ezen 
szükségletek fedezhetésére új bevételi források nyitása és a régiek 
jobb kihasználása folytán várható jövedelem. Egyébként azonban 
az 1917/18. évi költségvetés egészben véve — a rendkívüli idők 
rendkívüli szükségleteit figyelmen kívül hagyva — csak a normá
lis kezelés számára kívánta a megfelelő számadási alapot meg
teremteni, úgy amint az állami gazdálkodás, a viszonyokban a 
háborúelőidózte változások kikapcsolása esetén alakulna. A há
ború következtében beállott rendkívüli áremelkedéseknek a költ
ségemelő hatása tehát az előirányzat egybeállításánál nem véte
tett számításba, s nem irányoztatott elő ama felárak szükséglete 
sem. amelyeket az állam szállítói részére a normális viszonyok alap
ján megállapított szerződéses árakon felül a háború tartamára szó- 
lólag engedélyezni kellett. Ugyancsak nem vétettek fel az előirány
zatban az 1912. évi XLIII. te. 17. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján az államhitel igénybevétele mellett fedezett mozgósítási 
kiadások, valamint a bevonultak családjainak az 1882. évi XL., 
az 1912. évi LXVIII. és az 1914. évi XLV. törvénycikkek alapján 
való segélyezésével és az 1915. évi XV. te. alapján való ideiglenes 
segélyezésével felmerülő költségek és a közszolgálati alkalmazot
taknak az 1916. évi XXV. te. értelmében az állam pénztári kész
leteire utalt háborús segély sem.» Önként értetik, hogy az elő nem 
irányzott kiadásokra az említett forrásokból veendő fedezetek 
szintén nem szerepelnek az előirányzatban.

Az ily módon egybeállított eredeti költségvetési előirányzatban

azaz 739.392,335 K-val nagyobb összeggel szerepelnek, mint az 
1914/15. évi állami költségvetésben, amely többletből 713.022.454 K 
a rendes kiadásokra, 28.284,783 K pedig az átmeneti kiadásokra 
esik, míg a beruházások 1.914,902 K csökkenést tüntetnek fel.

a rendes kiadások ..........
az átmeneti kiadások . . .
a beruházások...................
az összes kiadások ..........

2,591.661,956 K-val 
178.346,685 K-val 
233.480,524 K-val 

3,003.489,165 K-val

A rendes bevételek ........  2,616.217,537 K-val
a rendkívüli bevételek . . .  387,318,274 K-val
az összes bevételek tehát. 3,003.535,811 K-val
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írányoztattak elő, ami az 1914/15. évi költségvetéssel szemben 
739.377,928 K többletet jelent, amiből a rendes bevételekre 
662.361,924 K, a rendkívüli bevételekre pedig 77.016,004 K esett.

Az előirányzat ezek szerint 46,646 K felesleggel zárult, de ezt 
az eredményt csak azáltal érte el, hogy úgy, mint az 1914/15. év 
költségvetésben, a közösügyi kiadások egy részének és a beru
házások túlnyomó részének fedezésére kibocsátandó kötvények 
értékesítéséből várt 293.983,364 K a rendkívüli bevételek között 
elő lett irányozva.

A kiadások emelkedésének oroszlánrésze az előirányzat mód
jának összeállításából önként érthetőleg az állami adósságok 
kamatszükségletére esik, a bevételek emelkedése pedig ugyancsak 
túlnyomó részben a háború alatt behozott új közszolgáltatásoknak 
és egyes közszolgáltatások tételei emelésének vagy más módon 
való jobb kihasználásának a következménye. Egyáltalán az egész 
új költségvetési előirányzatnak jóformán csak annyiban van ko
molyabb jelentősége, hogy tanúsítja azt, hogy az előirányzat 
összeállításáig a háború alatt felvett új adósságok kamatszükség
lete az ugyancsak addig az ideig megállapított új állami bevéte 
lekben és bevételemelkedésekben fedezetet talált.

A költségvetési előirányzat elkészítése és annak alkotmányos 
tárgyalás végett való előterjesztése között eltelt 6 havi időszak 
alatt azonban még az előirányzat által felölelt keretekben is olyan 
nagy változások állottak be, hogy a pénzügyminiszter, amint fen
tebb említettük, szükségesnek találta, hogy az előirányzat egyes 
tételei tekintetében módosításokat javasoljon. Nevezetesen gon
doskodni kívánt arról, hogy az előirányzat egybeállítása óta ki
bocsátott új államadóssági címletek kamatszükséglete, valamint 
az e szükségletre a bevételek megfelelő fokozása által előterem
tendő fedezet a költségvetésbe pótlólag felvétessék. Tényleg a 
javasolt módosítások jelentékeny része erre az okra vezetendő 
vissza. Felvette azonban ezenfelül a kormány az előirányzatba 
az időközben megalkotott törvények végrehajtásával, így például 
a miniszterek számának ideiglenes felemelésével kapcsolatos költ
ségeket is, továbbá azokat a kiadásokat, amelyek a kormány által 
már előkészített egyes új akciók céljaira igény el tettek.

A költségvetési előirányzatba így pótlólag felveendő kiadá
sok összege végeredményében 439.189,496 K-t tett ki, amely ösz- 
szegből 170 millió K-t meghaladó összeg az újonnan felvett állam- 
adósságok kamatszükségletére, 60 millió K a családi pótlék fel
emelésére és a családi pótlékra igényjogosult alkalmazottak körének 
akiterjesztésére, 175 millió K-t meghaladó összeg az államvasutak 
kiadásának főleg a drágaság folytán bekövetkezett nagymérvű 
emelkedésére, a maradvány pedig több kisebb jelentőségű tételre 
esett. Ezzel szemben 465.368,000 K-val emeltetett a bevételi elő
irányzat. amiből 166 millió K az állam vasúti díjszabás tervbevett 
felemelésének, a többi az adóztatás terén már foganatosított vagy
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tervbevett intézkedéseknek volt a folyománya. E módosítások 
folytán az előirányzat mérlege a következőképpen alakult:

Rendes kiadások.......................... 3,016.951,452 K
Átmeneti kiadások...................... 189.246,685 «
Beruházások................................ 236.480,524 «
Összes kiadások.......................... 3,442.678,661 «
Rendes bevételek ...................... 2,926.965,537 «
Rendkívüli bevételek ................ 541.938,274 «
Összes bevételek.......................... 3,468.903,811 «
Felesleg ........................................ 26.225,150 «

A nagy eltérés, amely a néhány hónap lefolyása után szüksé
gessé vált módosítások folytán az eredetileg előterjesztett költ
ségvetési előirányzat egyes tételeinél — még amaz aránylag szűk 
körben is, amelyre az előirányzat kiterjedt — mutatkozik, tanú
sítja azt, hogy mennyire kevéssé megbízható alapot képezhettek 
a háború alatt készült költségvetések.

Visszatérve a zárszámadásokra, helyesebb képet alkothatunk 
magunknak az állami kiadásoknak a háborúalatti alakulásáról, 
ha a zárszámadások nyers adatait egyrészt széjjelbontjuk a tulaj
donképpeni állami kiadásokra és az üzemi kiadásokra, másrészt 
egyes átfutó tételeket az I. fejezetben követett rendszernek meg
felelően kihasítunk, illetve szám haveszünk.

Az ezen az alapon készült alábbi kimutatás (1. 73. o.) feltünteti 
a valódi állami kiadásoknak mikénti alakulását.

Kitűnik ebből a kimutatásból, hogy az összes valódi állami 
kiadások, éppúgy mint a rendes és az átmeneti ilyen kiadások is 
évről-évre állandó emelkedést mutatnak, ami, mint már az elő
zőkből következtethetjük, nagyrészt a drágulásnak, illetve a pénz
érték csökkenésének a következménye, de kitűnik az is, hogy az 
állam összes kiadásainál a zárszámadások szerint az 1915/16. évi 
számadási évben mutatkozó ugrásszerű nagy emelkedés, amelyet a 
következő számadási évben elég jelentékeny visszaesés követ, nem 
valódi emelkedés, hanem kizárólag annak a következménye, hogy 
az 1915/16-iki számadási évben igen nagy, 3'6 milliárdot meg
haladó összegű átfutó természetű kiadás szerepel a zárszámadá
sokban kölcsönök visszafizetésére fordított összeg gyanánt.

A 74. oldalon levő kimutatás a valódi állami kiadásoknak az 
I. fejezetben követett módszer szerint összeállított négy kiadási 
csoport között való mikénti megoszlását tünteti fel.

Az I. csoportba az állami adósság természetével bíró kiadások, 
vagyis az állami költségvetésben és zárszámadásokban a központi 
kormány közegeinek nyugdíjai, a nyugdíjak, a nyugdíj járulék 
alap, az állami adósságok, a kamatbiztosítást élvezett és más 
vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok, az egyes tárcákat 
terhelő kölcsönök, és előlegezések a vasúti kamatbiztosítás alapján 
című fejezetek alatt szerepelő kiadások soroztattak. E csoport kiadá
sai a háborús években állandó emelkedést mutatnak, aminek oka



A  v a l ó d i  á l l a m i  k i a d á s o k  a l a k u l á s a  k o r o n á k b a n .

A kiadás neme Az 1913-iki Az 1914/15-iki Az 1915/16-iki Az 1916/17-iki I Az 1917/18-iki

z á r s z á m a d á s  a d a t a i  a l a p j á n

Az 1918. Az 1914/15. 
júl. 1. 1918. évi állami 

I okt. 31-iki költségvetés 
adatai alapján

Összes kiadás a zárszám a
dások illetve költségve
tés szer in t................ .........

Ebből üzem i kiadások . . .
Marad állam i k ia d á s .......
Ebből kölcsönök vissza

fizetésére fordított összeg
Marad tulajdonképpeni

állam i k ia d á s ..................
H ozzá a vám bevételeknek  

Magyarországra eső része 
Le az egyedárúságok

folyó k iad ása i..................
V alódi állam i összes kiadás 
Ebből esik:
Kendes k ia d á so k ra ...........
Á tm eneti k iadásokra.......
B eruházásokra....................

2,345.036,123
860.191,757

6,669.975,830
613.372,821

12,342.864,708
836.149.487

10,910.795,967
1,047.942,242

12,250.876,607
1,471.753,586

1,484.844,366 6,056.603,009! 

762.875,040

1,484.844,366

82.871,539

87.515,735
1,480.200,170

1,121.461,165*
293.183,526

65.555,478

5,293.727,969

68.523,510

80.258.714
5,281.992,765

1.165.440,790
4,105.107,537

11.444,438;

11,506.715,221 

3,685.930,233 1

9,862.853,725

250.792,000

7,820.784,988

71.221,155

119.318,678
7,772.687,465

1,386.008,528
6,369.762,922

16.916,015

10,779.123,021

430.365,000

9,612.061,725

1 19.226,728

114.226,936
9,517.061,517

1,767.168,0901 2 3 4 
7,734.678,303 

15.215,123

10,348.758,021

4 5.448,619

109.153,047
10,245.053,593

2,257.253,075
7,968.883,197

18.917,321

6,906.173,525
687.575,658

2,264.096.830
841,815,823

6,218.597,867

937.787,222

1,422.281,007

5,280.810,645

s 1.981,554

37.734,848
5,245.057,351

966.249,628
4,274.141,522

4.666,201

1,422.281,007

78.789,605

88.739,295
1,412.331,317

1,225.986,611
136.321,391
50.023,315

1 A közös vámbevételekből Magyarországra eső rész 37.405,732 K, de a kiadások közt a határvámjövedéknél 18.179,004 K 
olyan összeg számoltatott el, a melyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, ezért itt a közös vámbevételekből Magyar- 
országra eső rész gyanánt csak a fenti két összeg különbözeiét, azaz 19.226.728 K-t vettünk számba.

2 A közös vámbevételekből Magyarországra eső rész 25.224,288 K volt, de a kiadások közt a határvámjövedéknél 19.775,669 K 
olyan összeg számoltatott el, a melyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, úgy hogy a közös vámbevételekből Magyar- 
országra eső rész gyanánt itt is csak a fenti két összeg különbözetét, azaz 5.448,619 K-t vettünk számba.

3 A közös vámbevételekből Magyarországra eső rész 16.641,302 K, de a kiadások közt a határvámjövedéknél 14.659.748 K 
olyan összeg számoltatott el, amelyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, úgy hogy a közös vámbevételekből Magyar- 
országra eső rész gyanánt itt is csak a fenti két összeg különbözetét, azaz 1.981,554 K-t vettünk számba,

4 1 K különbözet fillérek elhanyagolása folytán.
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A kiadás megnevezése
Az 1913. évi Az 1914/15.

évi
Az 1915/16.

évi
Az 1916/17.

évi
Az 1917 18.

évi
Az 1918. 

júl. 1 . —okt. 
31-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés
z á r s z á m a d á s a d a t a i  a l a p j á n adatai alapján

I. Csoport:
Állam adósság term é
szetével bíró kiadások

. .

387.700,325 536.967,147 801.641,940 1,140.099,520 1,395.140,593 492.384,359 424.285,756

II. C soport:
H adügyi term észetű  
kiadások ..................... 465.305,871 3,813.071,979 5,714.150,264 6,771.103,449 6,811.523,297 2,828.471,955 367.187,653

III. Csoport:
Tágabb értelemben 
v ett polgári igazgatás 
kiadásai ....................... 546.316,525 868.634,152 1,183.926,246 1,523.989,850 1,928.489,272 1,859.635,518 542.604,652

IV . C soport:
Pénzügyi igazgatás 
k ia d á sa i....................... 80.877,437 63.319,486

•

72.969,015 81.808,684 109.900,424 64.565,518 78.253,256

összes valódi állami
kiadások ...................... 1,480.200,1581 5,281.992,7641 7,772.687,465 9,517.061,503' 10,245.053,586* 5,245.057,350* 1,412.331,317

1 A  végösszegeknél a 73. lapon 1evő k im utatással szem ben m utatkozó lém i eltérés a zárszámadási összegek
filléreinek kikerekítéséből, illetve elhanyagolásából á llott elő.

%
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főként a háború vitele érdekében felvett kölcsönök kamatszükség
letében, továbbá kezelési és kibocsátási költségeiben, majd az 
1917/18. évtől fogva a nyugdíjasok helyzetének a javítása érdeké
ben adott segélyekben is rejlik.

A II. csoportban a m. kir. honvédség kiadásai, továbbá a 
közöshadsereg és közös haditengerészet kiadásaiból a kvóta szerint 
a Magyar Szent Korona országait terhelő összegek szerepelnek.

A háborúban a honvédség és népfelkelés csapatai, valamint 
az osztrák Landwehr és az osztrák népfelkelés csapatai a közös
hadsereg csapataival együttműködvén a közös és együttes véde
lem érdekében, mi sem volt természetesebb, mint az, hogy a hábo
rúban a honvédség és Landwehr kiadásai közös kiadásoknak tekin
tessenek. Mégis részben az erre vonatkozó törvényes rendelkezések 
hiányos szövegezése folytán e tekintetben sem volt teljes egyet
értés az illetékes tényezők között. A honvédség és Landwehr moz
gósítására vonatkozó, 1880-ban kiadott határozmányok értelmében 
csak a honvédség és a Landwehr békeszükségletével szemben a 
háború által előidézett többkiadások voltak közös kiadásoknak 
tekintendők, de ezzel szemben a magyar kormány már az 1899. 
évben azt az álláspontot foglalta el. hogy a közöshadsereggel 
együttműködő honvédség és Landwehr összes kiadásai a mozgó
sítás időpontjától fogva a közös költségvetést terhelik. Az 1912. évi 
XXXI. s a vele egybehangzó osztrák törvény értelmében ama 
költségeket, «amelyek a honvédségnek hadi célokra lett mozgósí
tásából és hadi alkalmazásából erednek, a hadügyminiszter tárcája 
viseli.» A népfölkelésről szóló 1886. évi XX. t.-c. és az ennek 
megfelelő osztrák törvény úgy intézkedik, hogy «a felhívott nép
fölkelés költségei a közös hadügyminisztérium tárcájából fedeztet
nek.» A háború kitörése után az érdekelt minisztériumok kép
viselői közt megtartott bizottsági tárgyaláson az osztrák kormány 
képviselői azt vitatták, hogy a honvédségnek és Landwehrnek 
csak a békeszükségleten felüli többkiadásai fedezendők a közösség 
terhére, míg a közös hadügyminisztérium és a magyar kormány 
képviselői a magyar kormánynak fent ismertetett 1899. évi állás
pontján állottak. Nem lévén egyetértés elérhető, abban történt 
megállapodás, hogy egyelőre a mozgósított honvédség, illetve 
Landwehr és népfelkelés összes kiadásai mint közös kiadások 
fognak elszámoltatni és csak a háború befejeztével megejtendő 
leszámolás során lesz újból felvetendő, hogy a honvédség és Land
wehr békeszükségletének egy megfelelő része a közös hadi kiadások 
fedezésére fordíttassék-e. Ennek megfelelőn a háború folyama alatt 
a magyar zárszámadásokban a honvédelmi minisztérium fejezete 
alatt tulajdonképpen csak a m. kir. honvédelmi minisztérium 
központi igazgatása, továbbá a koronaőrség, a honvédmenház 
és a katonai intézetekben rendszeresített alapítványi helyek címe 
alatt felmerülő kiadások számoltattak el, úgy hogy a honvédelmi 
tárca kiadásai a háború alatt jóval csekélyebb összegeket tettek ki, 
mint a békében. A honvédségnek összes többi kiadásai, a közös
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hadsereg és a haditengerészet összes kiadásaival együtt a háború 
alatt az úgynevezett mozgósítási hitelből fedeztettek. Ennélfogva 
a II. csoportban a háborús évekre vonatkozólag kimutatott 
kiadások, csekély töredékektől eltekintve, tulajdonképpen ennek a 
mozgósítási hitelnek a terhére utalványozott összegeket tüntetik 
fel és a haderő fenntartásával és a hadi műveletekkel kapcsolatban 
a magyar állam terhére felmerült összes kiadásokat magukban 
foglalják.

A III. csoportba a tágabb értelemben vett polgári igazgatás 
kiadásai soroltattak, nevezetesen a királyi udvartartásnak, Ö fel
sége kabineti irodájának, az országgyűlésnek összes költségei, Hor- 
vát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete, a legfőbb állami 
számvevőszéknek, a közigazgatási bíróságnak és a pénzügyminisz
térium és honvédelmi minisztérium kivételével az összes többi 
magyar minisztériumnak összes kiadásai, továbbá azok a kiadá
sok, amelyek a pénzügyi tárcánál irányoztattak és számoltattak 
ugyan el, de természetüknél fogva nem szorosan vett pénzügyi 
igazgatási, hanem inkább polgári igazgatási kiadásoknak tekinten
dők, mint például a Selmecbányái bányászati főiskola és a bányász - 
iskolák fenntartásával vagy munkásházak építésével felmerült ki
adások. Ebbe a csoportba Boroztattak végre természetüknek meg
felelően a közös külügy- és közös pénzügyminisztériumnak, továbbá 
a közös számé# nőrzésnek kiadásaiból a kvóta szerint a Magyar 
Szent Korona om  ágait terhelő összegek. Az e csoportba tartozó 
kiadásoknak a háaorús évek folyamán mutatkozó fokozatos emel
kedése, egyrészt a pénzérték csökkenésének, s a közalkalmazottak 
illetményeinek ennek folytán szükségessé váló felemelésének, más
részt annak a következménye, hogy e csoport kiadásai között 
szerepelnek a hadbavonultak hátrahagyott családtagjainak a segé
lyezésére fordított összegek és egyes a háborúval kapcsolatos más, 
bár az előzőkhöz képest nem jelentékeny összegű kiadások.,

Végül a IV. csoport a szorosan vett pénzügyi igazgatással 
kapcsolatos kiadásokat öleli fel. E csoport kiadásai a háborít első 
évében a kimutatásból kitűnően lényegesen, azaz körülbelül 
20%-al mögötte maradtak az 1913. év zárszámadás eredményei
nek és az 1914/15. évi költségvetés előirányzatának, aminek oka 
a szeméhd és dologi kiadásoknak az egész vonalon való csökkenése, 
az egyenesadók kezelési költségei és a mezőgazdasági szeszfőzdék 
részére járó jutalmak címén előálló kisebb szükséglet, végül a be
ruházási munkálatok korlátozása. A következő évek fokozatos 
emelkedését nagyrészt a pénz értékének a csökkenése s a köz- 
alkalmazottak illetményeinek ennek folytán szükségessé váló fel
emelése idézte elő.

Ha részletesebben akarjuk vizsgálni a háború hatását az 
állami kiadások alakulására, úgy mindenekelőtt meg kell állapí
tanunk, hogy a fentiek szerint csoportosított állami valódi kiadá
sokból mi esik az egyes háborús években a háborúokozta költsé
gekre. Erre szolgál a túloldali kimutatás.



A  v a l ó d i  á l l a m i  k i a d á s o k  k ö z t  s z e r e p l ő _ h á b o r ú s  k i a d á s o k  k o r o n á k b a n

A kiadások neme
Az 1914, 15. évi Az 1915 Ifi. évi Az 1916 17. évi Az 1917,18. évi

Az 1918. 
július 1. 

október 31-iki
z á r s z á m a d á s  a d a t a i a l a p j á n

I. c so p o rt:
.Államadósság term észetével bíró 
k ia d á so k .................................................... 91.907,213 355.215,502 678.304,683 952.331,293 357.536,474

II. csoport:
H adügyi term észetű k iad ások ......... 3,428.519,457 5,346.962,611 6,403.975,796 6,444.335,644 2,706.076,071

III . csoport:
Tágabb értelemben v e tt  polgári igaz
gatás kiadásai ........................................ 380.979,560 698.571,729 1,009.009,479 1,333.114,422 1,559.892,064

IV . csop ort:
Pénzügyi igazgatás k ia d á sa i............. 52,242 4.708,143 15.664,858 33.779,461 16.449,083

ö sszes valódi állam i kiadások közt sze
replő háborús k ia d á so k ...........................

—

3,901.458,472 6,405.457,985 8,106.954.816 8,763.560,820 4,639.953,692
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Ebben a kimutatásban háborús kiadások gyanánt, a had
ügyi természetű kiadások csoportjának kivételével, általánosság
ban azok a kiadások vannak kitüntetve, amelyekről, — minthogy 
a zárszámadásokban külön vannak elszámolva — megállapítható, 
hogy szorosan a háborúval függenek össze. Ez nem jelenti azt, hogy 
ezek a kiadások felölelnék a magyar államnak a háborús évek alatt 
a háborúval kapcsolatos és ennek folytán előállott összes kiadásait. 
Nincsenek ugyanis a háborús kiadások közt kitüntetve azok a több
kiadások, amelyek a dologi kiadásoknál vagy egyéb beszerzéseknél 
a háború folytán keletkezett drágaság következtében, vagy az 
aranyban, illetve más mint koronaértékben teljesítendő fizetések 
folytán a korona értékének süllyedése miatt állottak elő és a zár
számadásokban nem külön, hanem a rendes költségvetési hitel 
terhére nyertek elszámolást. Nem szerepelnek továbbá háborús 
kiadásokként egyes olyan, bár csak szórványosan és kis terjede
lemben előfordult kiadások, amelyek, mint például ellenséges 
betörés folytán egyes állami épületekben szükségessé vált helyre- 
állítási munkák, kétségtelenül a háború következtében állottak 
elő. de, habár előirányozva nem voltak, a költségvetés valamely 
megfelelő rovatán rendelkezésre álló hitel terhére számoltattak el.

Csak a hadügyi természetű kiadásoknál nem volt ez az el
járás követhető. A háború alatt a hadsereg és a haditengerészet 
háborús szükséglete a békebeli szükséglettel tulajdonképpen egybe
olvadt és, amint már föntebb is említettük, a magyar királyi hon
védcsapatoknak, valamint az osztrák Landwehr-csapatoknak ösz- 
szes szükséglete is közös kiadások gyanánt számoltatott el. A kö
zös kiadások megállapítására hivatott delegációk a háború alatt 
nem működvén, a háború tartama alatt a két állam kormánya által, 
a közösügyi kiadások fedezésére elsősorban az 1914/15. évre meg
állapított közös költségvetéssel megszavazott hitelekből a szóban 
forgó számadási évben tényleg szükségelt összegek bocsáttattak 
rendelkezésre. Az ezen hitelek terhére rendelkezésre bocsátott 
összegeken felül a szárazföldi hadsereg és a haditengerészet részére 
szükséges pénzeszközöket, az úgynevezett mozgósítási szükségle
tet. a közös hadügyminisztériumnak időről-időre egybeállított ki
mutatásai alapján bocsátották a pénzügyminiszterek a kvóta 
arányában, egyelőre előlegképpen a közös pénzügyminisztérium 
rendelkezésére. A Magyarország részéről e címen rendelkezésre 
bocsátott összegek az állami zárszámadásokban mint «az 1912. évi 
LXIII. te. 17. §-a alapján a hadi szükségletek fedezésére előlege
zett összegekből a Magyar Szent Korona országaira eső rész» nyer
tek az átmeneti kiadások közt elszámolást, míg a közöshadsereg 
és haditengerészet békebeli szükséglete fejében a delegációknak 
az 1934/15. évre szóló határozatai értelmében igénybevehető 
összegekből tényleg igénybevett összegeknek a Magyar Szent 
Korona országaira eső hányada, a közös külügyminisztérium, közös 
pénzügyminisztérium és közös legfőbb számvevőszék által ily 
címen igénybevett összegekkel együtt, rendes, illetve átmeneti
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közösügyi kiadások gyanánt számoltatott el. A honvédelmi tárcá
nál pedig a m. kir. honvédcsapatok szükségletére az 1914/15. évre 
előirányozva volt összegek a háború egész tartama alatt megta- 
karíttattak.

Ily körülmények közt azt, hogy a háború alatt felmerült had
ügyi természetű összes kiadásokból mi képezett háborús kiadást, 
pontosan megállapítani nem lehet, mert az úgynevezett mozgósí
tási szükséglet, a fentiekből kitűnőleg nemcsak háborús kiadásokra 
lett fordítva és a különböző címeken, egyrészt az 1914/15. évi közös 
költségvetésben megszavazott hitelek, másrészt a mozgósítási szük
séglet terhére rendelkezésre bocsátott összegek felhasználása együt
tesen történt. Ezért a hadügyi természetű háborús kiadásokat 
az igazságot még leginkább megközelítő módon úgy állapíthatjuk 
meg, hogy az összes hadügyi természetű kiadásokból levonjuk az 
1914/15. évi állami költségvetésben a közöshadsereg, haditenge
részet és a m. kir. honvédség címén előirányzott összes kiadásokat 
és a maradványt tekintjük a hadügyi természetű kiadások köré
ben felmerült háborús kiadásoknak. Az 1914/15. évre így mutat
kozó összegből azonban még levonandó 17.364,869 K, amely összeg 
részben nem az 1914/15. évi közösügyi kezelésből, hanem előző évek 
kezeléséből eredő kiadásokra fordíttatott, tehát nyilvánvalóan 
nem képezhet háborús kiadást, részben pedig csak a bruttó el
számolási rendszernek megfelelően állíttatott be a kiadások közé 
és a bevételekben megtérült. Ily módon tüntettük ki a fenti ki
mutatásban a hadügyi természetű kiadások csoportjában fel
merült háborús kiadásokat, bár az előző évek adatai alapján alig 
szenvedhet kétséget, hogy ha a háború nem jött volna közbe, az 
1915/16-iki és a következő évek, sőt esetleg az 1914/15-iki év 
nem háborús hadügyi természetű kiadásai is elég jelentékenyen 
meghaladták volna az e címen az 1914/15. évi állami költségvetés
ben előirányozott összegeket.

A háborús kiadások zöme, amint ez a dolog természetéből 
következik, a hadügyi természetű kiadásokra esik. Ezután jelen
tékeny és évről-évre növekedő összeggel szerepelnek a polgári 
igazgatásnak s azt követőleg az állami adósságok természetével 
bíró kiadási csoportnak háborús kiadásai, míg az amúgyis legkisebb 
terjedelmű pénzügyi igazgatási szükségletek közt a háborús kiadá
sok aránylag a legkisebb helyet foglalják el.

Mielőtt ezeknek a háborús kiadásoknak a bővebb taglalására 
kitérnénk, álljon itt egy kimutatás (80. oldal) arról, hogyan ala
kultak az állami valódi kiadások a háború alatt a fentiek szerint 
háborús kiadásokként kimutatott összegek figyelmen kívül hagyá
sával.

E kimutatásból kitűnően az államadósság természetével bíró 
nem háborús kiadások a háború egész tartama alatt meglehetősen 
állandóak voltak, de minden évben meghaladták az 1914/15. évi 
előirányzatot. Ezt részben a nyugdíjteher emelkedése, részben az 
1870. évi X. te. alapján felvett sorsolási kölcsön szükségletének



A  h á b o r ú s  k i a d á s o k o n  f e l ü l i  v a l ó d i  á l l a m i  k i a d á s o k  k o r o n á k b a n .

A kiadás megnevezése
Az 1913. évi A.z

1914/15. évi
A.z

1915/16. évi
.Az

1916/17. évi
Az

1917/18. évi
Az 1918. 

júl. 1 — okt. 
31-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés 
adatai 
alapjánz á r s z á m a d á s a d a t a i a l a p j á n

I. Csoport:
Á llam adósság term észeté
vel bíró k ia d á s o k ............. 387.700,325 445.059,934 446.426,438 461.794,837 442.809,300 134.847,885 424.285,756

II. C soport:
H adügyi term észetű  
kiadások ................................. 465.305,871 384.552,522 367.187,653 367.187,653 367.187,653 122.395,884 367.187,653

III. C soport:
Tágabb értelem ben v ett  
polgári igazgatás kiadásai 546.316,525 487.654,592 485.354,517 514.980,371 595.374,852 299.743,454 542.604,652

IV. C soport:
P énzügyi igazgatás 
kiadásai ............................. 80.877,437 63.267,244 68.260,872 66.143,826 76.120,963 48.116,432 78.253,256

Összes valódi állami kiadások 1,480.200,158 1,380.534,292 1,367.229,480 1,410.106,687

r '
•

1,481.492,768 605.103,655 1,412,331,317
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■tervszerű emelkedése, részben az esedékessé vált pénztárjegyek 
beváltásánál mutatkozó árfolyamveszteség illetve árfolyamkiilön- 
bözet, részben a bosnyák-hercegovinai vasúti hálódat kiépítésé
nek előmozdítására fizetendő járulék emelkedése, részben, neve
zetesen az 1914/15. és az 1917/18. évben a vasúti kamatbizto
sítás alapján adott előlegek, végül az államadósságok szolgála
tánál felmerült árfolyamkülönbözet okozta. A korona külföldi 
árfolyamértéke a háború tartama alatt állandóan csökkenvén 
s aránylag jelentékenyek lévén a nem koronaértékre szóló állam- 
adósságok, ennek az árfolyamkülönbözetnek tulajdonképpen év- 
ről-évre jelentékenyen emelkednie kellett volna, ha a nem korona
értékre szóló államadósságok szolgálatának ellátásánál a minden
kori teljes árfolyamkülönbözet téríttetett volna meg. De nem így 
történt, amit megkönnyített az a körülmény, hogy ezek az állam- 
adósságok. részben ellenséges államokban, részben pedig Ausztriá
ban és a német birodalomban voltak elhelyezve. Az ellenséges 
áJlamok polgárainak teljesítendő fizetések meg lévén tiltva, az 
ezekben az államokban elhelyezett nem koronára szóló állam
adóssági címletek mikénti beváltásának a kérdése egyáltalában 
nem merült fel. Ami pedig a Németországban, illetve Ausztriában 
és Magyarországon elhelyezett ilyen címletek szelvényeinek a 
beváltását illeti, e tekintetben a helyzet következőképen alakult. 
Az e tekintetben legnagyobb szerepet játszó 4%-os aranyjáradék 
kölcsön szelvényei az itt tekintetbe jövő beváltóhelyeken a béké
ben is a londoni váltónak a berlini tőzsdén a szelvényesedékességet 
megelőző hónap 1—15-éig jegyzett árfolyamának középátlagá
hoz képest minden egyes szelvényesedékességre nézve kiilön-külön 
megállapított márkaértékben váltattak be. Ez alapon a pénzügy- 
miniszter a háború alatt első ízben 1915. évi január 1-én esedékessé 
vált aranyjáradék szelvények beváltása tekintetében úgy intéz
kedett. hogy 1 font sterling 20’43 effektiv márkával veendő egyen
értékűnek és a szelvénybeváltás a németországi beváltóhelyeknél 
ezen az alapon foganatosíttassék. Míg az ausztriai és magyarországi 
beváltóhelyekre vonatkozólag a németországi beváltóhelyekre 
nézve megállapított 20 '4 3 effektiv márkaárfolyam alapulvételé
vel a beváltási árfolyamot akként állapította meg, hogy 100 Márka 
egyenlőnek vétetett 124 K-val. Ehhez képest a koronajáradék 
szelvényein kitüntetett paritás szerint 10 aranyforint egy angol 
fonttal lévén egyenlő, a fenti arány alapján a szelvények beváltá
sánál 1 aranyforint 2'53 K-val volt számítandó. Ez az átszámítási 
árfolyam, dacára a korona árfolyamértékének az arannyal, de a 
márkával szemben is való folytonos csökkenésének, úgy a márkára, 
mint a koronára való átszámításnál a háború egész tartama alatt 
fenn lett tartva. Ilyen módon engedélyeztetett a szelvények be
váltása a semleges államokban is, annak az igazolása ellenében, hogy 
a beváltó fél az illető állam lakosa és hogy a kötvény az ő tulajdo
nát képezi.

Hasonló alapon állapíttatott meg a háborúalatti első esedé-
Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 6
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kesség alkalmával az a felpénztöbblet, amely az osztrák-magyar 
államvasút-társaság magyarországi vonalainak megváltása foly
tán elvállalt évi állandó járadékon felül ennek 6‘5 millió arany
forintnyi részösszege után fizetendő volt akkor, ba az évi jára
dék esedékességét közvetlenül megelőző hónapban az osztrák és 
magyar 8 forintos aranyaknak a bécsi tőzsdén jegyzett pénz
árfolyamai átlagban a 9 frt 36 kr-t (17%-os ázsió) meghaladták. És 
azután, a háború egész tartama alatt ezen a címen is ez az ár
folyamkülönbözet került kifizetésre.

A 3%-os vaskapu-kölcsön, az 1910. évi 4%-os járadék, az 
1913. évi 47,%-os járadék és az 1914. évi 4‘/2%-os törlesztése» 
járadékkölcsön szelvényei a háború alatt Németországban már
kában, Magyarországon és Ausztriában koronában váltattak be.

A háború alatt esedékessé vált márkára szóló pénztárjegyek 
és azok szelvényei Németországban márkákban, Magyarországon 
és Ausztriában koronákban váltattak be, olyképpen, hogy 100 
márka 124 K-val számíttatott. Egyedül a háború végén történt 
eltérés ettől, amint láttuk a háborúalatti első aranyjáradék szel
vényesedékességkor megállapított, 124-es átszámítási árfolyamtól, 
amennyiben elrendeltetett, hogy az 1918. évi október 1-én lejárt 
150 millió márka névértékű pénztárjegyek és az azokon levő utolsó 
szelvény koronaértékben való beváltásánál 100 márka 169\35 K-val 
számíttassák.

Ezek az intézkedések a háború folyama alatt az államadóssági 
szükséglet ellátásánál a felmerülő árfolyamkülönbözetet a korona 
árfolyamértékének állandó romlása dacára, úgyszólván megrög
zítették és egészen jelentéktelen összegre mérsékelték. Viszont 
némi, bár összegszerűen jelentéktelen árfolyamkülönbözet állott 
elő a 4%-os koronajáradék kölcsön szolgálatánál abból kifolyólag, 
hogy a németországi beváltóhelyek az e kölcsön szelvényeinek 
beváltására szolgáló javadalmazást a békében is márkában kap
ták és a beváltást is márkákban foganatosították. Ez a békében 
semmi nehézséget nem okozott, mert az árfolyamok az érmepari
tás körül mozogtak. Minthogy a háború alatt a korona árfolyama 
lényegesen többet romlott, mint a márkáé, a németországi kötvény- 
tulajdonosok a koronajáradék-szelvényeikért lényegesen kevesebb 
márkát kaptak volna, mint a békében, ha az átszámítás a tényle
ges árfolyamoknak megfelelően történt volna. Ezért a Németorszá
gon beváltásra kerülő 4% koronajáradék-szelvényeknek márká
ban való beváltásánál 1914. évi december 1-től fogva 100 K 81‘30 
márkával, 1915. évi december 1-től fogva pedig 72'50 márkával 
számíttatott át, — ami a magyar kincstár számára némi árfohram- 
veszteséget jelentett.

Az államadósság természetével bíró s a fenti táblázatból ki
tűnő nem háborús kiadásoknak a megítélésénél nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy e táblázat adatai, mint egyáltalában 
a jelen tanulmány során felhasznált összes zárszámadási adatok 
utalványozási és előírási adatok, nem pedig a tényleges pénztári



kezelés eredményei. Már pedig éppen az államadóssági szolgálatnál 
az utalványozott kiadások lényegesen eltérnek a tényleges kiadá
soktól, mert az a körülmény, hogy az ellenséges államokban el
helyezett államadóssági címletek szelvényei a háború alatt nem 
váltattak be, az utalványozási eredményekben — minthogy az 
utalványozás az esedékessé váló összes szelvényekre nézve egy 
összegben történik — nem jut kifejezésre, hanem csak a tényleges 
pénztári eredményekben. Hogy ez a körülmény milyen jelentő
séggel bírt, azt láthatjuk az 1914/15. és 1915/16. évekre vonatkozó 
adatokból, amelyekre nézve a tényleges pénztári eredmények is 
rendelkezésünkre állanak.

A magyar államadósságoknak annál a négy fajtájánál, ame
lyeknek címletei leginkább vMtak az ellenséges államokban is 
elhelyezve, az utalványozási és a tényleges eredmények az 1914/15. 
és az 1915/16. években a következőképpen alakultak :

Az államadósság 
megnevezése

1914/15. évi rendes k iad áso k 1 1915/16. évi rendes kiadások

utalványo
z o tt összeg

tényleges
k iadás

u ta lv án y o 
z o tt  összeg

tényleges
kiadás

k o r o n á k b a n

4 %-os m agyar arany- I
járadékkölcsön___

4 %-os magyar koro- 
najáradékkölcsön  
és 4 %-kal kamatozó  
á I lam i pénztár-

61.384,039 44.881,513 61.472,693 40.126,956

jeg y ek .......................
3 %-os Vaskapu sza-

150.857,749 138.325,688 154.214,331 148.752,661 

*  828,378bályozási kölcsön.. 
4 '/ 2 %-os törlesztéses 
m agyar járadék-

1.454,001 770,792 1.461,950

k ö lcsö n ..................... 22.668,630 18.853,552 22.709,378 19.318,372

A hadügyi természetű kiadásoknál a háborús kiadáson íelüh 
kiadások egyenletessége, illetve az 1914/15-ben jelentkező
17.364,869 K többlet a kimutatás összeállításának fent ismerte
tett módszeréből következik, és így ebből semmi továbbmenő 
következtetés nem vonható le.

A polgári igazgatásra és a pénzügyigazgatásra a háborús 
kiadásokon felül fordított összegekből kitűnik az a megtakarítás, 
amely részben a folyó kiadásoknál, részben a beruházásoknál a 
háború kitörése után el lett érve és amely e két címen együtt
véve a háború első évében 70 millió koronát, azaz 11%-ottett 
ki. Ez a megtakarítás a háború második évében is körülbelül 
ugyanaz maradt, s minthogy ebben az időszakban már egyes 
cikkek árai jelentékeny emelkedést mutattak, ebből azt a követ
keztetést kell levonni, hogy a megtakarítások a második évben
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tulajdonképpen nagyobbak voltak, mint az elsőben. Érthető ez 
azért is, mert az 1914/15-iki számadási évnek csak 11 hónapja volt 
háborús hónap. A harmadik évtől fogva észlelhető emelkedését az 
itt tárgyalt kiadásoknak a drágaság növekedése okozta. Ezek a 
drágaságokozta többletek, éppúgy mint az államadósságoknál az 
árfolyamveszteségek folytán előálló többkiadások, tulajdonkép
pen szintén háborús kiadásoknak lennének minősítendők, mégis 
nem hagyható figyelmen kívül. hogy ezek a többletek csak korona
értékben jelentkeznek és hogy aranyértékre átszámítva a háborús 
kiadásokon felüli állami kiadások az egész vonalon nem emel
kedést, de csökkenést tüntetnek fel.

Visszatérve ezek után a valódi állami kiadások közt elszámolt 
háborús kiadásokra, az államadésság természetével bíró ilyen 
kiadások túlnyomó része a háború alatt a háború folytatása érde
kében felvett kölcsönök kamatszükségletéből, továbbá kibocsátási 
és kezelési költségeiből állott, amivel egy későbbi fejezetben fo
gunk bővebben foglalkozni.

Az 1917/18-iki számadási évtől fogva azonban hozzájárultak 
az e csoportba tartozó kiadások emelkedéséhez a nyugdíjasok ré
szére engedélyezett háborús segélyek. A mind nehezebbé váló meg
élhetési viszonyokra való tekintettel az 1917. évi IX. te. felhatal
mazta a kormányt, hogy az 1917. évre rendeleti úton megállapí
tandó egyszeri segélyeket engedélyezhessen az állami és jóformán 
az összes egyéb, közalkalmazásban volt nyugdíjasoknak és az ilyen 
alkalmazottak ellátásra igényjogosult özvegyeinek és árváinak.
Ez alapon a kormány a lakbér-nyugdíjat nem élvező nyugdíjazott 
állami tisztviselők részére nyugdíjuk arányában évi 200 K-tól 
800 K-ig, a lakbérnyugdíj élvezetében álló nyugdíjazott állami 
tisztviselő^ részére évi 180 K-tól 360 K-ig. a lakbérnyugdíjat nem 
élvező nyugdíjazott állami altisztek és szolgák részére évi 120 K-tól 
240 K-ig terjedő, a lakbérnyugdíj élvezetében álló nyugdíjazott 
állami altisztek és szolgák részére évi 120 K, az állami tisztviselők 
özvegyei részére, aszerint, amint az 1912. évi LXV. te. hatályba- 
lépte előtt vagy után nyugdíjaztattak, évi 300 K-tól 480 K-ig. # 
illetve 180 K-tól 360 K-ig terjedő, az állami altisztek és szolgák 
özvegyei részére évi 180, illetve 120 K, állami tisztviselők szülötten 
árvái részére pedig évi 60 K háborús segélyt utalványozott.
A többi nyugdíjas közalkalmazottaknak, illetve a többi közalkal
mazottak özvegyeinek és árváinak háborús segélye a fenti tételek 
arányában lett megállapítva.

Az 1918. évi III. te. 3. §-a újból felhatalmazta a kormányt, 
hogy az 1918. évre is engedélyezzen ilyen egyszeri segélyeket. Az 
erre az évre engedélyezett segélyek a drágaság növekedésére való 
tekintettel magasabbak voltak, mint az 1917. évre engedélyezettek
és a lakbérnyugdíjat nem élvező nyugdíjas állami tisztviselőknél évi 
600 K-tól 1200 K-ig, a lakbérnyugdíj élvezetében álló nyugdíjas 
állami tisztviselőknél évi 360 K-tól 780 K-ig terjedtek. Nagyban 
egészben hasonló arányban emelkedtek az 1917. évi segélyekkel



szemben az igényjogosultak többi csoportjai részére engedélyezett 
segélyek.

E háborús segélyek címén
az 1917/18. évi zárszámadásban ............................... 15.958,586 K
az 1918. évi július 1-től 1918. évi október 31-ig . . . .  4.161,718 K

Összesen..................  20.120.304 K
számoltatott el.

A háborús kiadások legjelentékenyebb része, a dolog termé
szetének megfelelően, a hadügyi természetű kiadások csoportjába 
tartozik. Itt nyertek elszámolást a hadműveleteknek és a had
vezetésnek, a hadrakelt szárazföldi és tengerészeti seregnek összes 
költségei, a felszerelésre, kiképzésre és utánpótlásra fordított összes 
kiadások, a betegek és sebesültek ápolásával, a rokkantak utó
kezelésével egybekötött költségek, a hadifoglyok eltartásával fel
merülő kiadások és a katonai személyek nyugdíjai, továbbá egyes 
olyan egyéb a háborúval kapcsolatos kiadások, amelyek a közös 
hadügyminisztérium által fedeztettek. Úgy hogy nagyban egészben 
azt lehet mondani, hogy itt nyertek elszámolást a hadviselés köz
vetlen költségei, míg a háborúval közvetve kapcsolatos kiadások 
az államadósságok, a polgári és pénzügyi igazgatás és az állami 
üzemek kiadásai között szerepelnek. A háborúval kapcsolatos 
költségek közötti ilyen megkülönböztetésnek az Osztrák-Magyar 
Monarchia két állama szempontjából különösebb jelentősége volt 
azért, mert míg a hadviselés közvetlen költségei gyanánt jelentkező 
és- a közös hadügyminisztérium, illetve haditengerészet által 
elszámolt háborús kiadások a kvóta arányában terhelték a két 
államot, addig a háborúval közvetve kapcsolatos egyéb, az állami 
kiadások közt elszámolt háborús kiadások legalább is egyelőre —  
a magok egészében az illető állam terhét képezték.

Arra nézve, hogy a háborúval kapcsolatos kiadások közül 
mely kiadások tekintendők a két állam közös kiadásainak, a há
borút megelőzőleg nem voltak a két állam közt részletekbe menő 
megállapodások, s ilyen megállapodások a háború alatt sem jöttek 
létre. Sőt erre vonatkozó rendszeres tárgyalások sem tétettek folya
matba. úgy hogy ez a háború befejezéséig nyílt kérdés maradt, 
amely azután a Monarchiának a háború elvesztése folytán bekövet
kezett összeomlása következtében nem is került eldöntésre. E kér
dés függőben tartását részben mindenesetre az is idézte elő, hogy 
a közös kiadások megállapítására hivatott delegációk az osztrák 
parlamenti viszonyok folytán a háború első felében egyáltalában 
nem voltak összehívhatok és később az 1917. év végén összehivatván, 
munkaképteleneknek bizonyultak. De oka volt az is. hogy egyik 
kormány sem akarta erre nézve a kezdeményező lépéseket meg
tenni, mert mindaddig, amíg a háború befejezést nem nyert, nem 
volt áttekinthető az erre vonatkozólag esetleg létesíthető megálla
podás pénzügyi hatása, s nem látszott a közös védelem érdekében 
állónak az sem, hogy ilyen kérdések felvetése által a két kormány
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és a két állam közötti összhang megzavartassék. Ennek az 
álláspontnak a helyessége mellett szólott az is, hogy, mint fen
tebb láttuk, még a tekintetben sem volt végleges egyetértés léte
síthető, hogy a mozgósított honvédség és Landwehr kiadásai 
mennyiben tekintendők közös kiadásoknak.

Az 1867-iki kiegyezési törvények szelleme értelmében tulaj
donképpen a «közös és együttes védelem» érdekében felmerült 
összes kiadásoknak, tehát a háború összes költségeinek, azaz a 
háborúval közvetve kapcsolatos összes kiadásoknak is közös kiadá
sokat kellett volna képezniük. Ámde ennek maga után kellett volna 
vonnia azt, hogy ezeket a háborúval közvetve kapcsolatos összes 
kiadásokat is a két államban egységesen megállapított elvei? sze
rint foganatosítsák, s az azokra vonatkozó jogszabályokat a két 
államban közös egyetértéssel kellett volna megállapítani. Ez azon
ban sok esetben a viszonyok különbözőségénél fogva célszerűtlen, 
sőt kivihetetlen lett volna, s e mellett ^értette volna az államok 
szuverénitását. Másrészt az 1867.-iki kiegyezési törvények szövege 
sem támasztja alá ezt a felfogást. A kérdés elvi részének eldöntése, 
de sőt felvetése nélkül, a gyakorlatban a megoldás úgy lett megta
lálva, hogy a hadügyminisztérium teljesítette a két állam által 
a kvóta arányában rendelkezésére bocsátott összegek terhére 
közös kiadásokként azokat a kiadásokat, amelyeket a hadviselés 
érdekében katonai szempontból szükségesnek talált , míg a két állam 
kormánya az illető állam háztartásának a terhére folyósította, 
nagyrészt az illető állam által önállóan alkotott törvények alap
ján, azokat a további háborús kiadásokat, amelyek a háború foly
tán az illető állam szempontjából még szükségesekké váltak.

A közös hadügyminisztérium által szükségelt összegek a két 
pénzügyminiszter által a hadügyminisztérium által időről-időre 
összeállított kimutatások alapján bocsáttattak az utóbbinak a 
közös pénzügyminiszter útján rendelkezésére. Már a békében 
évről-évre készített volt a hadügyminisztérium tájékoztató ki
mutatásokat az úgynevezett mozgósítási szükségletről, mégpedig 
úgy általános, mint különböző feltevéseken alapuló részleges moz
gósítás esetére, s e kimutatásokat megküldte volt a két állam 
pénzügyminisztereinek. Ezek a kimutatások a háború esetére meg
állapított illetményszabályzatok és egyéb előírások alapján készül
tek, figyelemmel a mindenkori piaci árakra, a haderő szervezetére 
és a hadviselési technika követelményeire, s összeállításukra a pénz
ügyminiszterek, bár időnként folytak is erre vonatkozólag némi 
tárgyalások, egészben véve nem folytak be. De ezeknek a kimu
tatásoknak évről-évre való összeállítása mégis alapot nyújtott 
arra, hogy mik tekintendők olyan háborús költségeknek, amelyek 
a közös hadügyminisztérium által fedezendők és a két állam által 
a kvóta arányában viselendők. Másrészt természetes az is, hogy a 
háború folyamán több olyan szükséglet is merült fel, amelyek ezek
nek a békeidőben előzetesen és csak a háború első hónapjaira egybe
állított kimutatásoknak az összeállításakor figyelembe nem vétet-
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tek, s amelyek a szerint, amint felmerültek, a háború folyamán a 
mozgósítási szükséglet igényléséről összeállított kimutatásokba 
folytatólagosan felvétettek, úgy hogy különösen a háború első két 
évében ez az igénylés nemcsak számszerűen, de a fedezendő költ
ségek mineműsége tekintetében is mindinkább megduzzadt.

A háború kitörésekor a magyar pénzügyminiszter mindjárt 
értesítette a közös hadügyminisztériumot, hogy a háború vitele 
érdekében a közös hadügyminisztérium által igényelt és igénye
lendő összegből a kvóta szerint a Magyar Szent Korona országaira 
eső részt, az osztrák pénzügyminiszter hasonló eljárását feltéte
lezve, rendelkezésre fogja bocsátani, de semmiesetre sem lesz abban 
a helyzetben, hogy a magyar állam nevében akár csak előlegként 
is a kvóta arányában nagyobb összegeket bocsásson rendelkezésre, 
mint Ausztria. Hangsúlyozta továbbá a magyar pénzügyminisz
ter, hogy a hadügyminisztérium által igényelt összegek kvótaszerű 
hányadának rendelkezésre bocsátása nem jelenti azt, mintha az 
igényelt összegek s azok hovafordítása tekintetében egyetértene 
a hadügyminisztériummal, akit ezért egyedül fog terhelni a fele
lősség ; s a háború sikeres befejezhetése érdekében is a háború költ
ségeinek a lehető megszorítását sürgette. Kénytelen volt a pénz
ügyminiszter ezt az álláspontot elfoglalni, mert nem vállalhatta 
vohia azt az ódiumot, hogy a háború azért ütött ki balul, mert a 
hadvezetőség nem kapta meg azokat az összegeket és azokra a 
célokra, amelyeket az általa megjelölt célokra a közös hadügy
minisztérium a háború sikeres vitele érdekében szükségesnek talált, 
s mert az Osztrák-Magyar Monarchia szerkezetét tekintve más 
eljárás követése aligha lett volna lehetséges. Hasonló álláspontot 
foglalt el az osztrák pénzügyminiszter is, s a háború befejeztéig 
állandóan ez az álláspont érvényesült.

Ez természetszerűen nem zárta ki azt, hogyha egyik vagy 
másik pénzügyminiszter a közös hadügyminisztérium időközi igény
léseiből s az azokat kísérő kimutatásokból azt a meggyőződést 
merítette, hogy a háborús költségek méretei túlságosan nagyok, 
sőt az állam pénzügyi helyzetét is veszélyeztetik, vagy hogy olyan 
célokra is igényel a közös hadügyminisztérium pénzeszközöket, 
amelyek az illető pénzügyminiszter nézete szerint az úgynevezett 
mozgósítási hitel kereteibe nem vonhatók be, vagy a két állam 
közös költségére nem fedezhetők : ez ellen észrevételeiket meg ne 
tették volna. Ellenkezőleg, mind a két pénzügyminiszter a háború 
folyamán gyakran fordult ilyen észrevételekkel a hadügyminisz
tériumhoz, aminek gyakori tárgyalások voltak az eredményei, 
amelyek nem egyszer eredményre is vezettek. Sőt fontosabb kér
désekben, különösen a háború későbbi szakában, amikor a hadveze
tőség már hosszú tartamú háborúra készült, és ennek folytán a 
hadügyminisztérium különböző, a háború első hónapjaira való 
igénylésekben nem szerepelő beruházások természetével bíró kiadá
sokra is kért a mozgósítási szükséglet keretében fedezetet, a fel
merült kérdéseknek közös egyetértésben való elintézése érdekében
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közös ininiszteri értekezletek vagy minisztertanácsok is tartattak. 
Ha ily módon bizonyos ellenőrzés alatt állott is a mozgósítási 
szükséglet igénylése, azért mégis az, hogy minő Összegek és milyen 
célokra igényel tettek, túlnyomórészt a közös hadügyminisztérium 
belátásától függött és a közös hadügyminiszter felelősségére tör
tént, annál is inkább, mert a két kormánynak nem volt módja 
ellenőrizni azt, hogy a közös hadügyminisztérium által igényelt 
összegek tényleg milyen célokra és hogyan használtattak fel.

Ügy annak a megállapítására, hogy a háborúval kapcsolatos 
kiadások címén minő összegek és minő célokra igényelhetők a 
közös minisztérium áltál, mint annak az ellenőrzésére, hogy a 
rendelkezésre bocsátott összegek miképpen és milyen célokra hasz
náltattak fel, a delegációk lettek volna hivatva. De amint már 
több ízbén említettük, a delegációk az osztrák parlamenti viszonyok 
folytán 1917 végéig összehívhatok nem voltak, és amikor az 1917. 
évi december hó 3. napjára Bécsbe végre összehivattak, a közös 
minisztériumnak a delegációk elő terjesztett előterjesztéseiből s a 
delegációk, tárgyalásaiból kitűnt, hogy sem a mozgósítási szük
séglet számszerű megállapítása, sem az abba bevonható feladatok 
körének meghatározása, sem végül a rendelkezésre bocsátott ősz- 
szegek mikénti felhasználásának az ellenőrzése nem alakulhatott 
volna sokkal másként akkor sem, ha a delegációk a háború kitö
résének a kezdetétől fogva rendszeresen össze lettek volna hívhatók.

A közös minisztérium a delegációk elé nem terjesztett ugyanis 
sem részletes költségvetési előirányzatot a jövőre, sem szabályszerű 
zárszámadásokat a múltra vonatkozólag, hanem mindössze egy 
rövid előterjesztése volt, «az 1917/18. költségvetési évre szóló kö
zös költségvetési provizórium, valamint az 1914/15. 1915/16. és 
1916/17. költségvetési évek közösügyi kiadásainak és bevételeinek 
elszámolása tárgyában».

Ebben a rövid előterjesztésben a közös minisztérium arra 
való tekintettel, hogy «az osztrák-magyar monarchia két államá
nak äz 1917/18. évre vonatkozó közös bevételei és kiadásairól 
szóló előirányzat jelenleg még nem terjeszthető alkotmányos tár
gyalás végett az országos bizottság elé», azt kéri, hogy a monarchia 
rendes és rendkívüli közös kiadásainak mérve az 1917/18. szám
adási évre az 1914/15. évre megállapított keretekben, a «háborús 
költségek mértéke pedig, mindaddig, míg a háború ezen időtartam 
alatt tart, az összes fegyveres erő részére tényleges, elkerülhetet
len szükséglet keretében» állapíttassák meg. Ezenfelül javaslatokat 
tartalmaz ez az előterjesztés a közös kiadások és bevételek elszá
molási módjának, a háború vitelével felmerült költségek folytán 
szükségessé vált egyes, merőben technikai természetű és tárgyun
kat közelebbről nem érdeklő módosításai iránt.

A közös minisztériumnak ezt az előterjesztését a delegációk 
nem intézték el az 1917/18-iki költségvetési év lejártáig, s így az 
tárgytalanná vált. Ennélfogva a közös minisztérium 1918. október 
havában új, az előbbinek teljesen megfelelő előterjesztést készí
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tett azzal az eltéréssel, hogy az a szerint megadandó költségvetési 
felhatalmazás az 1918/19-iki számadási év első hat hónapjára lett 
kérve, és hogy a közös kiadások és bevételek mikénti elszámolására1 
vonatkozó javaslatok most már, az időközben lejárt, 1917/18-iki 
költségvetési évre is kiterjedtek. Ez az új előterjesztés az osztrák 
delegáció 1918 október 15-i teljes ülésén be lett nyújtva, de a 
magyar delegációnak a közbejött események folytán, már egyálta
lában nem lett beterjesztve.

A delegációk elé tehát nem terjesztett a közös minisztérum • 
olyan anyagot, amelynek alapján, még akkor is, ha a delegációk 
munkaképesek lettek volna s a közös minisztérium javaslatai or
szágos határozatokká lettek volna emelhetők, eldöntést nyert 
volna az a kérdés, hogy minő kiadások fedezhetők, illetve fedezen- 
dők a mozgósítási hitelből és hogy miképpen ellenőriztessék az, 
hogy tényleg milyen célokra használtatik fel ez a hitel.

Az előadottak dacára a háború tartama alatt többször fel
merült és képezte tárgyalás anyagát az a kérdés, hogy egyes a 
háborúval kapcsolatos kiadások a két államot közösen terheld 
kiadásoknak tekintendők-e vagy sem. Az e körbe tartozó kisebb 
jelentőségű kérdések felemlítését mellőzve, amint láttuk, mindjárt 
a háború kitörése után felmerült és nem volt egyetértőleg végle
gesen eldönthető az a kérdés, hogy a hadrakelt honvédség kiadá
sai milyen mértékben képeznek közös kiadást. Ugyancsak nem volt 
közös egyetértés létesíthető abban a később bővebben tárgyalandó 
kérdésben, hogy a háborúból kifolyólag katonai személyek és azok 
hátramaradottaival szemben felmerülő ellátási illetmények mennyi
ben képeznek közös kiadást. De a nyilvánosság előtt is a legtöbbet 
vitatott kérdés e téren az volt. hogy a hadikárok megtérítése közös 
költségen történjék-e vagy sem. Ez a kérdés a delegációk és a 
kvóta újból való megállapítása érdekében összehívott kvótakül
döttségek tárgyalásai során is felmerült és elég éles ellentéteket 
idézett fel.

Az osztrákok, tekintettel arra. hogy Ausztriának sokkal na
gyobb területei és sokkal hosszabb ideig képeztek hadszínteret, 
mint Magyarország területei s így természetesen sokkal nagyobb 
hadikáraik voltak, mint Magyarországnak, azt vitatták, hogy 
a hadikárok helyreállítására fordítandó összegek közös kiadást 
képeznek. Ezzel szemben a magyar álláspont mindvégig az volt. 
hogy a hadikárok helyreállítására fordítandó kiadások nem olyan 
kiadások, amelyeknek közösségét az 1867. XII. te. megállapítaná. 
Mert a hadikárok megtérítése nem feltétlen kötelezettsége az állam
nak, tehát nem a közös és együttes védelemmel szorosan össze
függő olyan kiadás, amely méreteiben is szükségképpeni követ
kezménye volna a háborúnak, hanem csak olyan állami támogatás, 
amelyet az állam belátása szerint nyújt a háború folytán kárt szen
vedő polgárainak ; s ezért ennek az állami támogatásnak a ter
heit mindegyik állam maga tartozik viselni. Tényleg a magyar 
állam, az ellenséges betörés folytán károsult lakosainak támogatá-



sára és az ellenséges betörés okozta káraik megtérítésére fordított 
összegeket — jobbadán a hadsegélyezési akció keretében — a 
sajátjából viselte. Nem volt elfogadható az osztrákok által a hadi 
rokkantak, hadi özvegyek és árvák ellátási díjainak közös kiadá
sok gyanánt való elszámolása tekintetében felhozott analógia sem. 
Nem szorul bővebb fejtegetésre az, hogy ezeknek a háború folytán 
munkaképtelenekké vált vagy támasz nélkül maradottaknak ellá
tása elsőrendű állami feladat, s ebbeli természete soha sehol vita tár
gyát nem képezte, míg ellenkezőleg az, hogy tartozik-e az állam a 
hadikárokat megtéríteni, s ha igen, mennyiben és minő alapon, az 
irodalomban is — különösen háborúk után —- sokat vitatott kérdés. 
S ha e tekintetben a vélemények nem is egybehangzók, mégis 
megállapítható, hogy az elméletben is túlsúlyban van az, a gyakor
latiján is általánosan érvényesülő felfogás, hogy az államnak nincs 
jogi kötelezettsége a hadikárok megtérítésére, s az esetleges meg
térítésnek csak méltányossági alapon van helye. Jellemző egyéb
iránt az osztrák felfogásra az, hogy amikor a hadikárok megtéríté
sére fordított kiadásoknak — mert az Ausztriára nézve kedvező 
lett volna — közös kiadási jellegét vitatták, mégsem mentek el 
a következetességben annyira, hogy a háborúokozta összes kiadá
sok közössége mellett foglaltak volna állást, holott merültek fel 
a háború viselésével szorosan kapcsolatos olyan kiadások, amelyek, 
mint látni fogjuk, különösen a háború első éveiben, a kvóta ará
nyánál sokkal nagyobb mértékben terhelték Magyarországot és 
nem közös kiadások gyanánt számoltattak el.

Ha a hadikárok megtérítése iránti kiadások közös jellegének 
megtagadása tekintetében a magyar kormány a magyar közvéle
mény által egyhangúlag osztott állásponttól nem is tért el, azt a 
körülményt, hogy Ausztria aránylag sokkal több hadikárt szen
vedett, mint Magyarország, megfelelően méltányolta akkor, ami
kor a gazdasági kiegyezésnek 20 évre való meghosszabbítása iránti 
tárgyalások során azt az eredeti kívánságát, hegy az 1907-iki 
kiegyezés által Magyarország terhére túlmagasan megállapított 
kvóta már az új kiegyezési időszak első évétől fogva leszállíttassék, 
oda módosította, hogy az ez iránt az osztrák kormánnyal létrejött 
megállapodás értelmében a magyar kvóta az új kiegyezési időszak 
első 5 évében, éppen arra való tekintettel, hogy Ausztriának a 
háborút közvetlenül követő időkben a hadikárok folytán tetemes 
többkiadásai lesznek, változatlanul az addigi 36'4%-ban tartassák 
meg. Éppen ezért a magyar kormányok azt a kérdést, hogy a hadi- 
károk megtérítésére fordított kiadások nem közös kiadások, a 
kvótára nézve az osztrák kormánnyal létesített ezzel a megálla
podással a két kormány közt elintézett ügynek tekintették, sezen 
nem változtathatott az a körülmény, hogy Burián közös pénzügy- 
miniszter az osztrák dleegációban, annak hangsúlyozása mellett, 
hogy a hadikárok viselésének kérdése nem a delegációk elé tar
tozik, kijelentette, hogy nem tud olyan megállapodásról, hogy 
mindegyik állam maga viselje a hadi károkat, s hogy úgy tudja,
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hogy a két kormánynak az az álláspontja, hogy ezt a kérdést 
mindenekelőtt egymás közt tisztázzák.

A magyar kormány álláspontját megerősítette a hadi szolgál
tatásokról szóló 1912. évi LXVIII. te. E törvény rendelkezéseinek 
a megvilágításában a magyar kormány álláspontja lényegében 
megfelelt annak, a tudományos irodalomban is sokak által elfoga
dott elvi álláspontnak, hogy az állam köteles megtéríteni azokat 
a károkat, amelyeket lakosai a saját csapatainak parancsnokságai 
által hatáskörükben jogosan kiadott rendelkezések folytán szen
vedtek, ellenben nem forog fenn az államnak ilyen megtérítési kö
telezettsége a véletlen, baleset vagy egyesek önhatalmú cselek
ménye folytán előállott károk megtérítése tekintetében még ak
kor sem, ha azok a saját csapatok műveleteivel kapcsolatosak, 
illetve ezek által okoztattak, továbbá az ellenség által okozott 
károk megtérítése tekintetében. Bár az 1912. évi LXVIII. te.-ben 
ez az álláspont nincs részletesen kifejtve, azért kétségtelen az egész 
törvény tartalmából és szelleméből, hogy ezen az alapon áll, ami
kor a 3. szakaszban kimondja azt, hogy a «hadi szolgáltatásokért — 
amennyiben a törvény nem állapítja meg kifejezetten az ellenkező
jét — megfelelő térítés jár». Továbbá amidőn a 15. szakaszban 
az a rendelkezés foglaltatik, hogy az átkelési eszközökön, valamint 
a magántulajdonban levő műtárgyakon a használattal okozott 
kárért térítés jár és a 19. § úgy intézkedik, hogy a használatba 
átvett ingatlan állagában szenvedett kárért megfelelő kártérítést 
kell adni. Végül kimondja a törvény 34. szakasza, hogy a hadi 
szolgáltatásokért járó térítés és az okozott károkért járó kártérí
tés, továbbá a személyes szolgálatokra bevont egyének ellátási 
igényeiből eredő kiadások a közös hadügyi tárcát terhelik.

Ily körülmények között a magyar kormány álláspontjának 
az érvényre juttatása tekintetében az volt a fontos, hogy az 1912. 
évi LXVIII. te., a magyar állásponttal megegyező, rendelkezései
nek és szellemének megfelelően hajtassék végre. A kérdés nem volt 
könnyű, mert a hadviselés során a magántulajdon igénybevételé
nek és megkárosításának igen sok olyan alakja fordulhat elő, 
amelyre nézve nehéz megállapítani, hogy az megtérítési kötelezett
ség alá eső hadszolgáltatásból eredő kárnak vagy megtérítési köte
lezettség alá nem eső hadikárnak minősítendő-e. Ezért a törvény 
végrehajtási utasításának megszövegezése iránti tárgyalások igen 
elhúzódtak, úgy hogy csak 1918. évi január 30-án jelent meg a 
törvény végrehajtási utasítása. Ez a végrehajtási utasítás teljes 
mértékben számol a magyar kormány fent kifejtett álláspontjával, 
amennyiben kétségtelen, hogy ennek értelmében csak a katonai 
igazgatás által igénybevett tárgyakon okozott kár térítendő meg 
és például az ingatlanok tekintetében kifejezetten kimondja, hogy 
még igénybevétel esetén is figyelmen kívül kell hagyni a véletlen 
által előidézett oly kárt, amely a tárgyat akkor is érte volna, ha 
nem vették volna igénybe, továbbá az erőhatalom, erőszakosság, 
valamint az ellenség által okozott kárt.



A hadszolgáltatási törvény alapján bejelentett igények felett 
a döntésre csak az érdekelt minisztériumok képviselőiből alakult 
bizottság volt hivatva, habár a bejelentések megvizsgálására és az 
igények megállapítására a törvény értelmében községi bizottságok 
voltak alakítandók, amelyeknek munkálatai a katonai területi; 
parancsnokság két kiküldöttjével kiegészített törvényhatósági köz- 
igazgatási bizottság, Horvát-Szlavonórszágokban az országos bízott-; 
ság, által felülvizsgálva voltak a miniszteri bizottság elé térjeszten- 
dők. Ez az eljárás bonyolult volt s nagyon nehezítette a bejelentett; 
ügyek végleges elintézését, miért is különösen tekintettel a Galí
ciában előfordult igen számos igénybevételre, főként az osztrák- 
kormány szorgalmazására a két kormány az eljárás gyorsítása ér
dekében teendő intézkedésekben állapodott meg. Ennek folyomá
nyaként az 1916. évi X X III. te. felhatalmazta a honvédelmi 
minisztert, hogy a «bejelentett igények gyorsabb kielégítése érde
kében rendeletileg akként intézkedhe.ssék, hogy ezek az igények,- 
meghatározandó feltételek fennállása esetén, a ■törvényhatósági' 
közigazgatási bizottságoknál, Horvát-Szlavonországokban az orszá
gos bizottságnál, a felekkel — a meghatározandó legmagasabb összeg 
erejéig — kötendő egyezségek útján kiegyenlíthetők legyenek.»!

Az e törvény végrehajtása iránt kiadott utasítás szabályozván 
az egyezség útján való kiegyenlítés feltételeit s az erre vonatkozó- 
eljárást, 20,000 K-ban állapította meg azt a legnagyobb összeget, 
amelynek keretén belül az igények egy-egy féllel egyezség útján 
rendezhetők, és többek közt kimondta, hogy egyezséget csak olyan 
igényre lehet kötni, amelyre nézve kétségtelen, hogy a hadi szol
gáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. te. rendelkezései alá esik. 
«Ennélfogva például a hadműveletek által okozott károkért, a 
hadi szolgáltatások által okozott közvetett károkért, az ellenség
nek teljesített szolgáltatásokért és más hasonlókért támasztott 
igények egyezségileg nem rendezhetők.»

Az 1912. évi LXVIII. te. alá eső kártérítési igényeknek ez a 
megszorító körülírása teljesen megfelelt a magyar kormány állás
pontjának és így elvileg biztosítottnak volt tekinthető, hogy had- 
szolgáltatási kártérítések címén az 1912. évi LXVIII. to. alá nem 
eső hadikárok megtérítés tárgyát nem képezhetik. Más kérdés azJ 
hogy ez gyakorlatilag is teljesen,ki volt-e zárva. A hadi szolgáltatá
sok és hadszolgáltatási kártérítések kérdése Ausztriában ugyan
úgy volt szabályozva, mint Magyarországon. Ott is végső fokon 
miniszteri bizottság döntött az igények felett s a középfokú ható
ság ott is ugyanolyan feltételek mellett intézhette el egyezségi úton 
az igényeket, mint Magyarországon. De a magyar bizottságokban 
az osztrák hatóságok és az osztrák kormány, az osztrák bizottsá
gokban a magyar hatóságok és a magyar kormány képviselve nem 
voltak, az egyöntetű eljárást csak a közös hadügyminisztérium
nak mindkét állam bizottságaiban helyt folgaló képviselői biztosí
tották. így kérdés, vájjon az ausztriai bizottságok nem állapi-' 
tottak-e meg egyes esetekben térítést olyan károkért, amelyek tulaj-



.(Ionképpen nem a hadszolgáltatási törvények értelmében meg
térítendő károk, hanem az e törvények alá nem eső hadikárok 
Voltak; Ez is olyan kérdés volt, amely csak a háború befejeztével 
megejtendő végleges leszámolás során lett volna tisztázható, s 
aminek tisztázása a bekövetkezett összeomlás folytán elmaradt.

Arra nézve, hogy akár a szóbanforgó hadszolgáltatási károk 
megtérítése címén, akár általában a hadszolgáltatási törvények 
értelmében különböző címeken járó térítések fejében összesen 
mennyi igény lett a háború alatt bejelentve, mennyi igény lett 
ezekből a bejelentésekből elismerve, elutasítva, illetve mennyinek 
az el vagy el- nem ismerése felett nem lett határozat hozva, to
vábbá, hogy ezeknek az igényeknek a fejében mi lett a háború alatt 
kifizetve, kimutatások nem állanak rendelkezésre, éppúgy mint 
a tekintetben sem, hogy a háború befejezésének idejében mennyi 
ilyen jogosan támasztható igény nem volt még bejelentve. A pénz
ügyminisztériumok állandóan azt az álláspontot képviselték, 
hogy a jogos igények a hadvezetőség rendelkezésére bocsátott moz
gósítási hitel terhére mielőbb kielégíttessenek és az 1!)12. évi 
LXVUI. te. 32. §-a is úgy rendelkezik, hogy «az e törvény alapján- 
teljesített szolgáltatásokért járó térítést és a szenvedett károkért 
járó kártérítést, amennyire lehet, készpénzben kell kifizetni.» Ebből 
a körülményből az a következtetés látszanék jogosultnak, hogy a 
szóbanforgó igények legnagyobb része a luxború alatt a mozgósí
tási hitel terhére ki lett egyenlítve. Mert a törvény értelmében 
csak azok a térítési, illetve kártérítési igények tartoztak a bizott
ságok elé, amelyek azonnal ki nem fizettettek vagy amelyekre 
vonatkozó térítéssel a szolgáltatást teljesítő megelégedve nem volt. 
Az erre vonatkozó bejelentéseket a törvény értelmében az illeté
kes községi elöljáróságnál legkésőbb hat hónap alatt kellett megtenni 
attól a naptól fogva, amelyen a hadi szolgáltatások iránti köte
lezettségek megszűnése közzététetett. Amennyiben az azonnal 
való fizetés nem lett volna lehetséges, a hadi szolgáltatás teljesíté
sét elismervénnyel írásban nyugtatványozni kellett és az így iga
zolt igényeket, amennyiben a kifizetés már előbb nem történt 
volna meg, az elismervények alapján ugyancsak a fentemlített 
hat hónap alatt kellett volna a községi elöljáróságnál érvényesíteni. 
A Monarchia bekövetkezett összeomlása folytán ezeknek a háború 
alatt ki nem elégített igényeknek a szabályszerű bejelentése, meg
vizsgálása. megállapítása és kifizetése elmaradt. így nem állapít
ható meg az sem, hogy mennyire rúg az az összeg, amely normális 
viszonyok közt ezen a címen mint háborús kiadás utólag fizetendő 
.lett volna. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétomlása folytán ke
letkezett egyes államok ugyan részben készítettek erre vonatkozó 
összeállításokat, de minthogy ezeknek az összeállításoknak az 
alapja nem ellenőrizhető, s minthogy ez összeállítások készítésé
nél nem ugyanazok a szempontok voltak irányadók, amelyek a 
háborúnak a Monarchia által való lelikvidálása eseten a ki nem 
egyenlített igények elismerése és kifizetése tekintetében érvénye
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sültek volna, ezek az összeállítások, még ha rendelkeznénk is velők, 
a jelen tanulmány szempontjából értékkel nem bírhatnának.

Hasonló a helyzet a hadvezetőségnek a háború befejeztével 
kiegyenlítetlenül maradt egyéb tartozásai tekintetében utólag ké
szült esetleges összeállításokat illetőleg. Ezek a tartozások részben a 
szövetséges államok hadvezetőségeivel szemben állottak fenn s 
ellentételüket képezték viszont a szövetséges államok hadvezető
ségeivel szemben fennállott követelések, részben pedig magánosok
kal, nevezetesen belföldi és esetleg külföldi szállító cégekkel léte
sített magánjogi természetű megállapodásokból eredtek. A had
vezetőség ugyanis figyelmen kívül hagyva a két állam pénzügy
in inisztereinek ismételt arra irányuló kívánságát, hogy a hadvise
léssel járó összes költségek azonnal készpénzben kiegyenlíttesse- 
nek, szállító cégekkel különböző, ezzel ellentétben álló megállapo
dásokat létesített s gyakran kötött olyan szállítási szerződéseket 
is, amelyek egyes vállalatokra nagy, olyan beruházási kötelezettsége
ket róttak, amelyék a háború tartamától függetlenül hosszabb időre 
adott szállítási megbízás alapján felszámítandó kereseti összegek- 

■ bői lettek volna törlesztendők. Az ilyen magánjogi megállapodá
sokból eredő tartozások jogi szempontból való érvényességéhez, 
amennyiben azokhoz egyes esetekben a két kormány kifejezetten 
hozzá nem járult, is szó fér, mert kétségtelen, hogy ezek által a 
megállapodások által lényegileg a két államot közösen terhelő 
adósságok létesíttettek, amihez az 1867. évi XII. te. 56. §-a 
értelmében a magyar országgyűlés előzetes jóváhagyása volt szük
séges, amit az 1912. évi LXIII. te. rendelkezéseire való tekintettel 
legfeljebb a magyar kormány előzetes hozzájárulása pótolhatott. 
Ügy hogy kétségtelen, hogy ha az összeomlás közbe nem jön és 
a háború normálisan lett volna lelikvidálható, ezeknek a követe
léseknek az elismerése részben mogtagadható, részben pedig ki- 
egyenlítésük tekintetében a két államra nézve előnyös egyezségek 
lettek volna létesíthetők.

Éppúgy, mint ahogy, az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása 
folytán, nem állapíttattak meg szabályszerűen és nem is állapít
hatók meg azok a tartozások, amelyek az igénybevett mozgó
sítási hiteleken felül a háborúval kapcsolatban a hadvezetőség 
részéről mint háborús költségek felmerültek, éppúgy nem állapít
tattak meg az ezen tartozások ellensúlyozását szolgáló, jelenté
keny összegekre rúgó aktívák, amelyek a hadsereg demobilizálá- 
sával kapcsolatban a feleslegessé vált anyagok értékesítéséből 
normális viszonyok közt befolyhattak volna. A háború befejezté
vel ugyanis ezeknek az anyagoknak nagy része a Monarchia 
összeomlása folytán keletkezett új, illetőleg területileg megnöveke
dett államok birtokába került, illetve elkallódott.

De sőt a Monarchia összeomlása folytán még az sem állapít
ható meg pontosan, hogy mire használtattak fel a mozgósítási 
hitel címén igénybevett összegek. Ennek az utólagos megállapítás
nak normális viszonyok között annál nagyobb jelentősége lett



volna, — mert amint láttuk, nem volt előre megállapítva, hogy a 
mozgósítási hitelből milyen kiadások fedezhetők, illetve fedezendők. 
Ügy hogy a háború befejezése után előterjesztendő zárszámadások 
és az azok alapján készítendő végelszámolás alkotmányos elinté
zése alkalmával lett volna eldöntendő az, vájjon a mozgósítási hitel 
igénybevétele és felhasználása helyesen történt-e, s vájjon a mozgó
sítási hitel terhére elszámolt összes kiadások a Monarchia két álla
mát a kvóta arányában közösen terhelő kiadásoknak el voltak-e 
ismerhetők, vagy szerepeltek-e azok közt olyan kiadások, amelyek 
közöseknek nem voltak tekinthetők, viszont nem teljesített-e a 
két állam, illetve azok valamelyike a sajátjából a háború folytán 
előállott olyan kiadásokat, amelyek utólag közöseknek voltak el- 
ismerendők. S ezen az alapon lett volna megejtendő nemcsak a 
háború költségeinek a végleges megállapítása, de a két állam kö
zötti végelszámolás is. Ennek a felfogásnak felelt meg Burián közös 
pénzügyminiszternek az osztrák delegációban tett az a kijelentése, 
hogy nem lévén tisztázva a háborúokozta összes terheknek a két 
állam közti mikénti megoszlása, több esetben előfordul, hogy egyes 
kiadások egyelőre közös kiadásoknak számoltatnak el.

Készültek ugyan, részben a közös számszék részéről még a 
háború alatt, részint az összeomlást követőleg a likvidáló, majd 
később az osztrák kormány által ausztrifikált közös számszék ré
széről összeállítások, a két állam által a közösség részére a háború 
folyamán rendelkezésre bocsátott összegek és azoknak felhaszná
lása tekintetében, de ezek az összeállítások a szabályszerű zár
számadásokat nem pótolhatják, nemcsak azért, mert az erre hiva
tott alkotmányos tényezők által felülvizsgálva és jóváhagyva nem 
lettek, de azért sem, mert nagyrészt nem az összes erre illetékes 
tényezők közreműködésével jöttek létre és részben csak, a zárszám
adások összeállítását megelőző szigorlaton keresztül nem ment 
adatokat tartalmazó, eredmény-számadásokat foglalnak maguk
ban; sőt a közöshadseregnek 1917. évi július 1-től 1918. évi október 
31-ig terjedő kezelésére vonatkozólag nem is célrovatok szerint cso
portosított felhasználási számadás, hanem kizárólag az egyes 
fizetőhelyeknek kiutalt összegekre vonatkozó számadás jellegé
vel bírnak. Mégis ezek az összeállítások 1 lévén az egyedüli for-

1 A szóban forgó összeállítások n ég y  füzetben jelentek m eg. A  füze
tek  m indegyike a bevezetésben ism erteti azokat az alapelveket, am elyek  
alapján  a bennök fog la lt összeállítások készültek, s  az ezekre vonatkozó  
tudnivalókat. Az I. fü zet cime : R echnungsabschluss für das V erw altungs
jahr 1014/15. M egjelent 1919-ben, k iad ta  a közös legfőbb szám vevőszék. 
A II . füzet címe : R echnungsabschluss des Verwaltungsjahres 1915/Hi 
für den  gemeinsamen H aushalt der bestandenen österreichisch-ungarischen  
Monarchie. Megjelent 1919-ben. k iadta a  likvidáló közös legfőbb szám vevő- 
szék. A III. füzet cím e : R echnungsabschluss des Verwaltungsjahres 
1916/17 für den gem einsam en H aushalt der bestandenen österreichische- 
ungarischen Monarchie. M egjelent 1920-ban, kiadta a likvidáló előbb közös 
legfőbb szám vevőszék. A  IV. füzet c ím e : Rechnungsabschluss für den  
gem einsam en H aushalt der bestandenen österreichisch-ungarischen Monar
chie. Megjelent 1921-ben, kiadta az osztrák Pénzügym inisztérium .
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. rás, amelyből a mozgósítási hitelek felhasználása és egyáltalá
ban a közös minisztériumok háborúalatti kezelése tekintetében 
meríthetünk, azok igen becses anyagot képeznek. Az ezen össze
állítások negyedik füzetének harmadik részében foglalt összefog- 

! lalás szerint a két állam által, beleértve a vámjövedék feles
legeit is, 1014 júl. 1-től 1918 okt. 31-ig 71,646.236.238 K 84 f 
bocsáttatott a közös kiadások fedezésére a 
közös pénzügyminisztérium rendelkezésére.

Viszont a közös pénzügyminiszter 71.192.956.892 K 86 f-t
utalt az egyes központi pénztárakba.

Ebből az összegből 1918 október 31-ig 64,860.755,783 K 13 f 
lett a zárszámadásokban, illetve eredmény
számadásokban elszámolva úgy, hogy a
mutatkozó 6.332.201.109 K 73 f
az időszak kezdetén és végén meglevő pénz
tári készletek között fennálló 208.925,633 K 60 f
különbözet levonásával, továbbá a közös 
pénzügyminisztérium kvóta és javadalmazási
számláján mutatkozó 26.404,237 K 79 f
egyenleg hozzáadásával adja azt a 6,149.679,713 K 92 f
összegyenleget, amely még utólagosan elszámolandó volt.

Az 1918. évi október 31-én fennmaradt 265.543,365 K 79 f 
pénztári készlet, továbbá a fentiek szerint
mutatkozó 6,149.679,713 K 92 f
forgalmi egyenlegnek az a maradványa, amely 1918. évi október 
31-ig tényleg felhasználva nem lett, képezték azt az összeget, amely 
az 1918. évi október 31-e után felmerülő közös kiadások fedezésére 
rendelkezésre maradt. Az utóbb említett forgalmi egyenleg te
kintetében azonban nyilvánvaló, hogy annak egy jelentős része 
az 1918. évi október 31-ig már tényleg fel lett használva, csak 
nem lett eddig az időpontig tárcaszerűen elszámolva, s ezért mutat
kozik mint forgalmi egyenleg.

E számadatok tekintetében mindenekelőtt megjegyzendő, hogy 
az azok szerint a két állam által a közös kiadások fedezésére a 
szóbanforgó időszak alatt a közös pénzügyminisztérium rendelke
zésére bocsátott 71.646.236,238 K 84 f-t tevő összeg nem felel 
meg a magyar zárszámadások szerint rendelkezésre bocsátott 
összegnek.

A magyar zárszámadások szerint á közösügyi kiadások 
a vám jövedéki feleslegek levonása után kitettek :

1914/15-ben ...............................................  3,751.930,900 K 93 f-t
1915/16-ban ...............................................  5,648.263.958 K 28 f-t
1916/17-ben ...............................................  6,739.279,824 K 57 f-t
1917/18-ban ...............................................  6,791.402,011 K 03 f-t
1918 július 1-től 1918 október 31-ig ..  2,813.375,395 K 98 f-t

Összesen......................... 25,744.252.090 K 79 f-t
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Ennek a kvóta szerint Magyarországra
eső összegnek megfelelt összesen................ 70,725.967,282 K 36 f
amihez hozzáadandó a szóbanforgó időszak
alatt jelentkező vámjövedéki felesleg címén 601.142,827 K 07 f 
úgy hogy a magyar zárszámadások adatai
szerint a rendelkezésre bocsátott összeg 71,327.110,109 K 43 f 
volt.

Ebből az összegből azonban leütendő 
az 1914/15. évi kezelésben öt, Németország 
által átvett tengeralattjáró naszád építési 
költségeinek megtérítése fejében befolyt . 8.000,000 K.
amely összegből a kvóta szerint a Magyar 
Szent Korona országaira eső 2.912,000 K a 
magyar zárszámadásban a valódi bevéte
lek között fel is van véve, továbbá........  765,300 K.
amely a közös külügyminisztérium 1914. 
első félévi rendes és rendkívüli kiadásaihoz 
póthitelképpen megállapított összeget ké
pezi és amelynek a kvóta szerint a Magyar 
Szent Korona országaira eső 278,569 K 20 f 
hányada a magyar zárszámadás szerint az 
átfutó bevételekben vissza is térült, továbbá 
az 1912. évi közösügyi zárszámadásra ala
pított végleges leszámolás folytán a rendes 
kezelésből a Magyar Szent Korona orszá
gaira eső tartozás címén a magyar zárszám
adásban elszámolt 14.174.300 K 51 f-nek
megfelelő ................................................... 38.940,386 K 01 f.
mert ez az összeg nem terheli a szóbanforgó 
időszakra vonatkozó közösügyi kezelést, s 
különben is a magyar zárszámadásban is 
csak a bruttó elszámolási rendszerből folyó 
számadási keresztül vezetés jellegével bírt, 
amely a közösügyi rendkívüli bevételek 
közt elszámolt 23.754.837 K 32 f-ben nem
csak megtérült, de 9.580,536 K 81 f-rel túl 
is lett haladva, minthogy az 1912. évi közös
ügyi zárszámadásra alapított végleges le
számolás folytán végeredményben Magyar- 
ország javára ilyen összegű követelés mu
tatkozott.

Összesen leütendő teh á t.....................  47.705,686 K 01 f
úgy hogy marad a magyar zárszámadások 
adatai szerint rendelkezésre bocsátott ösz-
szeg gyanánt................................................... 71,279.404,423 K 42 f

Azonban Magyarország a közösügyi 
kiadások címén a valódi kezelésben a fent 
kimutatott összegeken felül, részben a közös
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haditengerészet hajóépítési szükségletének 
fedezésére, részben előlegül a közös külügy
minisztérium által a két állam terhére 
teljesített, később említendő olyan kiadá
sokra. amelyek tulajdonképen a tágabb 
értelemben vett polgári igazgatás körébe 
tartoznak, a magyar zárszámadásban az 
átfutó kezelésben elszámolt összegeket is 
bocsátott a szóbanforgó időszak alatt a 
közösség rendelkezésére, amely összegek 
nem térültek meg a valódi bevételekben, 
de másrészt a közös kezelésre vonatkozó 
fentemlített összeállításokban bennfoglal
tatnak.

Ezek az ily módon átutalt összegek
1914/15-ben .................................................... 10.617,108 K 68 f-t
1915/16-ban .................................................... 40.211,308 K 23 f-t
1916/17-ben .................................................... 62.940,360 K 99 f-t
1917/18-ban .................................................... 69.414,431 K 87 f-t
1918 július 1-től 1918 október 31-ig . . . .  22,272,645 K 95 f-t

azaz összesen............................. 205.455,855 K 72 f-t
tettek ki. amely kvóta szerint Magyaror
szágra eső összegnek megfelelt a Monarchia
két államára nézve........................................  564.439,164 K 06 f.

A magyar zárszámadásoknak a valódi 
és átfutó kezelésre vonatkozó adatai szerint 
tehát összesen (71,279.404.423 K 42 f-h
564.439,164 K 06 f ) ..................................... 71,843.843.387 K 4K f
lett volna a két állam részéről a közösség 
számára rendelkezésre bocsátandó, holott 
a közös legfőbb számvevőszék adatai alap
ján készült fentemlített összefoglalás sze
rint ez az összeg ............................................ 71,646.236,238 K 84 £
tett ki. Ámde ebből az utóbbi összegből 
még leütendő a benne foglalt az a 
280.919,419 K 60 f. amely mint a szövet
séges Törökország és Bulgária részére fo
lyósított kölcsön ezekben szerepel, mert ez 
az összeg ennek a kölcsönnek csak Ausztri
ára eső részét képezi és az abból Magyar- 
országra eső rész fejében 160.601,170 K 50 f 
(a kvótaszerű pontos összeg 160.777,781 K 
30 f lenne) az 1917/18. év folyamán a for
galmi átfutó kezelésben lett előlegként köz
vetlenül rendelkezésre bocsátva, úgy hogy 
az e címen Ausztria által fizetett összegek 
sem esnek tulajdonképpen a közösséggel
való elszámolásba. Marad tehát................ 71,365.316,819 K 24 f
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az az összeg, amely a közös legfőbb szám
vevőszék adatai alapján készült, többször 
említett összefoglalás szerint a háborús idő
szak tartama alatt a két állam által a kö
zösség rendelkezésére bocsáttatott, vagyis 478.526,768 K 24 f- 
rel kevesebb, mint amennyit ennek az 
összegnek a magyar zárszámadások alapján 
ki kellene tennie. Ez a jelentékeny eltérés 
csakis úgy magyarázható meg, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia közbejött össze
omlása folytán a szabályszerű leszámolások 
és összeegyeztetések nem voltak megejthe
tek. A rendelkezésre álló adatok alapján 
megállapítható, hogy ez az eltérés részben a 
mozgósítási hitelnél, részben az egyéb téte
leknél állott elő.

Ami a mozgósítási hitelben mutatkozó 
eltéréseket illeti, azokra vonatkozólag az 
alábbi táblázat (100. o.) nyújt tájékoztatást.

E táblázat adataiból kitünőleg a fent 478.526,768 K 24 f-rel 
kimutatott eltérésből 454.446,265 K 81 f a mogósítási hitelre esik, 
és így a 24.080,502 K 43 f maradvány az egyéb hiteleknél mutatkozó 
eltérésekre vezetendő vissza. Ezek az eltérések onnan erednek, 
hogy egyes utalványozások nem fordulnak elő a magyar zárszám
adásokban. míg viszont mások itt szerepelnek, de nem fordulnak 
elő a közös legfőbb számvevőszék adatai alapján készített össze
állításokban. Ezeket az eltéréseket a 101. oldalon levő kimutatás 
tünteti fel.

A rendelkezésre álló adatokból meríthető egyéb magyarázatok 
hiányában azt kellene következtetni, hogy az a 478,526.768 K 24 
f-nyi többlet, amely a magyar zárszámadások adatai alapján mu
tatkozik, azt jelenti, hogy Ausztria a háborús időszak alatt ennyivel 
kevesebbet bocsátott a közösügyi kiadások céljaira rendelkezésre 
annál az összegnél, amelyet a Magyarország által rendelkezésre bo
csátott összegek arányában a kvóta alapján rendelkezésre kellett 
volna bocsátani. Más magyarázat tényleg alig található, hacsak azt 
nem akarjuk feltételezni, hogy egyik vagy esetleg mind a két forrás 
adatai hiányosak vagy helytelenek. Ezt az egyedül kínálkozó ma
gyarázatot azonban kétkedéssel kell fogadnunk nemcsak azért, 
mert a közös legfőbb számvevőszék adatai alapján készült össze
állítások IV. füzete foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vájjon a 
háborús időszak alatt a közösség által szükségelt összegeket a két 
állam mindenkor a kvóta arányában bocsátotta-e rendelkezésre 
és (93 1.) arra az eredményre jut, hogy igen. Mindössze a Török
országnak és Bulgáriának adott kölcsön fejében Ausztria által 
fizetett, általunk is kihasított 280.919,419 K 60 fillért, továbbá egy 
19.080 és egy 57,240 K-ás tételt jelöl meg ez az összeállítás olyan-
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A m ozgósítási h itel a lak u lása

I  A m agyar zárszám adások szerint 
mozgósítási hitel címén

Időszak |i Magyarország 
i által rendelke

zésre bocsáto tt 
összeg

a két állam  á lta l 
összesen rendel
kezésre bocsá
tandó le tt volna

A közös legfőbb számvevőszék ad ata i a lapján  készült összeáll! 
tások  szerint (IV . füzet)

a két állam  á lta l 
tényleg rendel
kezésre bocsá
to t t  mozgósítási 

hitel

az előbbi rovat
ban kimutatott 
összeghez hozzá
adandó az össze
állítás szerint a 
közös külügymi

nisztériumnál 
elszámolt, de

‘ az előbbi rovatban 
kimutatott összeg-

A m agyar zárszá
m adások szerint 

rendelkezésre
bői levonandó a kö- : bocsátandó ősz-
zös haditengerészet ;i szeg a közös leg-
hajóépítési szükség- főbb számvevő-
lete címén felme- m arad tényleg szék ad a ta i alap-

rendelkezésre ján készült össze-
bocsáto tt moz- állítások szerint

gósítási hitel rendelkezésre bo
csá to tt összegnél 

több

rült összeg, amely a 
magyar zárszáma
dások szerint nem 
a mozgósítási hitel 

tényleg a moz- I keretében, de az át- 
gósitási hitelből futó kezelésben 
fedezett összeg i adott előlegként 

1 bocsáttatott rendel-
kevesebb

kezésre

k o r o n á k b a n

1914/15

.... .... .

3.554,306.754*98 9.764,578 997.20 9.575,936-168-99 7,000.000 9.582,936.168-99 181,642.828-21

1915/16 5.487,814.084-63 15.076,412.320-41 14.816,807.563 29 3,000.000 29,634.000-— 14.790,173.563-29 286,238.757-12

1916/17 6.564,902.479-38 18.035.446.352-69 18.212,760 960-98 68,078.636-02 18.144,682 324-96 169,235.972-27

1917 júl.
1-től 1918
okt. 31-ig 9.359,105.952-86 25.711,829.540-82 25.690,154.888 07 74,126.000-— 25.616,028.888 07 95,800.052-75

összesen 24.966.129.264-85 68.588,267.211-12

.. i

68.295,659.581-33 10,000.000 171,838.636-02 68.133,820.945-31

-

454,446.265-81



A k ö z ö sü g y i k ia d á so k n á l m u ta tk ozó  e lté ré sek .

Időszak A hitel megjelölése

A magyar zárszám-. 
adásokban előfordul, 
a közös legfőbb szám
vevőszék adatai alap
ján készített összeál
lításban azonban nem

A közös legfőbb szám
vevőszék adatai alap
ján készített összeál
lításban előfordul, a 
magyar zárszámadá
sokban azonban nem

korona f korona f

1914/15 Az 1914. év  első felére a közöshadsereg részére m egállap ított rendes kiadá-
sok hiteléből fel nem  használt, azonban 1914/15-ben ig én v b ev ett.. 6.016,026 73

Az 1914. év  első felére a közöshadsereg részére m egállap ított rendkívüli
hitelből fel nem  használt, azonban az 1914/15-ben ig é n v b e v e tt ................ 18,973 96

A közös legjobb szám vevőszék szükségleténél ........................................................ 12,581 —
A  közös pénzügym inisztérium nál hadipótlék c ím é n ............................................... 22,901 12

1915/16 Az 1914/15. évre a közöshadsereg részére m egállapítot rendes kiadások
hiteléből fel nem  használt, azonban 1915 lfi-ban ig é n y b e v e t t .................... 25.493,348 32

A közöshadsereg rendes szükségleténél.......................................................................... 3.539,560 91
A közös pénzügym inisztérium  rendes szü k ség le tén é l............................................. 16,500 —
A közös legfőbb szám vevőszék rendes szükségleténél ........................................... 7,581 —
A  rendkívüli kezelésbe áthozott hitelm aradványokból fedezendő k ia d á s ... 249,793 99
A külügym inisztérium nál a D una bizottság kö ltségei............................................ 496,468 11
A közös pénzügym inisztérium nál hadipótlék c ím é n ............................................... 308,639 79

1916/17 A közös pénzügym inisztérium  rendes szü k ség le tén é l............................................. 16,500 —
A közöshadsereg rendes szükségleténél....................................................................... 31.540,796 15
A közöshadsereg rendkívüli szü k ség le tén é l................................................................. 249,794
A közös tengerészet rendes szükségleténél................................................................... 10,000 —
A közös pénzügym inisztérium nál hadipótlók c ím é n .............................................. 370,632 30

1917 A külügym inisztérium nál külföldön internált állampolgárok segélyezésére . 20.947,405 —
júl. 1.— A közöshadsereg rendes szükségleténél ........................................................................ 10.817,536 95

1918 A  közöshadsereg rendkívüli szü k ség le tén é l................................................................. 8,138 32
okt. 31-ig. A közös tengerészet rendkívüli szü k ség le tén é l.......................................................... 1.377,293 60

A közös pénzügym inisztérium  rendkívüli szü k ség le tén é l..................................... 22,000 —
A közös külügvm inisztérum m ál a kiewi expedíció k ö ltség e ire .......................... 7.408,191 70
A közös külügym inisztérium nál h írszolgáltatási k ö ltségek re .............................. 145,600 —
A közös tengerészet rendes szü k ség lete in él................................................................. 1.377,291 —
A közös tengerészeinél a polai R iviera-szálloda m eg v é te lére ............................ 1.200,000 —
A  közös pénzügym inisztérium nál hadipótlék c ím én ................................................. 1.332,423 22
ö s s z e s e n ..................... .*................................................................................................. .............. 68.543,239 84 44.462,737 39
L evonandó.................................................................................................................................... 44.462,737 39
Marad tö b b le t ............................................................................................................................ 24.080,502 45 L.
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nak, amely Ausztria által egyedül lett teljesítve, viszont egy 
7.408,191 K 70 filléres, egy 19,110 K -ás, egy 21,840 K-ás és egy 
145,600 K-ás tételt tüntet fel olyannak, amelyet egyedül Magyar- 
ország fizetett meg. Bár ezt a füzetet már az osztrák kormány 
egyedül állította össze s így ez a megállapítás is csak egyoldalúnak 
tekintendő, azért az egész összeállítás komolysága nem engedi meg 
a részletekbe menő e megállapítás feletti egyszerű napirendretérést. 
Az a körülmény, hogy a közös pénzügyminisztérium súlyos köte
lességmulasztást követett volna el, ha nem ügyelt volna arra, hogy 
a két állam kormánya a kvóta arányában egyenlő mértékben járul
jon a közös kiadások fedezéséhez, szintén a mellett szól, hogy azt a 
feltevést, hogy Ausztria egy, a szóbanforgóhoz hasonló, jelentős 
összeggel kevesebbet bocsátott a háború alatt a közösség rendel
kezésére, mint amennyit a Magyarország által rendelkezésre bo
csátott összegek arányában rendelkezésre kellett volna bocsátani, 
ne fogadjuk el feltétlenül mint a szóbanforgó eltérések magyará
zatát. Másrészt maga a többször említett összeállítások IV. füzete 
is igazolni látszik ezt a feltevést. A közös pénzügyminisztérium
1914. évi július 1-től 1918. évi október 31 -ig terjedő idő alatti tárca- 
és forgalmi kezeléséről az ebben a füzetben közzétett pénztári 
mérleg szerint ugyanis a magyar pénzügyminiszter által a mozgó
sítási szükséglet címén rendelkezésre bocsátott netto összegek ösz- 
szesen 24,966.129,264 K 85 f-t tesznek ki, azaz teljesen megfelelnek 
azoknak az összegeknek, amelyek a magyar zárszámadásokban 
ezen a címen elvannak számolva, az osztrák pénzügyminiszter 
által rendelkezésre bocsátott összegek pedig 43,167.601,319 K 
34 fillérre rúgtak, holott a magyar részről rendelkezésre bocsátott 
összegek arányában 43,622.137,946 K 27 fillért kellett volna el- 
érniök. Ezeknek az adatoknak tanúsága szerint is tehát Ausztria 
454.536,626 K 93 f-el, azaz lényegtelen eltéréssel teljesen az általunk 
fent kitüntetett összeggel kevesebbet bocsátott mozgósítási hitel 
gyanánt a közösség rendelkezésére, annál az összegnél, amely a 
magyar részről rendelkezésre bocsátott összeg arányában őt ter
helte volna. Nem indokolhatja ezt az eltérést az sem, hogy, amint 
később látni fogjuk, a közös külügyminisztérium a rendelkezésére 
bocsátott összegekből 378.504,221 K 09 f erejéig olyan kiadáso
kat teljesített, amelyek végeredményükben nem a kvóta szerint 
terhelték a két államot. Mert ez az összeg a maga egészében 
is kisebb, mint az eltérés, és mert természetes, hogy a végleges 
leszámolásig ezek az összegek is csak a kvóta arányában voltak 
a két állam által rendelkezésre bocsátandók. Ilyen körülmények 
között nem dönthetjük el azt a kérdést, mi ennek a lényeges 
eltérésnek az oka, elegendőnek véltük, ha arra reá mutatunk, a 
Magyarország és Ausztria közötti tárgyalásoknak lévén a feladata 
ez eltérés okainak és körülményeinek a teljes feltárása.

A közös legfőbb számvevőszék adatai alapján az Osztrák- 
Magyar Monarchia két államának a háborús időszak alatti közös 
kiadásai és bevételei tekintetében készült zárszámadások illetve



•eredményszámadások fő adatait az alábbi táblázat (104. és 105. o.) 
tünteti fel.

E táblázat adataiból kitünőleg a közösügyi kiadások közül a 
közös külügyminisztérium kiadásai a háború alatt elég számottevő 
emelkedést mutatnak, aminek a főoka az. hogy a külföldön állo
másozó külügyi személyzet illetményeire és a külföldön elhelyezett 
hivatalok dologi kiadásaira fordított összegek a pénzérték romlása 
folytán a háború alatt koronákban kifejezve jóval többet tettek ki, 
mint békében. A háború későbbi folyamán a belföldön az alkalma
zottak részére engedélyezett drágasági pótlékok is hozzájáriütak 
a kiadások emelkedéséhez. Az 1916/17 évben mutatkozó vissza
esése a kiadásoknak csak számadási eltolódásokra vezethető vissza. 
Meg kell egyébiránt jegyezni azt, hogy az elől közölt táblázat nem 
tünteti fel a külügyminisztériumnak a háború alatt felmerült 
összes kiadásait, hanem csak azokat, amelyek az 1914/15. évi költ
ségvetésben megállapított hitelekre vonatkoznak és a zárszámadá
sokban illetve eredmény számadásokban tényleg elszámoltattak. 
Ezeken felül jelentékeny kiadásokat teljesített a közös külügy
minisztérium a hadbavonultak külföldön lakó családtagjainak a 
segélyezésére, az ellenséges államokban internált magyar és osztrák 
állampolgárok támogatására és egyéb a háborúval kapcsolatban 
felmerült célokra, amely kiadások egyelőre csak a forgalmi egyen
legek terhére számoltattak el. Ezekről a kiadásokról a polgári igaz
gatás háborús kiadásai során fogunk megemlékezni.

A közös pénzügyminisztérium és a számellenőrzés kiadásaira a 
háború lényeges befolyással nem volt. Az alkalmazottak részére 
engedélyezett drágasági pótlékok növelték némileg a kiadásokat, 
amit részben ellensúlyozott az, hogy, főként a bevonulások folytán, 
valamivel csökkent a fizetések címén felmerült szükséglet. A had
sereg és a haditengerészet szükséglete azonban természetesen 
nagyon megduzzadt. Amint a fenti táblázatból kitűnik, az előbb 
már említett okból a hadseregnek jóformán összes kiadásai a 
háborús szükségletek közt lettek elszámolva. Mindössze az 1914/15. 
évi költségvetésben a hadsereg felszerelésére megszavazott rend
kívüli és különleges hitelekre 1914/15-ben és 1915/16-ban teljesített 
kiadások, amelyek közül csak az 1914/15 éviek érnek el jelentősebb 
összeget, számoltattak el külön s vannak táblázatunkban mint 
nem háborús kiadások kitüntetve. A haditengerészetnél ugyan
ebben a két évben nemcsak a hajóhad kialakítása céljára az 
1914/15. évi költségvetésben megszavazott rendkívüli és különleges 
hitelekre, de a rendes szükséglet keretében, a flotta pót- és új 
■építményeire engedélyezett, az előbbiekkel összefüggő hitelek alap
ján, folyósított kiadások is külön számoltattak el, mint nem 
háborús kiadások. A haditengerészet kialakítása, nevezetesen új 
hajók építése a háború teljes tartama alatt nem szünetelt, sőt a 
háború első évétől fogva az 1914/15. évi költségvetésben előirány
zott hiteleken felül a háborús szükségletek közt elszámolt összegek 
is fordíttattak erre a célra. Az egész haderő háborús szükségletére
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Az O sztrák-M agyar M on arch ia  k ö zö s  k ia d á sa i é s  b e v é te le i a k ö z ö s  leg főb b  sz á m v e v ő sz é k  
adatai a lap ján , ö s sz e h a so n lítv a  az 1 9 1 4 /1 5 .  év i e lő irá n y za tta l.

Költségvetési fejezet
1914/15-ben 1915/16-ban , 1917 júl. 1-től 

1916/17-ben jg ig  okt. 31-ig
1914/15. évi 
előirányzat

k o r o n á k b a n

K ülügym inisztérium :
Rendes k ia d á so k ........................................................
Saját b e v é te le k ..........................................................
T iszta rendes k iadások............................................
R endkívüli k iadások .................................................

K ülügym inisztérium  összes tiszta  k iadásai. . .

18.969,220
447,693

18.521,527
877,084

31.260,147
830,718

30.429,429
359,217

13.685,132
757,526

12.927,606
156,792

65.603,401
636,535

64.966,866
209,583

19.630.754 
1.065,000

18.565.754 
297,619

19.398,611 30.788,646 13.084,398 65.176,449 18.863,373

Pénzügym inisztérium  :
R endes k ia d á so k ........................................................
Saját b e v é te le k ..........................................................
T iszta rendes k iadások ............................................
Rendkívüli k iadások.................................................

Pénzügym inisztérium  összes tiszta  kiadásai . .

5.249,271
213,775

5.035,496
16,499

5.560,534
219,955

5.340,579

5.547,308
144,735

5.402,572

8.717,957
676,281

8.041,676

5.255,666
223,726

5.031,940
16,500

5.051,995 5.340,579 5.402,572 8.041,676 5.048,440

Szám ellenőrzés:
Rendes k ia d á so k ........................................................
Saját b e v é te le k ..........................................................
T iszta rendes k iadások ............................................
Rendkívüli k iadások .................................................

Számellenőrzés összes tiszta  k iadásai................

355,748
1,250

354,498

365,416
2,102

363,314

405,776
3.630

402,146

762,050 
5,994 

756,Őo6

360,587
1,006

359,581

354,498 363,814 402,146 756,056 359,581

104



Hadügy m inisztérium i kiadások :
A )  Hadsereg : Rendes k iadások ...................................

Saját b e v é te le k ................................... ......................
T iszta rendes k iadások............................................
Normális rendkívüli k iad ások ..............................
Különleges h ite lek .....................................................
Összes nem  háborús k iadások ..............................
Háborús szü k ség le t...................................................
Saját b e v é te le k ..........................................................
T iszta háborús szü k ség le t.....................................

1.737,349
74.384,206
76.121,555

8,652.781,234
23.279,838

8,629.501,396

28,077
1.166,747
1.194,824

14,930.496,119
107.756,038

14,822.740.081

16,508.477,432
89.742.424

16,418.735,008

23,476.101,051
86.032,256

23,390.068,795

494.030,572
10.516,157

483.514.415 
1.670,000

81.310 000
566.494.415

Hadsereg összes tiszta  k iadása i................................... . 8,705.622,951 14,823.934,905 16,418.735,008 23,390.068,795 566.494,415

B )  H aditengerészet: Rendes k iadások .....................
Saját bevételek . . . .................................................
T iszta rendes k iadások ............................................
Normális rendkívüli k ia d á so k ..............................
Különleges h ite lek ......................................................
Összes nem  háborús k iadások ..............................
Háborús szü k ség le t...................................................
Saját bevételek ..........................................................
T iszta háborús sz ü k sé g le t .....................................

5.809.001

5.809.001 
9.710,532

68.472,657
83.992,191

137.548,126
506.383

137.041,803

1.499.612

1.499.612 
478,721

8.664,614
10.642,947

265.675,814
657.348

265.018,466

379.848,540
879,142

378.969,398

478.207.279
7.285.002

470.922,277

71.355.140 
530 000

70.825.140 
5.441,570

101.000.000
177.266,710

H aditengerészet összes tiszta  k ia d á sa i..................... 221.033,994 275.661,413 378.969,398 470.922,277 177.266,710

Hadügym inisztérium  összes tiszta k iadásai............ 8,926.656,945 15,099.596,318 16,797.704,406 23,860.991,072 743.761,125

ö sszes közösügyi kiadások a saját bevételek le 
vonása u tá n ......................................................................

A  vám jövedék feleslege...................................................
8,951.462,049

192.866,770
15,136.088,857

190.497,696
16,816.593,522

102.763,002
23,934.965,253

115.015,196
768.032,519
216.454,959

Marad összes a kvóták arányában fedezendő közös 
k ia d á s ................................................................................. 8,758.595,279 14,945.591,161 16,713.830,520 23,819.950,057 551.577,560



elszámolt összegek hovafordítását az alább következő táblázat 
(107. o.) tünteti fel.

A táblázatnak a hadseregre vonatkozó része a közösbadsereg. 
továbbá a két honvédség összes a szóbanforgó időszak alatt el
számolt háborús kiadásait magában foglalja, sajnos az 1917. évi 
július 1 -je utáni időre nézve a már előbb jelzett okokból a hova- 
fordításra vonatkozó részletezés nélkül. Részben ebből az okból, 
részben azért, mert egyébként is a felhasznált összegek hovafordí- 
tására nézve csak meglehetős általánosságokban mozgó s e mellett, 
mint már említve volt, a szükséges felülvizsgálatokon és ellenőrzésen 
át nem ment adatok állanak rendelkezésünkre, részben mert az 
1918. évi október 31-én elszámolatlanul maradt, fentebb már emlí
tett hat milliárdot meghaladó összeg hovafordítása felől adatokkal 
nem rendelkezünk, holott kétségtelen, hogy ennek az összegnek 
jelentős része még 1918. évi október 31-e előtt ahadrakelt sereg 
céljaira használtatott fel, a háború alatt a haderő céljaira fordított 
összegek mikénti felhasználásáról teljes, és megfelelő következte
tésekre alkalmas, képet nem alkothatunk magunknak. Mégis a 
rendelkezésünkre álló hiányos adatok is néhány érdekes megálla
pításra nyújtanak lehetőséget.

A hadsereg kiadásait illetőleg mindenekelőtt feltűnő, hogy a 
háború második évétől fogva a kiadások végösszege koronákban 
meglehetős állandóságot tüntet fel az 1915/16-ról 1916/17-re mu
tatkozó körülbelül 10%-ot tevő 1.5 milliárdos emelkedéstől el
tekintve. A pénzértéknek időközben beállott lényeges csökkenését 
fígvelembevéve ez azt jelenti, hogy ezek a kiadások aranyérték
ben számítva csökkenő irányzatot mutattak, míg 1914/15-ről 
1915/16-ra a kiadások emelkedése aranyértékben számítva is lé
nyeges, még annak a figyelembevételével is. hogy az 1914/15-ik 
számadási évnek csak 11 hónapja volt háborús hónap. Azt lehet 
tehát mondani, hogy a hadseregnél a kiadások terén a háború 
második évében lett elérve a kulmináció, amint hogy körülbelül 
a hadseregnek a háborúalatti teljesítményei is ebben az időszak
ban érték el tetőpontjukat. Ekkor lehetett a legnagyobb a had
sereg személyi létszáma, aminthogy ebben az időszakban volt a 
legnagyobb a személyi pénzbeli illetményekre fordított összeg. 
Ennek tulajdonítandó az a nagy emelkedés is, amely a természet
beni élelmezés és legénységi közélelmezés címén 1915/16-ban mu
tatkozik, még aranyértékben számítva is. Az, hogy a növekedő 
drágaság dacára a kiadások az 1915/16 évtől fogva ezen a címen nem 
emelkedtek, részben annak tulajdonítandó, hogy a nagy vesztesé
gek folytán a hadsereg létszáma nem volt az 1915/16-iki színvona
lon fenntartható, részben annak, hogy úgy a személyi illetékek, mint 
az élelmezés terén a háború első időszakában kétségtelenül jelent
kező pazarlást, vagy legalább is bőkezű gazdálkodást, később mind
inkább takarékos, sőt a háború végefelé —• főként ugyan az anyag
hiány folytán — némileg e tekintetben túlságba is menő gazdál
kodás váltotta fel. Ugyanezek a tényezők befolyásolták a ruhá-
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A  had sereg  é s  h ad iten gerészet h áb orú s szü k ség le te in ek
rész le tezése .

A szükséglet megjelölése
1914/15-ben 1915/16-ban 1916/17-ben 1917 júl. 1-től

1918 okt. 31-ig
k o r o n á k b a n

H adsereg:
Pénzbeli járandó

ságok ..................... 1,093.447.782 1,670.827,262 1,635.261,280
Természetbeni é le l

m ezés és legén y 
ségi k ö zé tk ezés .. 3,143.781,657

582.301,965
5,152.809,378 5,670.171,750

Ló és vonatügy . . 
Tüzérségi anyag és 

fegyverzeti szak .

617.568,750 460.525,512

771.270,954 1,762.352,258 2,865.881,448
Közlekedési sza k . . 184.895,855

363.880,597
371.839,461 570.583,406

É pítési s z a k .......... 622.775,086 838.673,634
R uházat és ágyne- 

m ű e k ..................... 1,515.461,909 2,662.442,022 2,009.110,724
E g é sz sé g ü g y .......... 337.490,529

627.417,456
623.895,348 777.577,414

Á ltalános kiadások 1,360.786,279 1,587.055,835
N yugellátások . . . 32.832,530 49.402,675 76.048,979
1914/15. évi p ó t
kezelés ................... — 35.797,600 17.587,450

A  hadsereg összesen 8,652.781,234 14,930.496,119 16,508.477,432 23,476.101,051

Tengerészet:
F iz e té se k ................ 7.668,119 9.697,942 11.243,299 15.592,120
Zsoldok és ruházati 
p ó t lé k o k .............. 16.626,087 22.737,039 31.237,953 37.067,506

Szolgálat a száraz
földön ................... 3.395,939 4.407,607 5.966,482 8.653,289

Szolgálat a  tenge
ren ........................... 25.289,687 39.910,607 38.947,641 47.742,336

I n té z e te k ................ 1.454,135 1.713,643 2.078,152 3.370,208
P lottaanyag jókar

bantartása és üze
m e ........................... 21.511,722 48.222,623 58.098,154 97.532,102

A flotta  pót- és új 
ép ítm én yei............ 9.166,049 44.611,633 78.819,981 76.030,152

F egyverzeti és re
pülési szak ............ 18.518,860 21.553,176 31.539,094 26.733,374

Szárazföldi és vízi 
é p ítk e z é se k ......... 2.667,832 5.688,108 8.250,613 14.817,822

K ülönleges tenge
részeti kiadások . 1.600,247 1.634,317 3.104,167 6.436,261

N yugellátások . . . . 3.995,646 3.598,625 3.583,235 5.470,030
102.125,993Á ltalános kiadások 25.653.803 32.505,340 46.439,824

1914/15. évi p ó t
k ezelés.................... — 29.395,154 60.539,945 36.636,086

A  tengerészet ösz- 
szesen ...................... 137.548,126 265.675,814 379.848,540 478.207,279

A z egész haderő ősz-
szesen ..................... 8,790.329,360 15,196.171,933 16,888.325,972 23,954.308,330



zatra és ágynemüekre fordított kiadások alakulását. Az, hogy a 
lovak és járművekre fordított kiadások aranyértékben a háború 
első évében voltak a legmagasabbak és hogy a második évtől fogva 
még koronaértékben is csökkenő irányzatot tanúsítanak, magya
rázatát leli abban, hogy a mozgósítás idejében volt a legtöbb ló 
és jármű beszerzendő, továbbá abban, hogy a háború későbbi fo- i 
lyamán kifejlődött állóharc következtében a lovasság, és a gép- ] 
kocsik mindinkább való használatbavétele folytán általában a j 
lovak, szerepe a háborúban erősen háttérbe szorult. Az eddig fel- ; 
említettektől lényegesen eltérő alakulást tüntetnek fel a tüzérségi 
anyag és fegyverzeti szak címén felmerült kiadások, amelyek azok
ban az években, amelyekre vonatkozólag részletes adatok állanak 
rendelkezésünkre, évről-évre aranyértékben is lényeges és fokozódó 
emelkedést mutatnak, s kétségtelen, hogy a háború utolsó idő
szakában is emelkedtek. Ez a jelenség összefüggésben van azzal a 
mindinkább növekedő jelentőséggel, amelyre a háború folyama 
alatt a tüzérség, különösen pedig a nehéz tüzérség és általában a 
technikai berendezések szert tettek. A kiadásoknak ez az alakulása 
szemlélhetően jelzi, hogy a háború alatt a hadviselés súly- \
pontja mindinkább az anyagháborúra ment át. A forgalmi szak j
kiadásainál mutatkozó emelkedésiserre a körülményre, nevezete
sen a repülőszaknak a háború folyamán bekövetkezett fejlődésére 
vezetendő vissza. Ugyancsak a technikai berendezések szerepének 
mind fontosabbá válása folytán lényegileg hasonló irányú alaku
lást mutatnak az építési szak kiadásai.

Az egészségügyi szak kiadásainak alakulása inkább a fen
tebb tárgyalt személyzeti kiadások alakulásával azonos. Az , 
1915/16. év aránylagosan nagyobb kiadásai arra vezetendők vissza, ; 
hogy a rokkantak gyógykezelésével kapcsolatos sok egészségügyi 
berendezés ebben az időszakban volt létesítendő. A nyugdíjak ki
adásainak emelkedése, a háború folytán rokkanttá vált egyének 
ellátásával kapcsolatos, és ebben az emelkedésben a pénzérték- ! 
csökkenés jóformán semmi szerepet sem játszott, mert amint más 
helyen látni fogjuk, a katonai nyugdíjak kimérete a háború folyamán 
emelve nem lett és az 1917. márciusában legfelsőbb elhatározással 
engedélyezett pótlékok címén mindössze 1.114,847 K szerepelt az 
1916/17-re kimutatott nyugdíjkiadások közt.

Az általános kiadások közt az utazási-, menetelési- és szállítási 
költségek, a családi illetékek, sürgöny, telefon és egyéb hasonló j 
dologi kiadások, a hadifoglyok és internáltak eltartásával felmerült 
költségek, az elveszett vagy el nem számolható pénzek, a hadi- 
rokkantak utókezelésével felmerült kiadások, a bosznia-hercego- 
vinai posta- és távirdaigazgatásnak és a megszállott területek 
igazgatásainak hiányai illetve feleslegei nyertek elszámolást.

Meg kell állapítani, hogy ezeknek a megszállott területeknek 
az igazgatása, legalább is azokban az években, amelyekre nézve a 
részletes adatok rendelkezésünkre állanak, többnyire, habár nem 
jelentékeny, hiánnyal zárult, ami tekintettel ezeknek a területeknek



a természeti gazdagságára, csakis a hiányos gazdálkodásnak lehe
tett a következménye. Az általános kiadások közt elszámolt össze
gek oroszlánrésze és az emelkedések is az utazási-, menetelési- és 
szállítási költségekre, továbbá a hadifoglyok és internáltak eltar
tására estek.

A hadseregénél jóval egyenletesebb a haditengerészet kiadásai
nak az alakulása, ami annak tulajdonítható, hogy az egyébként is 
sokkal kisebb jelentőségű haditengerészet hadviselési módjában nem 
állottak be a háború folyamán olyan lényeges változások, mint a 
szárazföldi hadviselésben. A létszámok sokkal állandóbbak voltak, 
a műszaki berendezések szerepe, a tengeralattjáró hajók és az azok 
elleni védekezést kivéve, elejétől fogva lényegében azonos maradt.

A szárazföldi hadsereg háborús kiadásainak a közöshadsereg, 
a m. kir. honvédség és a cs. kir. Landwehr közötti megoszlását az 
alábbi táblázat tünteti fel. E táblázat adataiból azonban semmikép
pen sem vonható következtetés a két honvédségnek a háborúban 
elfoglalt szerepére és teljesítményének jelentőségére, mert tulaj
donképpen csak szorosan a csapatok körében felmerült kiadások 
osztattak meg, míg a központilag kezelt legfontosabb kiadások 
mint a tüzérségi anyag és fegyverzeti szak, a forgalmi szak, az 
építési szak. az egészségügyi szak és az általános kiadások címén 
felmerült költségek túlnyomó része a közöshadsereg terhére nyert 
elszámolást. Emellett gyakori volt az eset arra. hogy egyes, a
m. kir. honvédség által felállított alakulatok később a közös had
sereghez átvétettek, és mint annak kiegészítő részei szerepeltek.

A hadsereg háborús tiszta  k iadásainak  m egoszlása  
a közöshadsereg  és  a két h onvédség  közt.

Időszakban

Az összes k iadásokból esett

a  közös 
hadseregre

a  m. kir. 
honvédségre

a k. k. 
Landw ehrre

korona 0/0 korona °/o korona | °/°

1914/15 . ................... 7,394.046,772 85-0 554.647,709 6 4 680,806.914 8'0
1915/16..................... 13,104.435,986 88-4 771.031,532 5-2 947,272.563 6‘4
1910/17..................... 14,717.029,411 89-6 732,836,725 4-4 968,868.872 6-0
1917. ju liu s  1 - tő l— 4

1918. o k t ,  31-ig 21,706.804,648 92-7 1,006.601,280 4'3 676,062.867 3-0

Ö sszesen  .................. 56,922.316,817 900 3,005.117.246 4-8 |j 3,273.61 l,21o|5-2

A tágabb értelemben vett polgári igazgatás kiadásai között 
szerepelő háborús kiadások különböző természetűek.

E kiadások közül a legjelentékenyebbek a mozgósítás folytán 
bevonultak gyámok nélküli családtagjai részére engedélyezett ál
lami segélyek voltak. A modern háború a keresőképes férfilakos
ság legnagyobb részét fegyverbe szólítván, az állam elsőrendű
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kötelessége volt úgy szociális szempontból, mint a hadviselés érde
kében, hogy a katonai szolgálatra behívott családfenntartók gyá- 
mol nélkül maradt családtagjairól gondoskodjék. Ez olyan a 
háborúval szorosan összefüggő kérdés volt, amelyet kétségtelenül 
a maga egészében a Monarchia két államának közös költsége gya
nánt kellett volna kezelni, annál is inkább, mert csak pénzügyi és 
szociálpolitikai célszerűségi szempontok idézték elő azt. hogy ez az 
állami gondoskodás nem a katonai szolgálatra bevonultak illet
ményeinek oly mértékben való megállapítása és folyósítása útján 
történt, hogy ezekből az illetményekből a katonai szolgálatra be
hívott családját is megfelelően eltarthatta volna.

A családtagok ellátása tekintetében a katonai szolgálatra be
vonultak az Osztrák-Magyar Monarchia két államában három 
csoportba sorozhatok. Az első csoportba azok a tartalékos 
havidíjasok tartoztak, akik nem közalkalmazottak voltak, s akik 
nek családtagjai, de csak a feleség és a törvényes gyermekek, épp
úgy mint a hivatásos katonai egyének családtagjai, a katonai ható
ságtól kaptak úgynevezett családi illetéket a mozgósítási hitel 
terhére.

A második csoportba a hadbavonult közalkalmazottak tar
toztak. Ezek szolgálatuk minőségéhez és polgári illetményeik nagy
ságához képest, hadbavonulások dacára részben vagy egészben 
megtartották polgári illetményeiket. Ezek az illetmények szolgál
tak az illető hadbavonult közalkalmazott családjának az ellátá
sára és annak a szolgálati ágnak, illetve köztestületnek a személyi 
járandóságai közt számoltattak el. ahol a hadbavonult polgári 
szolgálatot teljesített.

A harmadik, ennélfogva legfontosabb csoportba tartoztak a 
többi hadbavonultak.

Valószínűen részben a Bosznia és Hercegovina megszállásakor 
szerzett tapasztalatok hatása alatt a hadmentességi díj behozata
láról intézkedő 1880. évi XXVII. te. ö. §-a úgy intézkedett, hogy a 
hadmentességi díj címén befolyó összegek egy részéből képezendő 
külön alap többek közt a mozgósítás esetében behívott állandóan 
szabadságoltak, tartalékosok, póttartalékosok családjainak fel
segélyezésére fog fordíttatni, s hogy ennek a segélyezésnek a mó
dozata külön törvény által fog szabályoztatok Az e törvény által 
teremtett hadmentességi díjalap, mint önálló magyar alap a m. kir. 
pénzügyminiszter által volt ugyan kezelendő, de ahhoz hasonló és 
hasonló rendeltetésű alap Ausztriában is képezte tett, s az illető 
alapokhoz mindegyik állam az újoncjutalék arányában járult 
hozzá. Bár az újoncjutalék aránya más, és Magyarországra nézve 
kedvezőtlenebb volt. mint a kvóta, azért az egybehangzó törvé
nyek által a hadmentességi díjalap terhére utalt kiadások közös 
természetéhez és e jellegüknek az illető törvények által való el
ismeréséhez kétség nem férhet. Midőn azonban 1882-ben úgy 
Magyarország, mint Ausztria megalkották a szóbanforgó segé
lyezés módozatára vonatkozó egybehangzó törvényeiket, e tör
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vények nem tartalmaztak rendelkezést a tekintetben, hogy a 
segélyezésre fordított összegek ama része, amely a hadmentes- 
ségi díjalapban fedezetet nem talál, közös kiadásokként szá
molandó el. Bosznia és Hercegovina 1908-ban bekövetkezett 
annexiója és az 1912. évi balkán-háború folytán előállott feszült 
külpolitikai helyzet következtében egyes csapattestek létszámá
nak felemelése érdekében szükségessé válván tartalékos katonai 
egyéneknek tömegesebben és hosszabb időre való rendkívüli be
hívása, az így behivottak családjaira nézve Magyarországon ezt 
az 1882-iki törvényt változatlanul, Ausztriában pedig novella 
útján a viszonyoknak megfelelően módosítva alkalmazták. A fel
merült kiadásokat nem a hadmentességi díjalap terhére és nem 
is közös kiadások gyanánt, hanem mindegyik államban külön- 
külön az illető állam kiadása gyanánt számolták el.

Ez a törvény — az 1882. évi XI. te. — a háború kitörésekor 
meglehetősen el volt avulva. Rendelkezéseiben sok volt a hiányos
ság s azok sok tekintetben időszerűtlenek voltak. De minthogy az 
országgyűlés a háború kitörésekor mindjárt el lett napolva, a kor
mány nem tehetett egyebet, minthogy ezt a meglevő törvényt 
alkalmazza, bár a pénzügyminiszter nem mulasztotta el, hogy reá 
ne mutasson arra, hogy a törvény változatlan végrehajtása az 
állam igen nagy és indokolatlan pénzügyi megterhelésével fog járni 
és kedvezőtlen társadalmi és gazdasági következményeket fog 
maga után vonni. A háború előtt és a háború kitörésekor ugyanis 
az élet Magyarországon, mint túlnyomóan mezőgazdasági állam
ban, a falvakon, különösen a mezőgazdasággal foglalkozó népesség 
körében aránylag olyan olcsó, s a mezőgazdasággal foglalkozó 
családfenntartók békebeli keresete ennek megfelelően olyan ala
csony volt, hogy, a legtöbb esetben, a hadbavonult családjának 
a törvény értelmében járó segély elérte volt a családfő békebeli 
átlagos keresetét, úgy hogy a család pénzügyileg jobban állott, 
mint békében, mert ugyanaz az összeg állott rendelkezésére, de 
abból a családfenntartó szükségletének a fedezéséről nem kellett 
gondoskodni. Fokozottabb mértékben állott ez akkor, ha a család
nak volt némi földbirtoka, vagy ha a hadbavonult mezőgazdasági 
cseléd volt, s alkalmazója — ami legalább is a háború elején úgy
szólván általános volt — a családot tovább is részesítette a mező- 
gazdasági cselédek bérének túlnyomórészét képező természetbeni 
járandóságokban. Tényleg a háború első hónapjaiban a falusi 
lakosság olyan rétegei, amelyek békeidőben nagyon kevés kész
pénz felett szoktak volt rendelkezni, ezeknek a segélyezéseknek 
a révén olyan összegekhez jutottak, amelyek a megszokottnál 
bőségesebb életmódra, felesleges költekezésekre, másrészt dologta- 
lanságra serkentették őket, ami sokhelyt visszatetszést keltő jelen
ségekre is vezetett. Idővel, egyrészt a törvény egyes rendelkezései
nek módosítása és szigorúbb végrehajtása, főként azonban a há
ború folyamán mindjobban növekedő drágaság folytán ezek a 
visszásságok természetesen mindinkább csökkentek, sőt teljesen
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megszűntek, elannyira, hogy amint látni fogjuk, aránylag rövide
sen eljött a szüksége annak, hogy a hadbavonultak családtagjainak 
támogatására szolgáló segélyek emeltessenek. S ha a háború ele
jén az 1882-iki törvény alapján nyújtandó segélyek sok esetben 
túlmagasak voltak, úgy a háború második felében viszont az 
kifogásolandó, hogy a nyújtott segélyek nem voltak elegendők. 
Ez részben annak tulajdonítandó, hogy a hátrahagyott családtagok 
törvény által szabályozott, tehát egységes elvi alapokon való se
gélyezésénél az egyes családoknak nagyon is különféle viszonyai 
nem voltak kellőképpen figyelembe vehetők. A pénzügyminiszter 
ezeknek az előrelátható visszásságoknak elejét veendő, mindjárt a 
háború kitörésekor felvetette az eszmét, hogy az 1882-iki törvény 
ne úgy hajttassék végre, hogy egyénenként állapíttassák meg az 
egyes családoknak a segélyre való igényjogosultsága s utalványoz - 
tassék ki ennek alapján az egyes családoknak a törvény szerint 
járó segély, hanem, hogy az egyes igényjogosult családoknak 
a törvény szerint járó segélyek összege községenként a községnek 
adassák és a község köteleztessék ezzel szemben, hogy meg
felelően gondoskodjék a mozgósítás folytán bevonultak gyá
mok nélküli családjainak ellátásáról, mégpedig lehetőleg természet
beni ellátás útján. A kormány azonban ezt az eszmét a tételes tör
vény rendelkezésére való tekintettel nem találta megvalósít
hatónak.

Utóbb az 11)14. évi XLV. te. a segélyezésnek ezt a módját 
ha nem is kötelezően, de lehetővé tette, amennyiben megengedte, 
hogy ha a község (város) vagy erre alkalmas egyesület, intézet vagy 
intézmény kötelezi magát, hogy az illető község (város) területéről 
bevonultak vagy azok egyes csoportjainak gyámol nélkül hátra
hagyott családjait megfelelő természetbeni ellátásban részesíti, 
az ily módon ellátott családoknak járó napi segélyek ne az igény- 
jogosultak kezeihez, hanem annak fizettessenek ki. aki ellátásukat 
vállalta. Meg kell azonban állapítani, hogy ennek az utólagos 
törvényes rendelkezésnek, akár azért, mert nem volt kötelező, 
akár azért, mert mire életbelépett, már megszokták volt a segé
lyezésnek az 1882-iki törvény által elrendelt módját nem volt 
semmi kézzelfogható eredménye, mert a segélyezésnek ezáltal 
lehetővé tett módja nem tudott meghonosodni.

Az 1882-iki törvény megállapította, hogy mely katonai szol
gálatra behivottak, milyen családtagjai, mely időponttól mely idő
pontig, minő összegű segélyre bírnak igénnyel, s szabályozta az 
igényjogosultság megállapítására és a segélyek kifizetésére vonat
kozó eljárást.

Igényjogosultak voltak a mozgósítás esetén tényleges katonai 
szolgálatra behívott, állandóan szabadságolt, tartalékos, póttarta
lékos, továbbá a honvédséghez vagy a népfelkeléshez tartozó le
génységi egyének felesége, gyermekei, unokái, atyja, anyja, nagy
apja, nagyanyja, apósa, anyósa és testvérei, amennyiben őket 
egészben vagy részben a behívott látta el saját keresményéből.



A segély minden egyes igényjogosult családtag után a lakhe
lyére nézve megállapított katonai átvonulási élelmezési illeték 
összegében volt megállapítva. Ez a katonai átvonulási élelmezési 
illeték időről-időre állapíttatott meg az egyes vármegyékre és 
városokra nézve a tényleges piaci árak alapján s a háború kitöré
sekor napi 57 és 88 fillér között mozgott. A 8 éven alóli családtagok 
a napisegély összegének csak a felét kapták. Amennyiben a segé
lyezett család saját lakóházzal vagy egyébként ingyen lakással 
nem bírt, lakásilletékben is részesült, amely a családnak járó napi 
segély felében volt megállapítandó, de nem haladhatta meg az 
illető család által tényleg fizetett lakbér összegét. A családnak 
járó napi segély összege azonban a lak bérpótlékkal együtt nem 
haladhatta meg a katonai szolgálatra bevonult családfenntartó 
napi átlagos keresetét. Azok az egyébként igényjogosultak, akiket 
a katonai szolgálatra bevonult egyén csak részben látott el saját 
keresetéből, csak az addig az illető részéről nyújtott ellátás ará
nyában kaphatták a segélyt.

Olyan segélyezések, amelyek más rendelkezések alapján adat
tak az állam, hatóságok, községek vagy magánosok részéről, 
a törvény alapján járó napisegélybe betudhatok vagy abból levon - 
hatók nem voltak.

A segély attól a naptól, amelyen a bevonult lakóhelyéről csa
pattestéhez elment, addig a napig járt, amíg lakóhelyére ismét 
visszaérkezett. Ha a bevonult elesett, vagy a tényleges szolgálat
ban szerzett sebesülés vagy betegség folytán a mozgósítás tartama 
alatt elhalt, családjának még az elhalálozás napjától számított 
ti hónapon át volt igénye a segélyre.

Az igény jogosultság s az annak alapján járó napisegély ösz- 
szege a közigazgatási hatóságok összeírása alapján a hon védelmi - 
és a pénzügyminisztérium által volt megállapítandó.

Tekintettel a bevonultak nagy számára és azokra a nagy 
érdekekre, amelyek ahhoz fűződtek, hogy az igényjogosultak minél 
hamarabb megkapják az őket megillető segélyeket, a törvénynek 
ide vonatkozó rendelkezései nem voltak így végrehajthatók. Az 
igényjogosultak köre tekintetében is a törvény megalkotása óta 
változott viszonyok tágításokat tettek szükségessé, s így a kor
mány mindjárt a háború kitörése után, saját felelősségére, rendele
tileg intézkedett a törvény egyes végrehajthatatlan vagy idő
szerűtlen rendelkezéseinek módosítása, illetve kiegészítése iránt. 
Az e tekintetben 1914. évi augusztus hó 13-án kiadott 1914. évi
100,000. számú rendelet mindenekelőtt kiterjesztette az igényjogo
sultak körét. Megállapította ugyanis az igény jogosultságát az 
ország területén lakó s hadiszolgálatra bevonult osztrák állampolgá
rok, továbbá bosznia-hercegovinai honosok családtagjainak, amint 
megfelelően az ott katonai szolgálatra bevonult magyar állampol
gárok családjai az ottani segélyezésben részesültek. Igényjogosul
taknak ismerte el továbbá ez a rendelet az 1912. évi LXVIII. te. 
alapján személyes szolgálatra bevont egyének családtagjait, s

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 8
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az igényjogosultságot a törvényben felsorolt családtagokon kívül 
kiterjesztette a törvénytelen gyermekekre, a mostoha gyermekekre, 
a mostoha szülőkre és testvérekre s azokra a gyermekekre, akik az 
állami gyermekvédelem útján helyeztettek el a bevonult, illetve 
behívott családjánál. A rendelet továbbá szabályozta az igényjogo
sultság elismerésének módját és a napisegélyek számszerű meg
állapítását, a törvény rendelkezéseitől eltérőleg a főszolgabíróra 
(városokban a polgármesterre), és a pénzügyigazgatóságra bízván 
ezeket a teendőket, úgy hogy az igényjogosultak lehetőleg mielőbb 
hozzájuthassanak az őket megillető segélyekhez.

Ennek dacára igen sok panasz merült fel úgy a háború kitörése 
után, mint annak későbbi folyamán is ezeknek a napisegélyeknek 
a késedelmes kiutalása s a tekintetben, hogy az igényjogosultság 
elismerése és a napisegélyek összegének számszerű megállapítása 
nem mindig részrehajlatlanul történt. Másrészt gyakran előfordult 
az is, hogy olyanok részesültek segélyben, akik nem voltak igény- 
jogosultak, s a kormánynak ez irányban ismételten kiadott ren
deletéi, s gyakori helyszíni vizsgálatai, csak részben segítettek ezeken 
a bajokon. Ezeknek a segélyeknek a megállapítása, beszüntetése, 
újbóli folyósítása ugyanis nagyon igénybevette a háború alatt 
amúgyis túlterhelt és munkaerőhiányban szenvedő állami, hely- 
hatósági és községi szerveket; az igény jogosultság el- vagy el nem 
ismerése gyakran egyélű mérlegeléstől függött, s a felsőbb hatósá
gok elhatározásaik tekintetében túlnyomó részben a községi köze
gek által szolgáltatott adatokra lévén utalva, kétségtelen, hogy az 
utóbbiak esetleges részrehajlása vagy felületessége sok, — csak 
nehezen orvosolható, — igazságtalanságnak válhatott kútforrásává.

A minden várakozás ellenére hosszan elhúzódó háború tar
tama alatt természetesen az ezekre a segélyezésekre vonatkozó 
törvényes rendelkezéseknek további kiegészítése és módosítása 
vált szükségessé, s a törvényhozás a háború tartama alatt két ízben 
foglalkozott ezzel a kérdéssel az 1914. évi XLV. te. és az 1917. évi 
XIII. te. 3. §-ának megalkotása útján. E mellett, ha az ország- 
gyűlés nem volt együtt és sürgős kiegészítések vagy módosítások 
váltak szükségesekké, ezeket a kormány rendeleti úton foganatosí
totta. Ezek a kiegészítések és módosítások mindenekelőtt kiter
jesztették azoknak a körét, akiknek családjai a segélyre igény
jogosultsággal bírtak, minthogy a háború folyamán a lakosságnak 
mind újabb és újabb rétegei teljesítettek katonai szolgálatot vagy 
személyes hadszolgáltatást, s indokolt volt. hogy ezeknek gyámol 
nélküli családjai is részesüljenek a segélyben. Szociális szempon
tokból s a mindinkább növekedő drágaságra való tekintette] pedig 
az igényjogosult családtagok köre is ki volt terjesztendő.

A háború elején, amikor a segélyek mérve, amint fentebb 
említettük, különösen a falusi lakosságnál túlmagas volt, ami azáltal, 
hogy széles néprétegek vásárlóképességét emelte, a háború elején 
nagymértékben hozzájárult a drágulási folyamat megindításához,



megfelelő korlátozásokról kellett gondoskodni. Ezért ki lett mondva, 
hogy az állami segély a fennforgó viszonyok gondos mérlegelése 
alapján teljesen beszüntetendő, vagy a felére csökkentendő azok
kal szemben, akiket a bevonult munkaadója munkateljesítés elle
nében vagy a nélkül megfelelő támogatásban részesít, vagy akiket 
a behívott csak részben tartott el, továbbá, akiknek olyan saját 
vagyonuk vagy keresetük volt, amelyből részben eltarthatták 
magukat, vagy akikről á közigazgatási hatóság megállapítja, hogy 
eltartásukról eddigi foglalkozásuk folytatása vagy nekik megfelelő 
más foglalkozás vállalása által gondoskodhatnának.

A háború kezdetén gyakran előfordult az is, hogy a hadbavonult 
családfönntartó napi átlagos keresete, amely mint láttuk, határát 
képezte a család részére adható napi segélynek, túlságosan magas 
összegben lett megállapítva. Ezért az 1914. évi XLV. te. felhatal
mazta a pénzügyminisztert, hogy a honvédelmi miniszterrel egyet- 
értőleg megállapíthassa egyes vidékekre és egyes kereseti ágakra 
nézve azt az összeget, amelynél magasabban a hadbavonultak 
átlagos napi keresete, a nevezett két miniszter külön engedélye 
nélkül, meg nem állapítható.

Ha a háború elején a hátrahagyott családok segélyezésére 
vonatkozó eredeti törvényes rendelkezések, amint a fentiekből 
láthattuk, bizonyos irányokban szigorítandóknak mutatkoztak, 
úgy a háború további folyamán, mint sok más téren, ezen a 
téren is gyökeresen megváltozott a helyzet. Azok a napisegélyek, 
amelyek a háború elején, különösen a lakosság egyes rétegeiben, 
túlságosan magasak voltak, a mindinkább növekedő drágaság foly
tán idővel megfelelőekké, majd előbb a városokban és a nagy
számú családokat illetőleg, de később általánosságban is, elégte
lenekké váltak. Minél inkább csökkent a pénz vásárlóereje, annál 
inkább elvesztette a létjogosultságát és az értelmét az a korlátozás, 
hogy a családot megillető napisegélyek összege nem haladhatta 
meg a bevonult családfenntartó békebeli átlagos napi keresetét. 
Úgy hogy a kormány indíttatva érezte magát a pénzügyminiszter 
1916. évi október hó 30-án kelt 138,000. számú rendeletével ezt a 
korlátozást a saját felelősségére a legalább négy igényjogosultat 
számláló családokat illetőleg megszüntetni oly értelemben, hogy a 
3 és félen felüli igényjogosult családtagok után a teljes napisegély 
volt kifizetendő, mégis azzal a korlátozással, hogy az illető család
nak így kifizetendő napisegély összege nem haladhatja meg a 
kétszeresét annak az összegnek, amely a családot e módosítás nél
kül megillette volna. Ezenfelül felhatalmaztattak az elsőfokú köz- 
igazgatási hatóságok, hogy olyan családoknál, melyekben három 
vagy több volt a 8 éven alóli gyermekek száma, amennyiben ez 
az illető család megélhetésének biztosítása érdekében kívánatos volt. 
egy vagy több ilyen gyermeket ne fél, hanem egész családtag gya
nánt vehessenek számba a család napisegélyeinek a megállapí
tásánál.
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1 ír,

A tovább növekedő drágulás azonban hova-tovább a napi- 
segélyek kiszabásának egész eredeti alapját tarthatatlanná tette, 
úgy hog_y az egész kérdés újbóli szabályozása vált szükségessé. 
Ezért az 1917. évi XT1I. te. 3. §-a felhatalmazta a honvédelmi 
minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a hadbavonultak gyámol 
nélküli családjainak a segélyezését a háború tartamára, a vonatkozó 
törvények rendelkezéseitől eltérőleg is rendeletileg szabályozzák.

Ez alapon jött létre a honvédelmi miniszter 1917. évi decem
ber 31-én kelt 480.000. számú utasítása, amely az idevonatkozó 
eddigi összes rendelkezések hatályon kívül helyezésével újból sza
bályozta az egész kérdést.

Tágította ez az utasítás az igényjogosult hadbavonultak körét, 
amennyiben kiterjesztette az igényjogosultságot azokra,

1. akik a mozgósítás előtt, a mozgósítás alatt vagy az után 
szabályszerű tényleges katonai szolgálatuk teljesítésére vonultak be.

2. akik a háború tartama alatt önként vonultak be a közös 
haderőhöz, vagy a honvédséghez, vagy a népfelkeléshez, továbbá

3. akik a fegyveres erő kiegészítő részének nyilvánított ön
kéntes alakulatokhoz tartoztak, végül

4. a nem tényleges havidíjasoknak azokra a családtagjaira is. 
akiknek nem járt katonai családi illeték.

Igényjogosult családtagoknak lettek elismerve az eddig is 
elismerteken kívül :

1. a hadbavonult által saját háztartásában tartott nevelt 
gyermek,

2. a hadbavonulttal egy háztartásban élő nevelőszülők,
3. az állami gyermekvédelem által a hadbavonult családjában 

elhelyezett gyermek tekintet nélkül arra, hogy utána tartásdíj 
fizettetett-e vagy sem,

4. a hadbavonulttal közös háztartásban élő, de vele házasságra 
nem lépett nő, ha a hadbavonulttól gyermekei voltak vagy ha 
munka- és keresetképtelen volt,

5. az, akinek a hadbavonult bírói ítélet alapján tartásdíjat 
tartozott fizetni.

A segély összege teljesen függetlenítve lett a hadbavonult 
keresetétől, és az igényjogosult családtagok számához képest, ál
landó havi összegekben lett megállapítva és pedig

a) k ö zá ég ek b en

1 csa lád tag  után havi 36 K  és ha a családnak nem  vo lt ingyenes lakása. 
10 K havi lakbérsegély.

2 csa lád tag  u tán  havi 60 K  és ha a családnak nem  vo lt ingyenes lakása. 
10 K havi lakbérsegély.

3 csa lád tag  után  havi 80 K  és ha a családnak nem  v o lt ingyenes lakása. 
10 K havi lakbérsegély.

4 csa lád tag  után  h avi 100 K  és ha a családnak nem  vo lt ingyenes lakása. 
15 K havi lakbérsegély.

5 csa lád tag  után  havi 115 K  és ha a családnak nem v o lt ingyenes lakása. 
15 K havi lakbérsególy.
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(3 családtag után havi 130 K és ha a családnak nem vo lt ingyenes lakása, 
15 K havi lakbérsegély.

7 családtag után havi 145 K  és ha a családnak nem  vo lt ingyenes lakása, 
20 K havi lakbérsegély.

8 családtag után havi 100 Kés ha a családnak nem  volt ingyenes lakása, 
20 K havi lakbérsegély.

9 családtag után havi 175 K és ha a családnak nem vo lt ingyenes lakása, 
20 K havi lakbérsegély.

10 családtag után h avi 190 IC és ha a  családnak nem v o lt ingyenes 
lakása, 25 K havi lakbérsegély.

10-en felüli családtag után  havi 200 K és ha a családnak nem vo lt  
ingyenes lakása, 25 K h avi lakbérsegély.

b) vá ro so k b a n

a havisegély összege a családtagok számához képest Budapest, 
Pozsony és Fiúmé kivételével 42—220 K, a lakbérsegély havi 
20—50 K, Budapest, Pozsony és Fiúméban pedig a havisegély 
48—240 K, a lakbérsegély havi 35—90 K közt mozgott.

A lakbérsegély sehol sem lehetett több, mint a család által 
tényleg fizetett lakbér. Ez a segély járt bizonyos körülmények között 
azoknak is, akik saját házukban laktak, házuk azonban adósság
gal túl volt terhelve.

Az igényjogosultság elismerése tekintetében felmerült vissza
élések megakadályozása érdekében az igény jogosultság elismeré
sére vonatkozó eljárás a múltban szerzett tapasztalatok alapján 
újból lett szabályozva, s az eljárásra hivatott hatóságok mellé 
községenként véleményező bizottság és törvényhatóságonként fel - 
szólamlási bizottság szerveztetett.

Az állam, hatóságok, községek vagy magánosok által adott 
támogatások nem voltak a havi segélyből levonhatók vagy ebbe 
betudhatok. Ha a hadbavonult polgári foglalkozásából származó 
jövedelmét részben vagy egészben megtartotta, a család annak 
dacára volt ugyan segélyben részesíthető, de a segély mértékének 
a megállapításánál ez a körülmény megfelelően figyelembe volt 
veendő. Azok a családtagok, akik fenntartásukról munka vállalása 
által gondoskodhattak volna, de ezt nem tették, a segélyezésből 
ki voltak zárandók.

Ha az, aki a család segélyének a felvételére jogosult volt, vala
melyik családtag ellátásáról nem gondoskodott, az illető család
tagra eső segély magának annak a családtagnak vagy egy olyan 
személynek volt kifizetendő, aki az illető ellátásáról gondoskodott.

Részletesen szabályozhatott a segélyek kiutalására és beszünte
tésére vonatkozó eljárás is. Oly esetekben, amikor a család külön
leges támogatásra szorult, ha a hadbavomdt felesége várandós 
volt, gyermeket szült vagy szoptatott, ha valamely családtagnak 
költséges gyógykezeltetésre volt szüksége, ha baleset érte vagy 
elemi csapások esetében, az Országos Hadigondozó Hivatal (Hor- 
vát-Szlavonországokban a bán) rendkívüli segélyben részesíthette 
a családot. Az ilyen rendkívüli segély összege rendszerint havi
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50—200 K közt mozgott, de ugyanaz a család egy év folyamán 
többször is volt ilyen segélyben részesíthető.

Ezek a napi-, illetve később havisegélyek, mint láttuk, a magyar 
állam külön törvényei és a magyar kormány önálló rendeletéi 
alapján lettek megállapítva és nem a mozgósítási hitel terhére, 
hanem a pénzügyi tárca átmeneti kiadásaiképpen a különféle 
kiadások között számoltattak el, a mi összeállításunkban azonban, 
mint nem tulajdonképpeni pénzügyi kiadások a tágabb értelem
ben vett polgári igazgatás költségei közt szerepelnek.

A dolog természeténél fogva ezeket a kiadásokat feltétlenül 
közös kiadásokként kellett volna kezelni és elszámolni. Az, hogy 
nem így történt, legalább is a háború elején, kétségtelenül Magyar- 
ország károsodásával járt.

Viszont kétségtelen, hogy a közös költségre való elszámolás 
feltételét az kellett volna, hogy képezze, hogy ezek a segélyek csak 
egyetértőleg megállapítandó törvények alapján, egyforma, szük
ség esetén kölcsönösen ellenőrizhető, eljárás mellett legyenek folyó
síthatok. A kérdés ilyen kezelése azonban, eltekintve attól, hogy az 
osztrák törvény 1908-ban. magyar részről való ellenvetés nélkül, 
egyoldalúan módosíttatott, újabb közösséget jelentett volna, ami 
a magyar közvélemény részéről mindenesetre nagy ellenszenvvel 
találkozott volna, de célszerűnek sem bizonyult volna, mert a 
Monarchia két államának különböző gazdasági és társadalmi szer
kezeténél s a háborúnak azokra gyakorolt különböző behatásánál 
fogva, ezek a segélyek a két államban közös egyetértéssel célszerűen 
megállapíthatók nem lettek volna. Tényleg, különösen a háború 
utolsó idejében, ezek a segélyek Ausztriában sokkal bőségesebb mér
tékben állapíttattak meg, mint Magyarországon, s ha magyar rész
ről, amint azt más helyen kifejtjük, talán hiba történt a tekintet
ben, hogy tűrte azt, hogy ezek az igen magas segélyek Ausztriában 
a közös jegybank igénybevétele útján fedeztessenek, tehát a ma
gyar pénz értékének a lerontására is hozzájáruljanak, az kétség
telen, hogy hiba lett volna a magyar kormány részéről magának a 
segélyeknek az osztrák kormány által szükségesnek talált mérve 
ellen felszólalni, mert elvégre is csak mindegyik kormány maga 
volt illetékes annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy a hadba- 
vonultak gyámol nélküli családtagjai társadalmi és gazdasági 
szempontokból és a hadviselés érdekében minő összegű segélyek
ben részesítendők. Ez a körülmény pedig jóformán lehetetlenné 
tette annak a kívánalomnak az érvényesítését , hogy az e segélyekre 
fordított összegek közös kiadásokként kezeltessenek.
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A hadbavoiiultak családjainak a segélyezésére fordított össze
geket az alábbi táblázat tünteti fel.

H adbavoiiultak családjainak se g é ly e zésére  fordított
összegek .

Év
Kiadásként
elszámolva

Térítménj7-
képen be- ' Tiszta kiadás 

vételeztetett
k o r o n á k b a n

1914/15 .......................................
1915 /16 .......................................
1916/17 .......................................
1917/18 ........................................
1918. jtil. 1— 1918. okt. 31-ig

Ö sszesen . . . .

363.004,955 1 
626.008,881 2 
650.125,547 
057.365,551 

1,231.172,502

363.004,955 
626.008,881 

20.582,377 629.543,170 
48.420,331 908.945,220 
28.368,896 1,202.803,606

3.827.677,436 97.371,604 3,730.305,832

Az 1882-iki törvénynek a későbbi idevágó törvények és ren
deletek által némileg módosított határozmányai úgy intézkedtek, 
bogy ha a bevonult elesett, eltűnt vagy a tényleges katonai szolgá
latban szerzett sérülés vagy betegség folytán, még mielőtt a ka
tonai kötelékből végleg elbocsátották volna, meghal, a család ré
vészére járó segély még az elhalálozás illetve eltűnés napjától 
számított hatodik hónap végéig fizetendő. Ha azonban időközben 
a hátramaradt családtagok részére állandó katonai ellátás folyó- 
síttatott. a segély a szóbanforgó hat hónap hátralevő idejére csak 
akkor és annyiban volt tovább fizetendő, ha és amennyiben a folyó
sított állandó katonai ellátásnak egy napra eső összege kisebb volt. 
mint a családnak járó napisegély.

Kézenfekvő, hogy ez az önmagában véve kifogástalannak 
látszó intézkedés csak két feltétel bekövetkezte esetén válhatott be 
a gyakorlatban. Nevezetesen, hogy az állandó katonai ellátások 
az elhalálozás illetve eltűnés napjától számított hat hónap alatt 
általánosságban folyósíttatni fognak, és hogy azok, egyes szórványos 
esetektől eltekintve, nem vagy nem jelentékenyen lesznek kisebbek, 
mint a napisegélyek. Ámde e két feltétel egyike sem forgott fenn. 
Az állandó katonai ellátások folyósítása a katonai közigazgatás 
nehézkessége és a kellő munkaerők hiánya folytán nagyon kése
delmesen történt meg. A katonai személyek ellátásáról szóló már 
nagyon is elavult 1875. évi LI. te. rendelkezései értelmében az 
elhalt legénységi személyek hátrahagyott családtagjainak járó 
állandó katonai ellátások pedig általánosságban sokkal kisebbek 
voltak, mint a hadbavonultak gyámol nélküli családjai részére

1 Ebből az összegből 357.783,972 K a pénzügyi tárcánál, 5.209,991 K 
a kereskedelem ügyi tárcánál, 10,992 K pedig a honvédelm i tárcánál került 
elszám olásra. Tehát az állam i valódi k iadások k özt szerepel 362.993,903 K .

* Ebből az összegből 621,273,442 K a pénzügyi tárcánál. 4 .735,439 K 
a  kereskedelem ügyi tárcánál került elszám olásra.
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adott napi (majd később havi) segélyek. Még lehetetlenebb helyzet 
állott elő akkor, ha a hadbavojnult a katonai szolgálat alatt teljesen 
vagy nagy fokban munkaképtelenné válván, családja körébe visz- 
szatért. Ez esetben a családnak járó napisegély a hadbavonult 
visszatérésének napjával be volt szüntetendő s az egész család 
csak a rokkantán visszatért családfenntartó ellátási díjára volt 
utalva, amely, ha. már ki is volt utalva, gyakran alatta maradt 
a család által eddig élvezett segélynek, holott abból most már 
a családtagokon kívül a családfő is el volt tartandó.

Természetes, ily körülmények között, hogy jóformán mind
járt a háború kitörése után felvetődött a katonai ellátásról szóló 
törvények módosításának a szükségessége.

A hadsereg és a haditengerészet közössége és a honvédségnek 
és a népfelkelésnek a közöshadsereghez való viszonya következ
tében a katonai nyugellátás olyan kérdés volt, amely az Osztrák - 
Magyar Monarchia két államában egybehangzó, de mindkét állam 
részéről külön megalkotandó törvények által szabályozhatott. A 
háború kitörésekor ezt a kérdést a katonai személyeket illetőleg 
az 1875. évi LI. te. a katonai özvegyek és árvákat illetőleg pedig 
az 1887. évi XX. te., szabályozta. Habár ez utóbbi törvény rendel
kezései 1891-ben és 1896-ban némileg kiegészíttettek s az 1907, 
évi XVI. te. által részben módosíttattak, amely alkalommal az 
ellátási díjak tételei is felemeltettek, azért ezek a katonai ellátási 
törvények úgy az ellátások nem kielégítő mérve, mint egyéb kor
látozó rendelkezéseik folytán a háború kitörésekor már semmikép
pen sem feleltek meg a kor követelményeinek. Érthető tehát, hogy 
a hadvezetőség mindjárt a háború kitörése után a katonai ellátás 
kérdésének újbóli szabályozását kezdeményezte, a két állam pénz
ügyigazgatása azonban, bár a kérdés megoldásának a szükséges
sége elől nem zárkózott el. dilatoriusan kezelte azt. Nevezetesen 
a magyar pénzügyminiszter azt az álláspontot foglalta el. hogy ez a 
kérdés nem oldható meg a háború befejezése előtt, azaz amíg nem 
alkothatunk magunknak tiszta képet az állam pénzügyi helyzeté
rőlés a pénz értékének mikénti alakulásáról. Ez természetesen nem 
zárta ki azt. hogy amint ez. mint később látni fogjuk, megtörtént, 
a háború alatt is ne tétessenek meg az ideiglenesen szükséges intéz
kedések a kiáltó igazságtalanságok orvoslására.

A háború későbbi folyamán a helyzet ezeknek a foganatosított 
s később felemlítendő ideiglenes intézkedéseknek dacára mind tart
hatatlanabb lévén, mégis időszerűvé vált az új katonai ellátási 
törvény megalkotása, amelyre vonatkozó javaslat, a két állam kor
mánya és a hadvezetőség között folytatott hosszas tanácskozások 
folyamán, végre elkészülve, 1918. évi május havában mindkét ál
lamban a törvényhozó testületek elé terjesztetett. Magyarország
ban ez a törvényjavaslat az 1918. év nyarán az országgyűlés által 
le lett tárgyalva és el lett fogadva, minthogy azonban az osztrák 
parlamenti viszonyok folytán ez a háború végéig Ausztriában alkot
mányos tárgyalás alá vonható nem volt. az Magyarországban sem



lett szentesítve és a közbejött események folytán törvényerőre, 
sohasem emelkedett.

A szóbanforgó törvényjavaslat jelentékeny mértékben emelte 
úgy a katonai személyek, mint hátrahagyottjaik ellátási illetményeit, 
és a modern idők sok, a régi törvények által figyelemre nem mél
tatott szociális követelményével számolt. Az emelés mértéke igen 
különböző volt. Az eddig érvényben volt ellátási illetményekkel, 
szemben az emelkedés a havidíjasok ellátási illetményeinél 7— 
128%, a legénységi személyek ellátási illetményeinél 67—567, a 
havidíjasok sebesülési pótdíjainál 12—66, a legénységi személyek, 
sebesülési pótdíjainál 25—316, a havidíjasok hátramaradottainak 
ellátási illetményeinél 1—62, a legénységi személyzet hátramara- 
dottainak ellátási illetményeinél pedig 87—400% között mozgott, 
A törvényjavaslat a szerkesztésekor megejtett hozzávetőleges szá
mítások szerint mintegy évi 00 millió K-val emelte volna a katonai 
ellátás terhét, amiből a háború kitörése előtt ellátásban részesülő 
egyénekre hat millió esett. Dacára ezeknek a részben tekintélyes 
emeléseknek, a törvényjavaslatban megállapított ellátások, a pénz 
értékének időközben is folytatódott csökkenése következtében, nem 
voltak megfelelőek. Ez a törvényjavaslatnak a magyar ország- 
gyűlésen való tárgyalása alkalmával minden oldalról kifejezésre is 
jutott. Különösen kifogás tárgyát képezte, hogy azok a nem téryv 
leges katonai személyek, akik a társadalmi állásuknak nem meg
felelő alacsonyabb katonai rendfokozatban teljesítettek katonai 
szolgálatot és a háború folytán keresetképtelenekké váltak, illetve 
ha elhaltak hátrahagyott családtagjaik, a törvényjavaslat értei* 
méhen aránylag igen csekély nyugdíjat illetve ellátási díjat kaptak 
volna, miért is a magyar országgyűlés az osztrák kormánnyal való 
hosszadalmas tárgyalások elkerülése érdekében úgy határozott, 
hogy egyes igényjogosultaknak, amennyiben magyar állampolgárok, 
a törvényjavaslat értelmében járó nyug- illetve ellátási díjon 
felül a magyar államkincstár terhére pót járadék engedélyeztessék, 
amely nyug- illetve ellátási díjukat egy meghatározott összeg ere
jéig kiegészítse. Az erre vonatkozólag elfogadott külön törvény- 
javaslat értelmében az az összeg, amelyre az előzőleg említett tör
vényjavaslat szerint járó nyug- illetve ellátási díj ki volt egészí
tendő, rangosztályba sorozott tiszteknél, továbbá bizonyos esetek
ben magasabb iskolai képzettséggel bíró legénységi személyeknél 
évi 3000 K-t. ha pedig a nyugállományba helyezés időpontjában 
már nősek voltak, évi 4000 K-t tett ki s ezenfelül az illetőknek min
den a szabályszerű kort még el nem ért gyermekük után évi 400 K 
gyermekjáradékra volt igénye. Az alacsonyabb katonai rendfoko
zatokban levő vagy alacsonyabb iskolai képesítéssel bíró katonai 
személyek, továbbá az özvegyek és szülőtlen árvák pót járadéka a 
fentieknek megfelelő aránylagosan alacsonyabb összegékkel lett 
megállapítva.

Arra nézve, hogy az első törvényjavaslat értelmében fizetendő 
katonai ellátások mennyiben számolandók el mint a Monarchia



két államának közös kiadásai, a két állam kormánya között 
egyetértő megállapodás nem jött létre. Ä magyar kormány 
azt az álláspontot foglalta el. hogy a háború folytán esedékessé 
váló összes katonai ellátások az 1867-iM kiegyezés értelmében kö
zös kiadásoknak tekintendők, míg az osztrák kormány az érvény
ben levő katonai ellátási törvények egyes hiányos rendelkezései 
alapján arra az állspontra helyezkedett, hogy a honvédség és a 
népfelkelés kötelékében szolgáló katonai egyének bizonyos csoport
jának illetve azok családtagjainak nyug- illetve ellátási díjai az 
által az állam által viselendők, amelynek az illetők polgárai voltak. 
Magyarország, mint már említettük, sokkal több hadkötelest állí
tott, mint amennyi a kvóta arányában reá esett volna s így az 
osztrák álláspont Magyarország szempontjából elfogadhatatlan 
volt. Minthogy a két kormány közt ebben a kérdésben megegyezés 
nem jött létre, az alkotmányos tárgyalás végett előterjesztett tör
vényjavaslat olyan rendelkezést tartalmazott, hogy az a kérdés, 
hogy a törvény alapján valamely háborúból kifolyólag keletkező 
ellátási illetmények milyen módon fedeztessenek, külön fog sza
bályozást nyerni, e szabályozás megtörténtéig ezeket az ellátási 
illetményeket ideiglenesen a hadügyi tárca terhére kell folyósítani. 
A magyar országgyűlés azonban e nagy horderejű pénzügyi kérdés 
megoldásának ebbe az elodázásába nem ment bele. s a törvény- 
javaslatot a szóbanforgó rendelkezésnek olyan módosításával 
fogadta el, hogy a törvény alapján valamely háborúból kifolyólag 
keletkező ellátási illetmények Ausztriával közös kiadást képez
nek és azokat a törvényhozás további intézkedéséig a hadügyi 
tárca terhére kell folyósí tani.

Minthogy az osztrák törvényhozótestületek a törvényjavas
latot nem tárgyalták le, ebben a kérdésben nem foglalhattak állás
pontot és így ez a kérdés a háború befejeztéig, illetve a Monarchia 
összeomlásáig nyílt kérdés maradt. A háború folytán esedékessé 
vált összes katonai ellátások azonban a háború egész tartama alatt 
a közös költségvetés illetve a hadmentességi díjalap terhére 
számoltattak el.

Az ily módon elszámolt nvug- és ellátási díjak összegét az 
alábbi táblázat tünteti fel :



A  k ö z ö s ü y y i  k i a d á s o k  k ö z t  e l s z á m o l t  i i y u y -  é s  e l l á t á s i  d í j a k .

Költségvetési cím megnevezése
Az 1913.

évben
Az 1914/15. 

évben
Az 1915 16. 

évben
Az 1916/17. 

évben
Az 1917. 

júl. 1-1918  
okt. 31-ig

Az 1914/15.
évi előirány
zat szerint

k o r o n á k b a n

A külügym inisztérium  nyugdijai..................... t .693,668 1.772,054 2.007,861 1.895,967 3.222,653 1.734,127

A kincstár által fedezendő katonai és tenge-
részeti e llá tá so k ................................................. 2.640,0001 2.640.0001 2.640,0001 2.640,000i 3.520,0001 2.640,000

A fennállott katonai központi és tengeré-
szeti szám vevőség hivatalnokai és szolgái
özvegyeinek és árváinak e l lá tá s a i ............ 13,528 11,947 8,298 6,528 12,904 14,084

A közös pénzügym inisztérium  nyugdíjai . . 208,437 212,130 245,190 262,336 469,708 206,007

A közös legfőbb szám vevőszék nyugdíjai. . 113,630 121,428 125,617 123,920 195,486 124,477

A közöshadsereg n y u g d íja i.............................. 37.627,330 32.832,530 49.402,675 76.048,979 110.549,599* 37.020,294

A közös haditengerészet n y u g d íja i.............. 3.946,178 3.995,645 3.598,624 3.583,234 5.470,030 4.233,040

Összes közös n y u g d íja k ..................................... 46.242,771 41.585.784 58.028,265 84.560,964 123.440,380 45.972,029

1 Ezenfelül a  hadm entességi díjalapokból fedeztetett 2 A bécsi és budapesti nvugdíjszám fejtőségek részére
1 9 1 3 -b a n ..........................................  6.007,076 K , á tu ta lt összeg.
1914/15-ben.....................................  7.540,617 K ,
1 9 1 5 /1 6 -b a n ..................................... 12.932,870 K ,
1916/17-ben.......................................  19.186,685 K .
1917. júl. 1— 1918. okt. 3 1 -ig .. 28.829.359 K.



I i  4

Tekintettel arra. hogy a háború tartama alatt a katonai ellá
tásról szóló új törvény létre nem jött. ezek az ellátási illetmények 
csak a régi törvények által megállapított, ki nem elégítő mérvben 
voltak folyósíthatok. Gondoskodni kellett tehát arról, hogy ezek 
a ki nem elégítő ellátási illetmények ideiglenesen fel legyenek emel
hetők. A havidíjasok, ezek családtagjai, továbbá azokat illetőleg, 
akik már a háború előtt állottak katonai ellátás élvezetében, ez a 
gondoskodás olyképpen történt, hogy részükre a közös hadügy
minisztérium a két állam kormányának hozzájárulásával kieszkö
zölt legfelső elhatározással, méltánylást érdemlő estekben pótlé
kokat engedélyezett, amelyek a közös költségvetés terhére számol
tattak el és az előző táblázatban kitüntetett összegekben benn- 
foglaltatnak. A legénységi állományba tartozók és családtagjaikról 
azonban, a két kormány közötti erre vonatkozó megállapodás hiá
nyában, mindegyik államnak külön kellett, egyelőre legalább is a 
saját terhére, gondoskodnia.

Magyarországban ez a gondoskodás az 1915/16-iki költség- 
vetési év első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő 
állami kiadásokról szóló 1915. évi június hó 15-én kihirdetett 1915. 
évi XV. te. 1. §-a útján történt, amely törvényszakasz felhatalmazta 
a minisztériumot, hogy a legénységi állományban szolgáló azoknak 
a magyar állampolgároknak, akik a háború folytán rokkantakká 
váltak, illetve a háború folytán elesett, eltűnt vagy meghalt ilyen 
magyar állampolgárok hátrahagyott családtagjainak, ha reászorult - 
ságukat hiteltér-demlően igazolják, mindaddig, míg ez a kérdés tör
vényhozási úton másként megoldva nem lesz. a háború tartama 
alatt és annak befejezése után is még hat hónapon át a törvényes 
katonai ellátási illetményen felül az említett törvényszakaszban 
megállapított, és havi előzetes részletekben folyósítandó, ideiglenes 
segélyeket engedélyezze.

A törvény értelmében engedélyezhető ideiglenes segélyek 
mérve egy évre a következő volt :

1. 6(1 K annál a hadirokkantnál, akinek keresetképessége 
előbbi foglalkozásában 20—50%-al csökkent :

2. 120 K annál a hadirokkantnál, akinek keresetképtelensége 
előbbi foglalkozásában 50%-ot elért vagy meghaladott, de 100%.-ot 
nem ért el :

3. 180 K teljesen munkaképtelen hadirokkantaknál.
Ezenfelül a hadirokkant családtagjai után a következő ideig

lenes segélyt kapta, felesége, szülei és nagyszülei után fejenként 
00 K-át. úgy azonban, hogy a segély a szülők és nagyszülők után 
összesen évi 120 K-nál többet nem tehetett ki: az akár törvényes, 
akár törvénytelen gyermekek után pedig a fiúknál 16.. leányoknál 
14. életévük betöltéséig, a szerint, amint a hadirokkant csak 
részben vagy egészben volt munkaképtelen, fejenként 36 illetve 
60 K-át.

A hadbavonult özvegye részére engedélyezhető ideiglenes se
gély mérve 120 K. a szülőké és nagyszülőké pedig a fen temlített



megszorítással fejenként 60 K volt. míg az árvák ideiglenes segélye, 
aszerint, hogy anyjuk élt-e vagy nem. illetve ha élt. hogy katonai 
ellátásban részesült-e vagy sem, továbbá sziilőtlen árváknál az 
árvák számához képest 12 és 108 K között mozgott.

Felhatalmazta továbbá a törvény a minisztériumot, hogy tel
jesen munkaképtelen hadirokkantaknak ideiglenes segélyét, ha ez 
eddigi életmódjuknak megfelelő ellátásuk érdekében szükséges, a 
fenti tételeket meghaladóan felemelhesse oly mértékben, hogy 
összes jövedelmük a 600 K-t elérje.

Az 1917/18-iki költségvetési év első hat hónapjában viselendő 
közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1917. évi IX. 
te. 6. §-a az árvák részére a fentiek szerint engedélyezhető ideigle
nes segélyek mérvét 1917. évi október 1-től felemelte, úgy hogy 
atyátlan törvényes árvák ideiglenes segélyét fejenként évi 96 l i 
bán, szülőtlen törvényes árvákét pedig a szerint, hogy legfeljebb 
csak két vagy ennél több árva maradt, fejenként 192 illetve 132 
K-ban állapította meg. A törvénytelen árvák ideiglenes segélye, 
atyátlan árváknál, ha az anyának katonai ellátásra igénye volt, 
fejenként 144 K-ban, szülőtlen árváknál, továbbá olyan atyátlan 
árváknál, akiknek anyja katonai ellátásban nem részesült, a szerint, 
hogy legfeljebb csak két vagy ennél több árva maradt, fejenként 
264 illetve 204 K-ban lett megállapítva. Az a körülmény, hogy a 
hasonló helyzetben levő törvénytelen árvák ideiglenes segélye ma
gasabb összegben állapíttatott meg. mint a törvényes árváké, abban 
leli magyarázatát, hogy a törvényes árvák a katonai ellátási tör
vények értelmében katonai ellátásban is részesültek, míg abból a 
törvénytelen árvák ki voltak zárva.

Azon a visszásságon, hogy a hadbavonultak családtagjainak 
járó napi-, később havisegélyek a hadirokkantnak lakóhelyére való 
visszatértének napjával illetve a hadbavonult elhalálozásának 
illetve eltűnésének napjától számított hat hónap múlva be voltak 
szüntetendők, holott a hadirokkant illetve a hátramaradt család
tagok katonai ellátási illetményei addig az időpontig gyakran nem 
voltak folyósíthatok, a kormány egy 1915. évi február havában 
kiadott rendelettel úgy segített, hogy elrendelte, hogy ilyen mél
tánylást érdemlő esetekben, a napi- illetve havisegélyek a katonai 
ellátási illetmény folyósításáig tovább fizetendők. Az 1915. évi 
XV. te. 7. §-a értelmében járó ideiglenes segélyek engedélyezése 
folytán ez a rendelkezés 1915. évi július 31-vel hatályon kívül he
lyeztetett ugyan, de az 1915. évi szeptember 14-én kelt 108,000. 
számú pénzügyminiszteri rendelet úgy intézkedett, hogy az ideig
lenes segélyek az igény jogosultság igazolása esetén a napi- illetve 
havisegélyek beszüntetésekor akkor is folyósíttassanak, ha addig 
a katonai ellátások folyósítva nincsenek. Az 1916. évi február 4-én 
kelt 20,000. számú pénzügyminiszteri rendelet pedig ennél tovább 
menve elrendelte, hogy azok a hadiözvegyek és árvák, akiknek 
katonai ellátásra való igénye kétségtelen, ha ez az ellátás részükre 
a napi illetve havi segélyek beszüntetéséig nem folyósíttatott, ha



eltartásuk másként biztosítva nincs, megfelelő és a folyósított 
katonai ellátásból visszatérítendő előlegben részesítendők.

Hasonló okból az osztrák kormány is engedélyezett ideiglenes 
segélyeket a legénységi álllományba tartozó hadirokkantaknak, 
illetve az ilyen hadbavonultak hátramaradt családtagjainak, még
pedig az eltérő viszonyoknak megfelelően más alapokon, mint Ma
gyarországon s az engedélyezett összegek is jóval magasabbak 
voltak, mint Magyarországon. Az ideiglenes évi segélyeket illetőleg 
tehát nem volt fenntartható a hadisegélyeket illetőleg követett 
gyakorlat, hogy a Magyarországon lakó osztrák állampolgárok 
illetve bosznia-hercegovinai honosok a magyar, az Ausztriában 
illetve Bosznia-Hercegovinában lakó magyar állampolgárok pedig 
az ottani rendelkezések értelmében részesültek segélyben. Az a 
megállapodás létesült ennélfogva a magyar és az osztrák kormám’ 
közt. hogy az egyik államnak a másik állam területén lakó állampol
gárait megillető ideiglenes segélyek annak az államnak ajogszabályai 
szerint állapítandók meg és fizetendők ki az illető állam terhére, 
amelynek az igényjogosult az állampolgára, és hogy az ideiglenes 
segélyek megállapítása és folyósítása a két állam illetékes ható
ságai által egyetertőleg történjék. Eltekintve az eljárás nehézkes
ségétől, ennek a megoldási módnak Magyarországon az a kedve
zőtlen hatása volt, hogy a magyarországi igényjogosultak méltán 
elégedetlenek voltak a miatt, hogy kisebb ideiglenes segélyekben 
részesültek, mint a Magyarországon, tehát hasonló viszonyok közt 
élő osztrák állampolgárok.

A hadirokkantak, özvegyek és árvák részére a háború tartania 
alatt kifizetett ideiglenes segélyek összegét az alábbi táblázat tün
teti fel :

A hadirokkantak, özvegyek  és árvák seg é ly e zésére  
fordított ö sszegek .

Év
Kiadásként T érítmény- 
elszámolva kepen bc- 

veteleztetett
Tiszta
kiadás

k o r o n á k b a n

1914/15 ............... V ?

1915/16 ............... 5.194,405 5.194,405
1916/17 .............. 12.577,137 i  273,806 12.303,331
1917/18 .............. 18.221,156 252,407 17.968,749
1918. júl. l- tő l

1918 okt. 81-ig 7.942,013 264,626 7.677,387

ö sszesen .............. 43.934,711 790,839 43.143,872

Ezek az összegek nem merítik ki teljesen az ideiglenes segélyek 
címén kifizetett összegeket, azért, mert az állami hivatalokban és 
üzemekben alkalmazott és hadbavonult napidíjasok, napibéresek.



napszámosok és munkások, illetve ezek hátramaradt családtagjait 
megillető ideiglenes segélyek a gyorsabb eljárás biztosítása végett 
nem a rendes közigazgatási úton folvósíttattak és fizettettek ki, 
hanem ama hatóság, hivatal, illetve üzem útján, amelynél a 
hadbavonult bevonulása előtt utoljára szolgálatot teljesített. Az 
e címen felmerült kiadások nem lettek külön kimutatva, hanem az 
illető számadási ág személyi járandóságai között nyertek elszámo
lást. Az ily módon kifizetésre kerülő ideiglenes segélyek azonban 
nem tehettek ki számottevő összeget. A hadbavonultak gyámol 
nélkül hátrahagyott családjai, továbbá a hadirokkantak, hadi 
özvegyek és hadi árvák ellátásának biztosításával még koránt
sem volt kimerítve azoknak a teendőknek a köre, amelyek a háború 
folytán gazdasági és társadalmi létérdekeikben megtámadott ál
lampolgárok helyzetének a könnyítése tekintetében az államra 
hárultak. A feladatok sokfélesége, az egyéni elbánást és egyéni 
kezdeményezést igénylő esetek sokasága bürokratikus kezelést 
nem tűrt meg, hanem a társadalmi erőknek minél nagyobb mérték
ben a megoldandó feladatok szolgálatába való állítását tette szük
ségessé. Ezt belátván a kormány mindjárt a háború elején meg
szervezte túlnyomóan társadalmi alapon a Hadsegélyző Bizottságot 
s mellé a Hadsegélyező Hivatalt, majd később a hadirokkantak 
érdekeinek istápolására a Csonkított és Béna Katonákat Gondozó 
Bizottságot. Ez utóbbi bizottság helyébe később a m. kir. 
Rokkantügyi Hivatal lépett, hogy a maga részéről utóbb helyt 
adjon az Országos Hadigondozó Hivatalnak és az Országos Hadi
gondozó Tanácsnak, amely szerveknek a hivatása a háború összes 
áldozatainak, tehát nemcsak a hadirokkantaknak, hanem a hadi 
özvegyek és árváknak a gondozására is kiterjedt.

Habár nagyarányú társadalmi akciók és gyűjtések révén a 
magánjótékonyság igen tekintélyes összegeket bocsátott ezeknek a 
céloknak a rendelkezésére, mégis ezek az összegek, a megoldandó 
feladatok nagy számára és a felmerülő nagy költségekre való tekin
tettel, elegendők nem lehettek, s így állami úton kellett gondos
kodni a társadalmi úton elő nem teremthető szükséges összegekről.

A hadirokkantak gyógykezelése, utókezelése, művégtagokkal 
való ellátása, megfelelő új életpályára való kiképzése tulajdon
képpen a had vezetőség feladatát képezte, s a fentemlített szervek 
tulajdonképpen a had vezetőség helyett látták el ennek az akciónak 
az irányítását, úgy hogy az akció kiadásainak a fedezésére szüksé
ges összegeket az ez iránt létrejött megállapodásoknak megfelelően 
a közös hadügyminisztérium bocsátotta rendelkezésre. Ezek az 
így rendelkezésre bocsátott összegek a mozgósítási hitel terhére 
számoltattak el.

Az egyéb szükséges kiadások fedezésére pedig az 1914. évi 
XLVI. te.-kel ideiglenesen életbeléptetett jövedelemadó hozadéka 
szolgált, amely az idézett törvénycikk értelmében a maga egészé
ben hadsegélyezési célokra volt fordítandó, s ennélfogva a Had- 
segélyező Hivatal, illetve az Országos Hadigondozó Hivatal ren-



delkezésére bocsáttatott. Amikor pedig az 1916. évi XXVI. te. 
által a jövedelemadó ki lett terjesztve és mint állandó adónem 
lett a magyar adórendszerbe beillesztve, a törvény gondoskodott 
arról, bogy a háború további tartama alatt is a jövedelemadó hoza- 
dékából a jövedelemadó 1915. évi jogerős kivetésének megfelelő 
összeg évente hadsegélyezési célokra legyen fordítható.

A háború tartama alatt különféle hadsegélyezési célokra ezen 
a réven fordított és az állami zárszámadásokban elszámolt össze
geket az alábbi táblázat tünteti fel.

K ü lö n leg es  h ad segélyezési cé lo k ra  fordított összegek .

Év
Kiadásként
elszámolva

Téritmény- | Tiszta 
képen be- | kiadás 

veteleztetett i
k o r o n á k b a n

1 9 1 4 /1 5 ................ 3.724,881 3.724,881 1
1915/16 ................ 23.124,771 ! 23.124,771
1916/17 ................ 33.204,894 2.126,647 1 31.078,247
1917/18 ................ 32.907,198 26.329 32.880,869
1918. jul. 1-től

1918. okt. 31-ig 8.791,367 059 8.790,7081

Ö s s z e s e n ............ 101.753,111 2.153,635 99.599,476

Az eddig említetteken felül jelentékenyek voltak az államnak 
azok a háborús kiadásai, amelyek a közalkalmazottak illetményei
nek, H háború folytán beállott drágaság következtében szükségessé 
vált. feljavítása által állottak elő. Ezek a háborús kiadások az eddig 
tárgyaltaktól eltérő természetűek, annyiban, hogy míg az eddig 
tárgyalt háborús kiadások abszolúte azaz aranyértékben számítva 
is .és a maguk egészében jelentenek a békebelivel szemben olyan 
kiadástöbbleteket, ámelyek többé-kevésbbé közvetlenül a háború 
viselésével függenek össze, addig a közalkalmazottak illetményei
nek a feljavítása által előidézett háborús kiadások csak közvetett 
folyományai a háborúnak s azért állottak elő. mert a háború 
folytán, egyrészt a gazdasági jószágokban, nevezetesen az elsőrendű 
életszükségleti cikkekben mutatkozó hiány, másrészt a háborús 
kiadások fedezése érdekében szükségessé vált infláció okozta pénz
értékcsökkenés következtében, beállott drágaság a közalkalmazottak 
illetményeinek a feljavítását tette szükségessé. Amennyiben tehát 
ezek a kiadások a pénz értékcsökkenésének a mértékét nem ha
ladták túl. itt nem abszolút, azaz aranyértékben is mutatkozó 
kiadástöbbletekről van szó, s ezért ezek a háborús kiadások inkább 
olyan természetűek, mint a dologi és ezekkel egy tekintet alá eső 
kiadásoknál a drágaság folytán —- koronákban — mutatkozó

E lő leg  a jövedelem adó hozadékira.



többkiadások, amely utóbbiak azonban mint ilyenek külön ki 
nem mutathatók, és hatásukban csak annyiban mérlegelhetek, 
hogy a háborús kiadásokon felüli valódi állami kiadásoknak, a 
80. lapon közölt kimutatás szerint jelentkező, bár nem jelen
tékeny emelkedése részben ezekre a kiadásokra vezethető vissza.

Egy bizonyos, különösen az elsőrendű életszükségleti cikkekre 
kiterjedő drágulás mindjárt a háború elején észlelhető volt, amely 
azután a háború folyamán a gazdasági jószágok mind érezhetőbbé 
váló hiánya és a pénz értékének fokozatos sülyedése folytán mind
inkább fokozódott. Ha eleinte a közalkalmazottaktól is, miitt a 
lakosság minden rétegétől, el lehetett várni, hogy szükségleteik 
kielégítésének a legmesszebbmenő megszorításával is előmozdítsák 
az állam háborús szükségleteinek a kielégítését, úgy mégis ennek 
is meg volt a maga határa, annál is inkább, mert a közalkalmazot
tak illetményei Magyarországon a békében is elég szerény össze
gekben voltak megállapítva, s a drágulás idővel olyan mérveket 
öltött, hogy a közalkalmazottak békebeli illetményeikből első
rendű életszükségleteiket is alig fedezhették. Másrészt a háború 
első hónapjainak a lezajlása után mind többen és többen voltak, 
akik jelentékeny háborús nyereségekre tevén szert, életmódjukat a 
drágulás dacára nem voltak kénytelenek megszorítani, sőt,— ami 
erkölcsi és hazafias szempontból nem ítélhető el eléggé — sokkal 
jobban éltek, mint a békében. Érthető tehát, hogy az 1914. év 
végétől fogva mindinkább felhangzott a kívánság az iránt, hogy a 
közalkalmazottak illetményei kijavíttassanak. A pénzügyminiszter 
nem zárkózhatott ugyan el e kívánság jogos volta elől, de másrészt 
tudatában volt annak, hogy e kívánság teljesítése, — minthogy az 
adott viszonyok közt nem látszott lehetségesnek az arra szükségelt 
összegnek a nemzeti termelés növelése vagy az adóztatás fokozása 
által való olyan előteremtése, hogy ezáltal a lakosság többi rétegei
nek a fogyasztása csökkenttessék, hanem a szükséges összegek csak 
a papírpénz mesterséges szaporításának az útján volnának elő
teremthetők — nem jelentene egyebet, mint mesterséges vásárló
erő teremtését, aminek, nem lévén megfelelő többtermeléssel ellen
súlyozva. csak a drágulás fokozását kellene maga után vonnia. 
Ennek a szempontnak az érvényesítésével — hála a magyar köz- 
alkalmazottak eléggé nem dicsérhető hazafias áldozatkészségének, 
amelyet a háború egész folyama alatt tanúsítottak — a közalkal
mazottak illetményeinek általános emelése az 1915. év végefeléig 
el lett odázva.

A közalkalmazottak legrosszabbul javadalmazott csoportja, 
a napidíjasok tekintetében azonban már előbb történt gondosko
dás annyiban, hogy ezek 1914. évi november 1-től fogva az Országos 
Hadsegélyező Hivatal által, a hadsegélyezési célokra behozott jö
vedelemadó hozadékából, családtagjaik számának figyelembevéte
lével havi 10, 20, illetve 30 K segélyben részesíttettek.

Tekintettel továbbá arra, hogy a drágaságot legjobban a sok 
gyermekkel megáldott családok érezték, és hogy a közalkalmazot-
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taknak járó családi pótlékról rendelkező törvény szerint háromnál 
több gyermek után ugyanannyi családi pótlék járt, mint három 
gyermek után, a kormány 1915 nyarán úgy intézkedett, hogy 1915. 
évi július 1. után mindazok a közalkalmazottak, akiknek családi 
pótlékra igényük van, összes igényjogosult gyermekeik után meg
kapják az egy-egy gyermek után járó családi pótlékot, tekintet 
nélkül arra, hogy gyermekeik száma a hármat meghaladja. Némi 
korlátozással volt ez a rendelkezés végrehajtandó azokkal a leg
alsó csoportokba tartozó közalkalmazottakkal szemben, akiknek 
egyéb illetményei az ilyen korlátozás nélkül folyósítandó családi 
pótlékokkal arányban nem állottak volna. Messzebb ment e tekin
tetben a törvényhozás az 1917. évben, amennyiben az 1917/18-iki 
költségvetési év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fede
zendő állami kiadásokról szóló, 1917. évi június 30-án kihirdetett
1917. évi IX. te. 14. szakasza, a fenti rendelkezés hatályon kívül 
helyezésével a közalkalmazottak családi pótlékáról szóló törvényes 
rendelkezéseket módosította olyképpen, hogy jelentékenyen ki
terjesztette azoknak a közalkalmazottaknak a körét, akik családi 
pótlékra igénnyel bírtak és a családi pótlék mérvét, egy-egy ellá
tásra szoruló gyermek után, a gyermekek számára való tekintet 
nélkül, a közalkalmazott által betöltött állás figyelembevétele mel
lett évi 400, 240, 200, illetve 160 K-ban állapította meg. Az 1912. 
évi XXXV. te. értelmében családi pótlékra igényjogosult többi 
családtagok tekintetében úgy intézkedett az új törvény, hogy a 
családi pótlék mérve két ilyen családtag után annyi legyen, mint 
amennyi egy gyermek után jár, három ilyen családtag után annyi, 
mint amennyi két gyermek után jár, négy családtag után annyi, 
mint amennyi három gyermek után jár, öt családtag után annyi, 
mint amennyi négy gyermek után jár, hat vagy több családtag 
után annyi, mint amennyi öt gyermek után jár.

A közalkalmazottak helyzetén időközben azáltal igyekezett 
segíteni a kormány, hogy előmozdítsa részükre az elsőrendű élet
szükségleti cikkek előnyös beszerezhetését. Az 1915-ben folyamatba 
tett aziránti kísérletek, hogy a közalkalmazottak az állam útján 
láttassanak el előnyös módon az általuk szükségelt elsőrendű élet
szükségleti cikkekkel, sikerre nem vezettek, mert ezekben az első
rendű életszükségleti cikkekben akkor már meglehetős hiány mu
tatkozott, viszont az azokkal való állami gazdálkodás még kiépítve 
nem volt. Ennélfogva a kormány az 1915. év második felében a 
közalkalmazottak között beszerzési csoportokat létesített, oly 
célból, hogy ezek a csoportok előnyösen szerezzék be, nagyban, a 
hozzájuk tartozó közalkalmazottak részére szükséges elsőrendű 
életszükségleti cikkeket, s ennek elősegítése érdekében az 1915. évi 
szeptember 3-án hozott minisztertanácsi határozat alapján a be
szerzési csoportok megfelelő állami előlegben részesültek.

Ezek a beszerzési csoportok nem működtek egyforma ered
ménnyel, de közülök egyesek, amelyeknek ügyes és a viszonyokat 
jól kihasználni tudó vezetősége volt, lényegesen könnyítették a



hozzájuk tartozó közalkalmazottak helyzetet. A háború további 
folyamán ezeknek a beszerzései csoportoknak az alakítása mind 
nagyobb mérveket öltött, szervezetük és működésük tökéletesbült. 
s az elsőrendű életsziikségleti cikkekkel való állami gazdálkodás
nak a viszonyok hatása alatt mindjobban való kiépülésével ezek 
a beszerzési csoportok a közalkalmazottak természetbeni ellátásá
ban mind nagyobb szerepet játszottak. Az 1915. év óta a közalkal
mazottaknak, oly célból, hogy az elsőrendű életszükségleti cikkeket 
nagyban beszerezhessék s ezáltal a további drágulás hatása alól 
részben mentesíttessenek, évről-évre engedélyeztettek fizetési elő
legek .

Az 1915. évben az állami és vármegyei állandó alkalmazottak
nak családtagjaik számára való tekintettel 300— 1200 K, a nem 
állandó alkalmazottaknak pedig havi illetményeik 1—3-szorosát 
tevő beszerzési előleg engedélyeztetett, amely 1910. január 1-től 
fogva tíz egyenlő havi részletben volt visszafizetendő. A követ
kező években, a drágaság növekedésének figyelembevételével, év
ről-évre emeltetett az előlegek összege és ki lett bővítve az előleg
ben részesülő ‘közalkalmazottak köre.

Mindezek az intézkedések könnyítettek ugyan némileg a köz- 
alkalmazottak helyzetén, de az illetmények általános feljavítását 
nem tehették kikerülhetővé, s így a kormány az ez iránt megnyil
vánuló általános óhaj figyelembevételével az 1915. év végén tör
vényjavaslatot terjesztett az országgyűlés elé a közalkalmazottak 
lletményeinek általános feljavítása tárgyában. A vonatkozó tör

vény, mint az 1915. évi XXII. te. az 1915. évi december hó 29-én 
lett kihirdetve. E törvény értelmében úgyszólván az összes köz- 
alkalmazottaknak —- tehát nem csak az állami alkalmazottaknak 
— 1916. évi január 1-től fogva úgynevezett háborús segélyek en
gedélyeztettek, amelyek általánosságban a fizetés természetével 
bíró illetmények 20 %-ában állapíttattak meg, úgy hogy azok 
tisztviselőknél évi 400 K-nál, altiszteknél és szolgáknál évi 200 
K-nál kevesebbet nem tehettek. A közalkalmazottak egyes cso
portjai. mint pl. községi orvosok, állatorvosok, mérnökök, tanítók, 
tanítónők, óvónők, továbbá kezelők, kezelőnők, napidíjasok, napi
béresek részére a háborús segély évi 400, 300, illetve 200 K állandó 
összegben állapíttatott meg. A törvény által engedélyezett háborús 
segély 1916 január 1-től 1916 október 1-ig tíz egyenlő havi részletben 
volt folyósítandó s elsősorban az 1915-ben engedélyezett, ugyan
csak ezekben a hónapokban esedékes beszerzési előlegek törlesz
tésére volt fordítandó. Ha a beszerzési előleg magasabb volt. mint 
a háborús segély, a maradvány egyelőre nem volt visszafizetendő.

Az állami, megyei és községi alkalmazottak háborús segélyé
nek a fedezésére a kormány részére 87 millió K hitel engedélyez
tetett. Ezenfelül a belügyminiszter részére 9 millió korona bocsátta
tott rendelkezésre, a városok által saját alkalmazottjaik részére, a 
törvényben a többi közalkalmazottakra nézve megállapított ala
pokon, nyújtandó háborús segélyek fedezésére. Oly célból, hogy a
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különben önkormányzattal bíró Országos Munkásbetegsegélyző 
és Balesetbiztosító Pénztár alkalmazottjai is részesülhessenek ha
sonló segélyben, erre a célra 120.000 K engedélyeztetett. A horvát- 
szlavon országos kormány alkalmazottjai, továbbá az ottani me
gyei, városi és községi alkalmazottak a horvát-szlavon országos 
költségvetés terhére részesültek hasonló háborús segélyben.

A fentemlített háborús segélyek csak 1916. évi október 31-ig 
engedélyeztetvén, az 1916. évi szeptember 27-én kihirdetett
1916. évi XXV. te. további háborús segélyeknek folyósítása 
iránt oly értelemben intézkedett, hogy 1916. évi november 
hó 1-től 12 havi egyenlő részletben kifizetésre kerülő újabb 
háborús segélyeket engedélyezett, amelyeknek mérve a köz- 
alkalmazottak fizetés természetével bíró illetményeihez igazodott. 
Ha a fizetés természetével bíró illetmények évi 3200 K-t meg 
nem haladtak, a háborús segély évi összege ezeknek az illetmények
nek 35%-a, de legalább 600 K, ha az alapilletmények évi 3800 és 
6000 K közt mozogtak, azok 30%-a, ha pedig évi 7200 K-t meg
haladtak, az alapilletmények 25%-a*volt. 3200 és 3800 K közti 
alapilletmények után a háborús segély évi 1120 K-ban, 6000 és 
7200 K közti alapilletmények után pedig 1800 K-ban állapíttatott 
meg. Azoknak a közalkalmazottaknak, akiknek háborús segélyét 
az 1915. évi törvény évi állandó összegben állapította meg, az 1915- 
ben megállapított összeg másfélszerese volt 1916 november 1-től 
folyósítandó. A városok és az Országos Munkásbetegsegélyző és 
Balesetbiztosító Pénztár alkalmazottjai hasonló elbánásban része.- 
sültek, mint az állami alkalmazottak. A törvény felhatalmazta a 
kormányt, hogy a közalkalmazottaknak az új háborús segély fele 
erejéig beszerzési előlegeket engedélyezzen. Ez alapon a kormány az 
egyedülálló olyan közalkalmazottaknak, akiknek nem volt saját 
háztartásuk és nem is éltek hozzátartozóik háztartásában, az őket 
megillető háborús segély 30%-át, azoknak, akiknek saját háztar
tásuk volt, de kettőnél több családtag eltartásáról nem gondos
kodtak, továbbá azoknak, akik hozzátartozóik háztartásában 
éltek, az őket megillető háborús segély 40%-át, végül azoknak, 
akik saját háztartásukban legalább még két családtag ellátásáról 
voltak kötelesek gondoskodni, az őket megillető háborús segély 
50%-át engedélyezte beszerzési előleg gyanánt, amely 1916. 
november 1-től kezdve tizenkét egyenlő havi részletben volt 
visszafizetendő.

Az 1917. évi november 9-én kihirdetett 1917. évi XV. te.
1917. november 1-től újabb, az eddigieknél magasabb összegű 
háborús segélyeket állapított meg, s minthogy az új törvény no
vember 1-én még nem lépett életbe, nehogy a közalkalmazottak 
1917. november havára kisebb illetményeket kapjanak, mint az 
előző hónapra, november 1-én részükre az addigi háborús segélyek 
egy évi összegének egytizenketted része lett ideiglenesen, mint az 
új háborús segélybe betudandó összeg folyósítva.

Az új háborús segély évi összege 1400 K-t meg nem haladó fize
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tés természetével bíró illetmények után ezeknek az illetményeknek 
100%-a volt. Magasabb fizetés természetével bíró illetmények után 
a háborús segély a fizetés természetével bíró illetmények százalé
kában kifejezve fokozatosan csökkent, úgy hogy 6000-től 9600 K-ig 
terjedő fizetés természetével bíró illetményeknél ezeknek 50%-át 
tette ki, 9600 K-t meghaladó ily illetmények után pedig évi 4800 K 
állandó összegben volt megállapítva. A nem rendszeresített fizetés 
vagy ezzel egy tekintet alá eső illetmények élvezetében álló állami 
s ezekkel egy tekintet alá eső alkalmazottak, továbbá a községi 
és állami fizetéskiegészítésben részesülő egyéb nem állami alkal
mazottak háborús segélyét évi 300— 1200 K-ban állapította 
meg az új törvény. Ezúttal nemcsak a városok és az Országos 
Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár alkalmazottai, 
hanem amennyiben az a viszonyok által indokoltnak mutatko
zott, az állami fizetéskiegészítésben nem részesülő tanszemélyzet 
is megfelelő háborús segélyekben részesíttettek az államkincstár 
terhére.

1917. évi július hó folyamán újból részesültek a közalkalma
zottak 1917. évi november hó 1-től tizenkét egyenlő havi részletben 
visszatérítendő beszerzési előlegben, amely egyedülálló olyan alkal
mazott részére, aki nem vitt háztartást és nem élt hozzátartozói
nak háztartásában, 50%-át, más közalkalmazottaknál, ha saját 
háztartást vittek, de kettőnél kevesebb családtag eltartásáról kel
lett gondoskodniok, vagy hozzátartozóik háztartásában éltek. 60, 
egyébként pedig 70%-át tette annak az összegnek, amely őket az
1917. évi augusztus 1-én tényleg megillető illetmények után az
1916. évi XXV. te. rendelkezésének alkalmazása esetén háborús 
segély címén megillette volna.

1918. év nyarán újabb, ugyancsak az év november 1-től tizen
két havi egyenlő részletben visszatérítendő beszerzési előlegek en
gedélyeztettek a közalkalmazottaknak, s amelyek az 1917. évben 
alkalmazott csoportosítás szerint az 1917. évi XV. te. értelmében 
részükre járó háborús segélyek 30, 40, illetve 50%-ában állapít
tattak meg.

Minthogy a legrosszabbul javadalmazott közalkalmazottak, 
a napidíjasok és napibéres szolgák még ezekkel a segélyekkel sem 
jöhettek ki, részükre az 1918. évi július hó 6-án hozott miniszter- 
tanácsi határozat alapján július 1-től fogva napi 1 K napidíj-, 
illetve napibérpótlék engedélyeztetett. Ez a minisztertanácsi ha
tározat még további kisebb, s ezért itt részletesen fel nem sorol
ható könnyítésekkel igyekezett a napidíjasok, a kezelők és kezelő
nők helyzetén javítani.

Az eddig említett intézkedések csak a közalkalmazottak folyó 
kiadásainak szerény fedezését tették lehetővé, a ruházati és egyéb 
felszerelési cikkek beszerzését azonban nem. Ámde a háború hosszú 
tartama alatt a közalkalmazottak ruházati s felszerelési cikkei 
már annyira tönkrementek, hogy némi utánpótlásukról feltétlenül 
gondoskodni kellett. Ezért a kormány 1917. évi május hó 26-án

1 3 3



134

kelt rendeletével, — amely rendeletben foglalt intézkedést utóbb a 
törvényhozás az 1917. évi június hó 30-án kihirdetett 1917. évi
IX . te. 8. §-ával jóváhagyott, — a közalkalmazottak számára a leg
szükségesebb ruházati és egyéb felszerelési cikkek beszerezhetése 
céljából egyszersmindenkorra szóló ruházatbeszerzési segélyeket 
engedélyezett. E segélyek szempontjából a közalkalmazottak három 
csoportba soroztattak, s a ruházatbeszerzési segély az egyes csopor
tok szerint 500, 300 és 200 K volt, de azoknál, akik családi pót
lékot vagy családi pótlékot helyettesítő rendkívüli segélyt élveztek, 
a ruházatbeszerzési segély fenti összege fel volt emelendő az 1917. 
év második negyedében tényleg élvezett családi pótléknak és rend
kívüli segélynek egy évre szóló teljes összegével. Hasonló feleme
lésben részesültek a közalkalmazottak egyes olyan csoportjai, 
amelyeknek nem volt ugyan családi pótlékra igényük, de legalább 
két, a meghatározott koron alóli gyermekük volt.

Az 1918. évi június 1-én kibocsátott kormányrendelettel, — 
amelyben foglalt intézkedés utólag az 1918. évi X. te. 6. §-a által 
hagyatott jóvá — a közalkalmazottak az 1918. évre újabb, ruházat
beszerzési segélyben részesültek. Ez alkalommal a közalkalmazot
tak négy csoportba soroztattak, s a ruházatbeszerzési segély törzs
összege az egyes csoportok szerint 1000, 800. 000, illetve 400 K 
volt. amihez az alkalmazottal közös háztartásban élő törvényes 
feleség után 400, 240, 200, illetve 100 K járult s ezenfelül a csalá
dos alkalmazottak ruházatbeszerzési segélye, úgy mint 1917-ben. 
a családi pótlék egy évi összegével emelkedett. Hadbavonult alkal
mazottak is kaptak, de a fentieknél némileg kisebb ruházatbeszer
zési segélyt.

A közalkalmazottak részére engedélyezett fentebb ismertetett 
háborús segélyek, majd az 1910/17-iki számadási évtől fogva a 
ruházatbeszerzési segélyek is, az évi zárszámadásokban nem egy 
összegben, hanem minden egyes költségvetési cím személyi járan
dóságai között külön-külön számoltattak el. Ezért ezek a kiadások, 
áz állami kiadásoknak általunk követett csoportosítása szerint, 
nemcsak a valódi állami kiadások és ezeken belül a tágabb értelem
ben vett polgári igazgatás kiadásai között, hanem a pénzügyigazga
tás kiadásai, az egyedárúsági nyers bevételekből levont egyedárúsági 
folyó kiadások, sőt a honvédelmi minisztérium alkalmazottjainak 
folyósított segélyek révén a katonai természetű kiadások, végül 
az állami üzemek kiadásai között is szerepelnek.

A túloldali táblázat feltünteti, hogy ezen különböző kiadási 
csoportok szerint a háború tartama alatt az évi zárszámadásokban 
ezeknek a segélyeknek a címén tényleg milyen összegek számol
tattak el.

Ez a táblázat azonban még mindig nem tünteti fel a közalkal
mazottak illetményeinek a feljavítására fordított összegeket, mert, 
amint az alábbiakban látni fogjuk, merültek fel még egyes, bár 
összegszerűen nem jelentékeny és túlnyomóan a tágabb értelem
ben vett polgári igazgatás egyéb háborús kiadásai között szerepelő,



részben azonban a többi kiadásoktól külön nem választható kiadá
sok, amelyek ugyancsak a közalkalmazottak egyes csoportjai illet
ményeinek a feljavítására fordíttattak.

K özalkalm azottak illetm én yein ek  feljavítására fordított
összegek .

Kiadási csoport
1915/16.
évben

1916/17.
évben

1917/18.
évben

1918. júl. 
1-től 1918 
okt. 31-ig

k o r o n á k b a n

Polgári igazgatás . . 30.746,879 98.806,232 225.662,479 195.234,870
Pénzügyi igazgatás. 4.244,089 14.505,810 30.203,792 15.435,975
E gyedárúságok. . . . 267,992 1.255,009 2.395,183 1.018,826
H onvédelm i minisz-
t.é r iu m ..................... 103,962 392,882 991,104 157,583

t 'z e m e k ..................... 16.565,372 83.548,942 145.860,107 127.435,748

Ö sszesen..................... 51.928,294 198.508,875 405.112,665 339.283,002

Az eddig tárgyalt háborús kiadásokon felül még természet
szerűleg felmerültek a háború folyamán egyéb olyan háborús kiadá
sok is, amelyek az általunk követett csoportosítás szerint a tágabb 
értelemben vett polgári igazgatás kiadásai közt szerepelnek. Eze
ket a háborús kiadásokat «egyéb háborús kiadások» elnevezés alatt 
összefoglalva az alábbi kimutatás (186. o.) tünteti fel.

E kimutatás adataiból kitűnőleg ezek az egyéb háborús ki
adások egyáltalában nem voltak jelentékenyek. Különösen a há
ború első két évében nem értek el azok számottevő összeget s az
után is szerénynek mondható keretek közt mozogtak. Az 1916/17- 
iki számadási évben mutatkozó aránylag jelentősebb emelkedést a 
Pénzintézeti Központ üzletrészeinek jegyzésére fordított 125 
millió korona okozta, holott ez szószoros értelemben vett háborús 
kiadásnak nem tekinthető. Tekintettel azonban arra. hogy a 
Pénzintézeti Központ alapításának eszméjét a háborúnak a pénz
piacra gyakorolt és gyakorlandó következményei érlelték meg és 
hogy az államnak az összehasonlításaink alapjait képező békeévben 
és költségvetési előirányzatban hasonló kiadása nem szerepel, ezt 
a 125 millió koronát a háborús kiadások közé kellett felvennünk. 
Ha ezt az összeget az 1916/17. évre nézve kimutatott háborús ki
adások közt figyelembe nem vesszük, úgy ennek a számadási évnek 
az egyéb háborús kiadásai csak 89.295,669 K-t tesznek ki. Az, hogy 
ezek a kiadások a háború utolsó éveiben nagyobbak és hogy az 
1915/16-iki csekély visszaeséstől eltekintve évről-évre emelkednek, 
magyarázatát találja nemcsak a háború tartama alatt fokozatosan 
növekedő drágaságban, de abban is, hogy ezek a kiadások mint 
látni fogjuk, nagyrészt olyan természetűek, amelyek a háború 
későbbi szakaszaival függenek össze.
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A  t á g a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  p o l g á r i  i g a z g a t á s  k i a d á s a i  k ö z ö t t  e l s z á m o l t  h á b o r ú s  k i a d á s o k .

A háborús kiadás neme
1 1914/15. évben 1915/16. évben 1916/17. évben 1917/18. évben 1918 júl. 1 tői — 

1918 okt. 31-ig
!
1 k o r ó n á k b a n

Hadba vonultak  családjainak seg é ly ezése .........
H adirokkantak, özvegyek és árvák segélyezése
K ülönleges hadsegélyezési célokra.......................
K özalkalm azottak illetm ényeinek a feljavítására  
Egyéb háborús k ia d á so k ..........................................

362.993,963

3.724,881

14.260,716

626.008,881
5.194,405

23.124,771
30.746,879
13.496,793

650.125,547
12.577,137
33.204,894
98.806,232

214.295,669

957.365,551
18.221,156
32.907,198

225.662,479
98.958,038

1,231.172,502
7.942,013
8.791,367

195.234,870
116.751,312

összes háborús k ia d á so k .......................................... 380.979,560 698.571,729 1,009.009,479 1,333.114,422 1,559.892,064

.1 fenti negyedik rovatban kitüntetett összegeken felül m ég köza lka lm azo ttak s ezekkel egy tekintet alá eúó'k 
illetm ényeinek a feljavítására ford ltta to tt ó a tágabb  értelemben vett polgári igazgatás egyéb háborús k iadása i

kén t van k im u ta tv a :
1916/17. évben Korona

A főrendiház alkalm azottai
nak engedélyezett drágasági
s e g é ly ..........................................  7,600

A képviselőház alkalm azottai
nak enged, drágasági segély 65,300 

A D etek tív-testü let élelm ezési
p ó t lé k a ......... .............................. 583,903

A D etek tív-testü let ruházko
dási pótléka ............................  48,100

Operaházi és nem zeti szín
házi tagok és alkalm azottak
háborús segélye.......................  24,421

Operaházi és nem zeti szín
házi alkalm azottak  20% -os
s e g é ly e ........................................  210,703

Ö sszesen .......................................  940,027

1917/18. évben Korona
A főrendiház szolgái és a ltiszt

jei részére beszerzési segély 31,340 
K épviselők háborús pótléka  

az 1918. III . te . 2 §. alapján 1.717,500 
K épviselőházi alkalm azottak  
részére beszerzési segély . . .  125,035

D etekt ív-testületnek ésrendőr- 
szem élvzetnek élelm ezési p ó t
lék .................................................  1.465,584

D etektív-testü letnek  ruházati
p ó t lé k .........................................   50,350

Operaház és nem zeti szín
ház szem élyzetének háborús, 
ruhabeszerzési és családi
pótlék segélye ........................ 746,080

összesen  .....................................  4.135,889

1918 Júl. 1-től—1918 okt. 31-ig Korona
Főrendiház szolgái és altisztjei
részére s e g é ly e k .....................  21,787

K épviselők részére járó há
borúspótlék, az 1918. III. te.
2. §-a a la p já n .......................... 541,667

Képviselőházi alkalm azottak  
részére beszerzési segély . . .  195,964

D etektív-testü letnek és rendőr
szem élyzetnek élelmezési
p ó t lé k ..........................................  532,946

D etektív-testü letnek  ruházati
p ó t lé k ..........................................  25,900

Operaház és nem zeti színház 
szem élyzetének háborús és
ruhabeszerzési se g é ly e .......... 690,394

összesen  .....................................  2.008,658
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E kiadások természetét vizsgálva mindenekelőtt megállapít
hatjuk, hogy az 1916/17. számadási évtől fogva szerepelnek ezek 
között olyan, az előző kimutatás alján részletesen feltüntetett ki
adások, amelyek a közalkalmazottak vagy ezekkel egy tekintet alá 
esők illetményeinek a javítására fordíttattak. Ezek az összegek az 
1916/17-iki zárszámadásban 940,027 K-át, az 1917/18-iki-ben 
4.135,889 K-át, az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig pedig 
2.008,658 K-át tettek ki.

Nagyrészt hasonló elbírálás alá esnek azok az összegek, ame
lyek a királyi udvartartásnak a háború folytán felmerült többkia
dásainak a fedezésére fordíttattak, mert ezeknek a kiadásoknak a 
legnagyobb része ugyancsak az alkalmazottak illetményeinek a 
feljavítására fordíttatott. E címen a háború kitörésétől az 1917. év 
végéig felmerült kiadások fedezésére 4.400,000 K az 1917/18. évi 
zárszámadásban számoltatott el, míg az ezután felmerült hasonló 
kiadások, 7.660,000 K összeggel, az 1918 július 1-től 1918. évi ok
tóber 31-ig terjedő időre készült zárszámadásban szerepelnek.

Az itt tárgyalt kiadások egy további csoportját azok a kiadások 
képezik, amelyek a hadművelekkel és az ellenséges betöréssel kap
csolatban, az ezek által különösen sújtott lakosság helyzetének a 
javítására, a menekültek segélyezésére és ellátására, az elpusztult 
községek felsegélyezésére, a szenvedett károk részbeni megtéríté
sére, a szorult helyzetbe jutott és károsult közalkalmazottak segé
lyezésére, az állami épületekben okozott károk helyreállítására, végül 
a hadszíntereken működő kormánybiztosságok költségeinek a fede
zésére fordíttattak. Itt szerepelnek tehát azok a kiadások, amelyek 
a hadikárok megtérítésének fogalma alá vonhatók és a melyek, 
amint kitűnik, a magyar állam által saját költségvetésének a ter
hére számoltattak el.

Az e csoportba tartozó kiadások :
1914/15-ben ............................   1.425,382 K-t
1915/16-ban .............................................................  2.964,425 K-t
1916/17-ben...............................................................  40.482,600 K-t
1917/18-ban ............................................. ■...............  43.628,572 K-t
1918. július 1-től 1918. október 31-ig................  68.913,458 K-t

Összesen : 157.414,437 K-t
tettek ki.

De hasonló természetű a hadi-állatátvételi és értékesítő bizott
ságnak adott és az 1916/17. évi zárszámadásban elszámolt 40.000,000 
K előleg is, ami az erdélyi menekültek marháinak megfelelő értéke
sítését volt hivatva biztosítani.

Az 1916/17-iki számadási évtől mutatkozó nagy emelkedést 
a románoknak 1916. nyarán Erdélybe való betörése okozta, míg 
az előző évek kiadásai főként a szerbeknek a délvidékre és az oro
szoknak az északkeleti vármegyékbe a háború elején való betöré
seivel függenek össze. A fent kimutatott összegek azonban nem 
merítik ki az e címeken felmerült összes kiadásokat, mert sok ez
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alá a tekintet alá eső kiadás a hadi jótékonyság útján részben a 
Hadsegélyző Hivatal által fedeztetett, s így például az orosz betörés 
folytán elpusztult északkeleti falvak nagyrészt a köz jótékonyság 
útján lettek újraépítve.

Egy további csoportba azok a kiadások foglalhatók, amelyek 
a mezőgazdasági termelés biztosítására , az élelmiszer- és takarmány
hiány enyhítésére fordíttattak.

E célokra
az 1914/15. évi zárszámadásban ................................. 12.834,115 K
az 1915/16. évi zárszámadásban...............................   2.762,314 K
az 1916/17. évi zárszámadásban.................................  2.591,806 K
az 1917/18. évi zárszámadásban.................................  2.525,336 K
az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig..................  22.319 K

Összesen : 20.735,890 K
került elszámolásra. Részben hasonló természetű kiadás az állami 
szilvafeldolgozó-telepek létesítésére és üzemben tartására
az 1916/17. évi zárszámadásban.............................. 366.699 K-val
az 1917/18. évi zárszámadásban...........................  1.706,991 K-val
az 1918. július 1-től 1918. október 3 1 - i g . . . . . . .  5.335,795 K-val

Összesen: 7.409,485 K-val
szereplő összeg, amit azért mutatunk külön ki, mert ez a más helyen 
említendő központi szeszfőzdék felállításával kapcsolatos. Az e cso
portba tartozó kiadások tehát összesen 28.145,375 K-t tettek ki, de 
e kiadások egy része, amint látni fogjuk, a bevételekben megtérült.

Az 1916-ban felállított közélelmezési hivatal és az 1917. év 
folyamán a háborús állapotok folytán szervezett tárcanélküli mi
niszterek. névszerint az átmenetgazdasági-, a népjóléti-, a közélel
mezési- és rövid időre a választójogi miniszterek összes költségei
az 1916/17-iki számadási évben .......... ..................  1.137,206 K-t
az 1917/18-iki számadási évben .............................  8.967,631 K-t
az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig..............  7.302,299 K-t

Összesen : 17.407,136 K-t
tettek ki.

Az állami gyermekmenhelyeknek a háború folytán felmerült 
rendkívüli ruházati szükséglete
1915/16-ban....................................................................  1.177,000 K-t
1916/17-ben....................................................................  141.612 K-t
1917/18-ban....................................................................  6.500,000 K-t
1918. július 1-től 1918. október 31-ig..................... 6.399,200 K-t

Összesen : 14.217.812 K-t
igényelt. Ez tulajdonképpen olyan természetű kiadástöbblet, mint 
az egyéb dologi kiadásoknak a háború folytán beállott drágaság 
hatása alatt bekövetkező s a zárszámadásokból számszerűen ki nem 
mutatható emelkedése, s itt csak azért említjük ezeket külön fel,



■

mert az állami gyermekmenhelyeknél felmerült ezek a kiadások 
az állami zárszámadásokban, a többi hasonló kiadásoktól el- 
térőleg, mint háborús kiadások külön vannak feltüntetve. A hadi- 
árvaalap javadalmazására az 1917. évi IX. te. 7. §-a alapján
1.500,000 K számoltatott el az 1917/18. évi zárszámadásban.

Az újságpapír a háború végefelé annyira megdrágult, hogj  ̂ a 
lapkiadóvállalatok helyzetén segítendő, a kormány kénytelen volt, 
az újságpapír árkülönbözetét az államkincstár terhére átvállalni 
s ezen a címen
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az 1917/18-iki zárszámadásban ...............................  7.058,407 K-t
az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig............ .. 11.647,676 K-t

Összesen : 18.706,083 K-t
számolt el.

Ehhez hasonló természetű az a kiadás, amelyet a kormány a 
vállalatoknál szénhiány miatt előállott üzemszünetek alatt a mun
kásságnak adandó pénzsegély címén az állam terhére elvállalt s ami
1917/18-ban .................................................................  1.211,562 K-t
az 1918 július 1-től 1918 október 31-ig................. 7.378,552 K-t

Összesen : 8.590,114 K-t
tett ki.

Végül megemlítendő, hogy az ágyúgyár alaptőkéjének a há
ború folyán szükségessé vált emelése folytán az ágyúgyár új rész
vényeinek átvételére az 1915/16., 1916/17. és az 1917/18-iki száma
dási évek mindegyikében 3.500,000 K ; a gabonaellátás biztosítása 
érdekében létesült Haditermény Részvénytársaság részvényeinek 
átvételére az 1915/16. évben 3.000,000 K, az 1917/18. évben pedig
11.051.376 K : továbbá ugyancsak az 1917/18 évben a Központi 
Szénbánya r. t. részvényeinek átvételére 1.890,000 K fordíttatott, 
úgy hogy a háborúval kapcsolatos részvényátvételek címén összesen
26.441.376 K kiadás merült fel. amihez hozzájárul mint hasonló 
természetű kiadás a Pénzintézeti Központ üzletrészeinek jegyzé
sére és veszteségi tartalékalapjának képzésére fordított fentebb már 
említett 125.000,000 K.

Az ezeken felüli háborús kiadások, amelyek mindössze
az 1914/15 évben.......................................................  1,219 K-val
az 1915/16 évben.......................................................  93,054 K-val
az 1916/17 évben.......................................................  135,719 K-val
az 1917/18 évben.......................................................  882,274 K-val
az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig............  83,355 K-val

Összesen : 1.195,621 K-val
szerepelnek a számadásokban, egyes jelentéktelen, jobbadán admi
nisztratív jellegű célokra fordíttattak. Az 1917/18. évben mutat
kozó nagyobb emelkedés a háború folytán tanügyi téren szüksé
gessé vált több intézkedés költségeire vezethető vissza, így 102,172 
K fordíttatott a katonai szolgálatot teljesítő műegyetemi hallgatók
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részére készített vizsgakiadványok költségeire, 163,733 K a ka
tonai beszállásolásra használt, de felszabadult iskolaépületek tisz
togatási költségeire, 200.000 K pedig az országhatárokon foganato
sított tanügyi- és nevelési intézkedésekre.

A közösügyi kiadásoknak a polgári igazgatás kiadásai közé eső 
körében, nevezetesen a közös külügyminisztérium, a közös pénz
ügyminisztérium és a számellenőrzés körében is merültek fel há
borús kiadások, amelyek azonban a magyar zárszámadásokból az 
azok összeállításánál követett rendszer folytán mint ilyenek ki 
nem tűnnek. Ezekről a kiadásokról, amennyiben azok a közös zár
számadásokban illetve eredményszámadásokban előfordulnak, már 
fentebb megemlékeztünk. Ezeken felül azonban, amint ezt fentebb 
jeleztük, a külügyminisztérium jelentékeny, a háborúval kapcso
latos egyéb kiadásokat teljesített, amelyek a közös számadásokban 
egyelőre csak a forgalmi egyenlegek terhére számoltattak el, és ame
lyeknek fedezésére a magyar kormány által rendelkezésre bocsátott 
összegek a magyar zárszámadásokban az átfutó kezelésben szá
moltattak el, tehát a zárszámadási valódi kezelés adatai alapján 
készült előző összeállításainkban egyáltalában nem szerepelnek.

A közös külügyminisztérium a hadbavonult magyar és osztrák 
állampolgárok és bosznia-hercegovinai honosok külföldön lakó csa
ládjainak segélyezésére és a háború kitörésekor külföldön tartóz
kodó ilyen állampolgárok illetve honosok támogatására és haza- 
szállítására
1914/15-ben .................................................... 22.118,956 K 72 f-t
1915/16-ban ...............    68.436,627 K — f-t
1916/17-ben .................................................... 82.757,024 K 62 f-t
1917. július 1-től 1918. október 31-ig . . . 125.534,342 K 75 f-t

Összesen : 298.846,951 K 09 f-t
költött.

Az ellenséges államokban internáltak támogatására
1914/15-ben ......................................................................  3.000,000 K
1915/16-ban ...............................................   12.400,000 K
1916/17-ben ....................................................................... 22.050,000 K
1917. július 1-től 1918. október 3 1 -ig .......................  32.207,270 K

Összesen : 69.657,270 K
kiadás merült fel.

A külföldről bevonuló tartalékosok utazási költségeinek fede
zésére :
1914/15-ben ........................................................................  7.000,000 K
1915/16-ban ......................................................................... 3.000,000 K

Összesen : 10.000,000 K
bocsáttatott a külügyminisztérium rendelkezésére.

Hogy ezekből a kiadásokból mennyi terhelte Magyarországot 
és mennyi Ausztriát, az csak a végleges leszámolás alkalmával 
megejtendő elszámolások alapján lett volna megállapítható.
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Ezeken felül a külügyminisztérium a két államot a kvóta ará
nyában terhelő következő kiadásokra kapott fedezetet:

Az albán kormány támogatására
19.14/15-ben.............................- ...................... 4.048,924 K 25 f-t

Az európai Dunabizottság nemzetközi ren
dezésére 1915/16-ban..................................... 496,468 K 11 f-t

A mozgósítás alkalmából felmerült hírszolgá
lat költségeire 1917 július 1-től 1918 októ
ber 31-ig .........................................................  145,600 K — f-t

A kiewi expedíció céljaira ugyanebben az
időszakban.....................................................  7,408,191 K 70 f-t

Összesen : 12.099,184 K 06 f-t

Ezen összesen 390.603,405 K 15 f-t tevő, s amint a fentiekben 
láttuk a Monarchia két állama közt nagyrészt nem a kvóta 
szerint megoszló, kiadások fedezésére Magyarország egyelőre előlege
ket bocsátott a közös külügyminisztérium rendelkezésére. Ezen 
előlegek címén a magyar zárszámadásokban az átfutó kezelésben 
a következő összegek nyertek elszámolást:

1914/15-ben ..................   10.617,108 K 68 f
1915/16-ban .......................................................  29.424,532 K 23 f
1916/17-ben ........................................    38.159,737 K 48 f
1917 július 1-től 1918 október 31-ig ..........  64.705,213 K 82 f

Összesen : 142.906,592 K 21 f

Végül meg kell említenünk, hogy ugyancsak az állandóan 
követett gyakorlatnak megfelelően Horvát-Szlavonországok bel- 
igazgatási kiadásai gyanánt is, a háború egész tartama alatt csak 
az 1914/15. évi, és a felhatalmazási törvények útján folytatólagosan 
a háború egész tartamára érvényben tartott, költségvetésben erre 
a célra megállapított 32.500,000 K illetve az 1918. július 1-től 1918. 
október 31-ig terjedő időszakra ennek az összegnek a harmadrésze 
számoltatott el a háborús évek állami zárszámadásaiban, holott már 
csak a horvát-szlavon önkormányzati alkalmazottak illetményei
nek a feljavítása címén, de más okokból is Horvát-Szlavonországok 
beligazgatási szükséglete a háború alatt sokkal nagyobb volt. Ter
mészetesen mindenkor a tényleg szükségelt összeg bocsáttatott a 
horvát-szlavon országos kormány redelkezésere, azonban az így 
rendelkezésre bocsátott összegnek a költségvetési előirányzatot 
meghaladó része csak a tényleges pénztári eredmények között szá
moltatott el és így az általunk feldolgozott zárszámadási adatok
ban nem szerepel.



Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségleteik fedezésére 
tényleg igénybevettek :

az 1914 15. évben 38.742,361 K-t
az 1915/16. « 44.925,607 «
az 1916/17. « 48.784,458 «
az 1917/18. « 61.687,484 «
1918. július 1-től
1918. szept. 30-ig 35.091,474 «

azaz a zár- 
számadásilag 

elszámolt 
összegen felül

6.242,361 K-t 
12.425.607 «
16.284,458 «
29.187,484 «

24.258,141 «

vagyis összesen 1918. évi szeptember 30-ig 88.398,051 K-val többet, 
mint amennyi a zárszámadások szrint utalványoztatott, amihez 
még mint többlet hozzáveendő az 1918. évi október hó folyamán 
igénybevett teljes összeg, ami számszerűleg nem állapítható meg, 
mert a bekövetkezett összeomlás folytán az 1918. évi október hó 
1-től kezdve a vonatkozó számadások már nem érkeztek be. Ez az 
1918. évi október havi igénybevétellel együtt kerekszámban 100 
millió koronára tehető többlet a tágabb értelemben vett magyar 
polgári igazgatásra vonatkozólag fentebb ismertetett adatok alap
ján a maga egészében háborús kiadásnak tekintendő.

E helyen kell megemlékeznünk arról, hogy a Horvát-Szlavon- 
Dalmát-országokkallétrejött s az 1906. évi X. tc.-kel becikkelyezett 
pénzügyi egyezmény hatálya az 1913. év végével lejárván, ez az
1914. évi V. te. által az 1915. évi június végéig, majd az 1915. évi 
XX. tc.-kel az 1916. évi június végéig, az 1916. évi XXI. tc.-kel az
1917. évi június végéig, az 1917. évi X. tc.-kel az 1917. évi október 
végéig, az 1917. évi XIV. tc.-kel 1918. évi február végéig, végül az
1918. évi IV. tc.-kel 1918. évi április hó 30-ig meghosszabbíttatott.

Időközben a magyar és a horvát-szlavon országgyűlések által
kiküldött regnikoláris bizottságok útján megindultak a tárgyalá
sok újabb pénzügyi egyezmény megkötése iránt. Ezek a tárgya
lások azonban eredményre, de sőt a két bizottság eltérő álláspontjai 
közötti számottevő közeledésre sem vezettek, és ez volt az oka an
nak. hogy az 1918. évi április 30-án túl a lejárt pénzügyi egyezmény 
sem volt meghosszabbítható. Ezáltal a Magyarország és a Horvát- 
Szlavonországok közötti pénzügyi viszony tekintetében törvényen 
kívüli állapot állott ugyan be, de ez nem akadályozta azt, hogy 
tényleg a Horvát-Szlavonországok területén befolyt bevételek első
sorban Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségleteinek fede
zésére, az ezen felüli bevételek pedig a Magyarországgal közös ki
adások fedezésére fordíttassanak. '

A két regnikoláris bizottság eltérő álláspontjai között a lénye
ges ütközőpont az volt, hogy a magyar bizottság lényegében az 
eddigi pénzügyi egyezmény alapelveit akarta fenntartani s csak 
arra nézve óhajtott megfelelően gondoskodni, hogy Horvát-Szlavon- 
országoknak az állami jövedelmek fokozására a háború alatt tett 
intézkedések folytán előálló új bevételei és bevételi többletei teljes 
egészükben a közös kiadások fedezésére fordíttassanak. A magyar



bizottság ezt az álláspontját azzal indokolta, hogy az új bevételi 
források megnyitásának illetve a meglevők jobb kihasználásának 
az volt az indító oka, hogy olyan a háború folytán keletkezett és 
állandó természetű kiadásoknak a fedezésére szolgáljanak, amely 
kiadások Magyarország és Horvát-Szlavonországok közös kiadásai, 
mint például a háború következtében felvett új államadósságok 
kamatszükséglete. Ezzel szemben a horvát-szlavon regnikoláris 
bizottság nemcsak azt vitatta, hogy a szóbanforgó több bevéte
lekben való részesedésre, Horvát-Szlavonországoknak a háború 
következtében megduzzadó beligazgatási szükségletének a fede
zésére szükség lesz, de ezen túlmenőleg olyan elvi alapokon óhaj
totta rendezni a Magyarország és Horvát-Szlavonországok közötti 
pénzügyi viszonyt, amelyek már a két ország közti közjogi viszonyt 
szabályozó 1868. évi XXX. te. alapvető rendelkezéseivel is alig 
lettek volna összhangba hozhatók. Minthogy a magyar regniko
láris bizottságnak arra irányuló javaslatát, hogy a kérdés egyelőre 
ideiglenesen rendeztessék a magyar regnikoláris bizottság által 
képviselt elvi álláspont alapján, addig, amíg a világháború befeje
zése után az annak folytán felmerült összes költségek és az azok 
fedezése érdekében tett intézkedések eredményei áttekinthetők 
nem lesznek, a horvát-szlavon regnikoláris bizottság nem fogadta 
el, s minthogy az utóbbi bizottság odairányuló javaslatának el
fogadása, hogy az 1906. évi X. te.-kel becikkelyezett pénzügyi egyez
mény hatálya hosszabbíttassék meg mindaddig, amíg az új végleges 
pénzügyi egyezmény meg nem köttetik, vagy amíg közös egyet
értéssel más ideiglenes megállapodás nem jön létre, tulajdonképpen 
a magyar bizottság elvi álláspontjának feladását jelentette volna, 
a tárgyalások 1918. évi május hó folyamán megszakadtak.

A polgári igazgatás körében utalványozott személyi járandó
ság természetével bíró kiadások alakulásáról a túloldali táblázat 
(144. o.) nyújt tájékozást, melynek adatai a már előadottak után 
bővebb magyarázatra nem szorulnak.

Áttérve ezek után a pénzügyi igazgatás körében felmerült 
háborús kiadásokra, amint ez a 77. lapon és a 135. lapon közölt 
táblázatok adatainak egybevetéséből kitűnik, e kiadások túl
nyomó részét az alkalmazottaknak járó háborús és ruhabeszerzési 
segélyek képezik. Ugyancsak a pénzügyi alkalmazottak helyzeté
nek a javítását célozta az az 1918. évi július 1-től 1918. évi 
október 31-éig eltelt időszakban elszámolt 114,348 K. amely a 
budapesti pénzügyi alkalmazottak beszerzési csoportja részére 
szolgáló ideiglenes raktári helyiségek építésére fordíttatott.

A pénzügyi igazgatás személyes járandóság természetével 
bíró kiadásainak alakulását a túloldali táblázat (145. o.) tünteti fel.



A  z á r s z á m a d á s o k  s z e r i n t  a  p o l g á r i  i g a z g a t á s  k ö r é b e n  u t a l v á n y o z o t t  s z e m é l y i  J á r a n d ó s á g o k
ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z  1 9 1 4 / 1 5 .  é v i  á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s s e l .

A járandóságok megjelölése
Az 1913.

évi
Az 1914/15.! Az 1915/16.

évi 1 évi
Az 1916/17. 

évi
Az 1917/18.

évi
Az 1918 

júl. 1- okt. 
31-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés 
adataiz á r s z á m a d á s o k  a d a t a i  k o r o n á k b a n

a)  Szem élyi járan d óságok ..............................
Ebből háborús segélyek..............................
Marad nem háborús szem élyi járandóság 
Ebből fizetések, lakpénzek és pótlékok.
Marad egyéb szem élyi járandóság.........

b ) Szem élyi járandóság term észetével bíró
egyéb k ia d á so k ............................................

Ebből háborús segélyek..............................
Marad nem  háborús szem élyi járandóság 

term észetével bíró egyéb k iadás............

c)  ö sszes szem élyi járandóság term észeté
vel bíró k iad ások .......................................

Ebből háborús segélyek ..............................

157.564,349 160.574,621 183.766,015
15.954,123

228.176,041
60.423,046

296.033,00S 
102.180,212

175.514,125
83.731,847

172.072,466

157.564,349
127.077,801

160.574,621
131.935,065

167.811,892
131.950,161

167.752,995
134.000,13s1

193.852,796 
142.615,8241

91.782,278 
65.017,22s1

172.072,466
140.408,384

30.486,548 28.639.556 35.861,731 33.752.857 51.236.972 26.765,050 31.664,082

64.693,480 73.249,334 87.924,175
14.792,756

112.831,342 
38.383,-186

218.290,654
123.482,267

159.579,502
111.503,023

77.210,323

64.693.480 73.249.334 73.131,419 74.448,156 94.808,387 48.076,479 77.210,323

222.257,829 233.823,955 271.690,190
30.746,879

341.007,383
98.806,232

514.323,662
225.662,479

335.093,627
195.234,870

249.282,789

Marad nem  háborús szem élyi járandó
ság term észetével bíró k ia d á s ................

Ebből fizetések, lakpénzek és pótlékok.
Marad egyéb nem  háborús szem élyi járan

dóság term észetével bíró k ia d á s .........

222.257,82!
127.077.801

233.823,955
131.935,065

240.943,311
131.950,161

242.201,151 
134.000,1381

288.661,183 
142.615,8241

139.858,757
65.017,22s1

249.282,789
140.408,384

95.180,028 101.888,890 108.993,150 108.201,013 146.045,359 74.841,529 108.874,405

__ 1 A «Polgári igazgatás» csoportjában az 1915/16. évi zárszám adás hasáb jában  a «Fizetések, lakpénzek és pótlékok»-nál k im u ta to tt 
131.950,161 K-s összeg 111 költségvetési cím ilynem ű kiadásaiból á llo tt elő. Ezen 111 cím közül 102 címnél az 1916/17—1918 jú l iu s i  — 
október 31-iki zárszám adásokban is a «Fizetések, lakpénzek és pótlékok» számszerűleg vannak k im uta tva , amely 102 címnél — az 
1915/16. évi zárszám adási eredm ényekkel szemben — végösszegben az 1916 17. évre l -5536uo-os, az 1917/18. évben pedig 8'0131%-os 
emelkedés jelentkezik, míg az 1918 július 1 — október 31-iki időszak eredm énye az 1915/16. évinek 49'2748°/o-át ad ja . Ezek a száza 
lékok a lka lm azta ttak  az 1915/16. évi zárszám adási eredm ényre azoknál a  költségvetési cím eknél, am elyekre nézve tényleges adatok  rendel
kezésre nem állanak és így á llo tt elő az 1916/17 és az t követő időszakokra nézve a  fen t k im u ta to tt eredmény.
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A. z á r s z á m a d á s o k  s z e r i n t  a  p é n z ü g y i  i g a z g a t á s  k ö r é b e n  u t a l v á n y o z o t t  s z e m é l y i
j á r a n d ó s á g o k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a z  1 9 1 4  1 5 .  é v i  á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s s e l .

Az \ Az 
1913. évi 1914 15. évi

Az
1915/16. évi

Az
1916/17. évi

a 7 ! Az 1918.
1917 18 évi ■ 1—°kt. i .M / i s .  évi i 3 j ik;

Az 1914/15. 
évi á llam i

költségvetés
adatai

koronákbanz á r s z á m a d á s o k  a d a t a i  k o r o n á k b a n

36.168,123 34.363,048 38.169,580
4.207,369

48.996,975
14.293,042

69.506,701
29.242,299

37.835,514
14.934,625

37.511,612

36.108,123
30.309,605

34.363,048
28.965,511

33.962,211
28.209,384

34.703,933 
28.647,6451

40.264,402 
30.489,5771

22.900,889
13.900,11s1

37.511,612
31.075,142

5.858,518 5.397,537 5.752,827 6.056,288 9.774,825 9.000,771 6.436,470

1.835,656 1.260,245 1.563,027
36,720

3.156,295
212,768

6.525,805
961,493

3.061,960
501,350

2.600,000

1.835,656 1.260,245 1.526,307 2.943,527 5.564,312 2.560,610 2.600,000

38.003,779 35.623,293 39.732,607
4.244,089

52.153,270
14.505,810

76.032,506
30.203,792

40.897,474
15.435,975

40.111,612

38.003,779
30.309,605

35.623,293 
28.965,511

35.488,518
28.209,384

37.647,460 
28.647,6451

45.828,714 
30.489,5771

25.461,499
13.900,11s1

40.111,612
31.075,142

7.694,174 6.657,782 7.279,134 8.999,815 15.339,137 11.561,381 9.036,470

I

í

A járandóságok megjelölése

a)  Szem élyi járandóságok................................
Ebből háborús s e g é ly e k ............................

Marad nem  háborús szem élyi járandóság 
Ebből fizetések, lakpénzek és pótlékok

Marad egyéb szem élyi járandóság.........

b) Szem élyi járandóság term észetével bíró
egyéb k ia d á so k ............................................

Ebből háborús s e g é ly e k ............................

Marad nem  háborús szem élyi járandó
ság term észetével bíró egyéb kiadás .

c) ö sszes szem élyi járandóságok term észe
tével bíró k ia d á so k ....................................

Ebből háborús segélyek ..............................

Marad nem  háborús szem élyi járandó
ság term észetével bíró k ia d á s ..............

Ebből fizetések, lakpénzek és pótlékok

Marad egyéb nem  háborús szem élyi 
járandóság term észetével bíró kiadás.

1 A «Pénzügyi igazgatás» körében az 1915/16. évi zárszám adás utalványozási eredm énye a «Fizetések, lakpénzek és 
pótlékok»-nál 28.209,384 K volt. Ennek az összegnek —  a «Polgári igazgatás» szem élyi járandóságaira vonatkozó kim u
tatás jegyzetében em lített em elkedési százalékokkal felem elt összege képezi a jelen k im utatásban az 1916/17. évtől fogva, 
fizetések, lakpénzek és pótlékok gyanánt k im utatott összegeket.
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A személyi járandóság természetével bíró kiadásokon felül a 
pénzügyi igazgatás körében felmerült egyéb háborús kiadásokat a 
háború költségeinek a részbeni viselésére behozott új közszolgál
tatások kezelésével felmerült költségek, nevezetesen a jövedelem- 
adónak, majd később a vagyonadónak és hadinyereségadónak is 
a kezelési költségei, továbbá a szeszeladási árrészesedés után enge
délyezett kamatleszámítolás idézték elő. E címeken

az 1914/15-iki számadási évben ...................................  52,242 K
az 1915/16-iki számadási évben ...................................  464,054 K
az 1916/17-iki számadási évben ...................................  1.159,048 K
az 1917/18-iki számadási évben ...................................  3.575,669 K
az 1918. évi július 1-étől 1918. évi október 31-éig . . .  898,760 K

Összesen: 6.149.773 K
került elszámolásra.

A teljesség kedvéért itt említjük meg. hogy az egyedárúsági 
nyers bevételekből az általunk követett módszernek megfelelően 
levonásba, hozott egyedárúsági folyó kiadások közt elszámolt há
borús kiadások

1914/15-ben ..........................................................  —
1915/16-ban ..........................................................  267,992 K-t
1916/17-ben ............  1.255,009 K-t
1917/18-ban ..........................................................  2.826,038 K-t
1918. július 1-től 1918. október 31-ig................. 1.436,142 K-t

Összesen : 5.785,181 K-t

tettek ki és a dohánygyári élelmezési csoportoknak adott kamat
mentes kölcsönökön kívül kizárólag a közalkalmazottak illetmé
nyeinek a feljavítására fordított, a fenti 135. lapon közölt táblázat
ban is kitüntetett összegekből állottak. Az egyedárúságok terén a 
háborúokozta egyéb többkiadások ugyanis csak mint a dologi 
kiadások és üzemi költségek emelkedései jelentkeznek s a zár
számadások alapján külön nem mutathatók ki.

Az üzemek kiadásainak alakulását az alábbi kimutatás (147. o.) 
tükrözi vissza.

E kimutatás adataiból kitűnőleg, az üzemi kiadások alakulása 
a háború alatt lényegesen eltér a valódi állami kiadások alakulásá
tól, ami azonfelül, hogy a hadviseléssel járó kiadások a valódi ál
lami kiadások közt szerepelnek, a két kiadási csoport különböző 
természetével függ össze.

Mindenekelőtt feltűnő, hogy az üzemi összes kiadások a há
ború első évében lényegesen visszamaradtak úgy az 1913. évi 
eredményekkel, mint az 1914/15-iki költségvetés előirányzatával 
szemben, sőt, hogy ez a visszaesés lényegesen nagyobb a nem há
borús valódi állami kiadásoknál mutatkozó visszaesésnél is, mert 
amíg az utóbbi kiadási csoportban az 1914/15. évben felmerült 
kiadások az 1914/15. évi előirányzatnak 97'7%-át tették ki. addig
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A/, üzem i k iad ások  alaku lása.
(Koronákban.)

A kiadás neme
j  Az 1913-iki Az

1914 15-iki
Az

1915 16-iki
Az

1916 17-iki
Az

1917 18-iki
Az 1918 

júl. 1 1918 
okt. 31-iki

Az 1914 15. 
évi állami 

költségvetés
z á i s z á m a d á s  a l a p á n adatai alapján

Rendes k iadás.............................. 645.134,222 543.951,274 702.739,077 890.241,436 1,278.627,513 591.682,389 642.425,411

Á tm eneti k iad ás......................... 12.013,851 15.893,073 27.222,433 23.526,520 15.313,395 4.749,308 14.018,301

B eru h á zá so k ................................ 203.043,684 53.528,474 106.187,977 134.174,286 177.812,678 91.143,961 185.372,111

összes üzem i k ia d á so k ............ 860.191,757 613.372,821 836.149,487 1,047.942,242 1,471.753,586 687.575,658 841.815,823

Eből esik :

2.627,848 17.797,495 86.282,012 191.156,106 152.520,823

Marad háborús kiadásokon
860.191,757 610.744,973 818.351,992 961.660,230 1,280.597,480 535.054,835 841.815,823

A háborús kiadásokból esik :

Az alkalm azottak illetm ényei
nek feljavítására..................... — — 16.565,372 83.548,942 145.860,107 127.435,748 —

Egyéb háborús kiadásokra. . . 2.627,848 1.232,123 2.733,070 45.295,999 25.085,075



az 1914/15. évi üzemi kiadások az 1914/15. évi előirányzatnak csak 
72’5%-át érték el.

Ez a visszaesés egyrészt a beruházások korlátozásának a 
következménye, amely korlátozás az üzemeknél nem volt ugyan 
nagyobb, mint a valódi állami kiadásoknál, sőt ellenkezőleg kisebb, 
de az összkiadások csökkentésére az üzemeknél jobban kihatott, 
mint amott, azért, mert az üzemek kezelésében a beruházások a 
békeidőben aránylag nagyobb szerepet játszottak.

De a beruházásokon felül az üzemeknél a rendes kiadásoknál is 
lényeges, az 1914/15. évi előirányzat 15%-át meghaladó csökke
nés mutatkozik, holott a valódi állami összes rendes kiadások az 
1914/15. évben nem egészen 5%-kal maradtak el az 1914/15. évi elő
irányzat mögött. Az üzemek rendes kiadásainál mutatkozó ez a vissza
esés főként a három legfontosabb üzem, nevezetesen a posta, távirda 
és távbeszélő, a m. kir. államvasutak és az állami vasgyárak kiadá
sainak a forgalom, illetve a termelés visszaesése folytán beállott csök
kenésének a következménye, de csökkentek a kevésbé fontos üze
mek, nevezetesen a bányászatnak, a pénzverés és fémbeváltásnak, 
az állami erdőknek, az állami birtokok és lótenyészintézeteknek és a 
selyemtenyésztésnek a rendes kiadásai is, és csakis a postatakarék
pénztár és az államnyomda rendes kiadásai mutatnak, egyébként 
nem jelentékeny emelkedést az 1914/15. évi költségvetéssel szemben. 
Az 1913. évi eredményekkel szemben is ugyanez a helyzet, azzal az 
egy eltéréssel, hogy a posta, távirda és távbeszélő rendes kiadásai 
csak egy csekélységgel maradtak az 1914/15. évben az 1913. évi 
eredmények mögött.

Az 1914/15. évi visszaesést követőleg a további háborús évek
ben az üzemek összes kiadásai, s ezeken belül úgy a rendes kiadások, 
mint a beruházások állandó és fokozatos emelkedést tüntetnek 
fel, amely emelkedés fokozatosan egyenletesebb, mint az összes 
valódi állami kiadások alakulása, aminek az oka abban található 
meg, hogy az állami üzemek kiadásainak a zöme anyagok beszerzé
sére és munkabérekre esik, amelyek árának, a háború folyama alatt 
beállott fokozatos drágulás következtében való növekedése, fokoza
tosan emelte az állami üzemek kiadásait. Ugyanez a körülmény az 
oka annak, hogy az állami üzemek rendes kiadásai a háború folya
mán némileg nagyobb mértékben emelkedtek, mint a valódi állami 
rendes kiadások, dacára annak, hogy az utóbbiak között több volt 
az ilyen gyanánt kimutatható háborús kiadás; míg az üzemi be
ruházási kiadásoknak a háború folyama alatti fokozatos emelke
dése az anyagok árának és a munkabéreknek emelkedésén kívül 
annak tulajdonítandó, hogy a háború későbbi éveiben az üzemi 
beruházások nem korlátoztattak olyan mértékben, mint az állami 
beruházások. Az átmeneti kiadások alakulása nem mutat ilyen 
egyenletes képet, ami a pénzveréssel kapcsolatos átmeneti kiadások 
hullámzásában leli magyarázatát.



Ha az összes üzemi átmeneti kiadásokból, amelyek
1913-ban ...........................................  12.013,851 K-t
1914/15-ben .......................................  15.893,073 «
1915/16-ban.............................  27.222,433 «
1916/17-ben.............................  23.526,520 «
1917/18-ban.............................  15.313.395 «
1918. júl. 1-től 1918. okt, 1-ig___  4.749,308 «
1914/15. évi költségvetés szerint.. 14.018.301 «

tettek,
1913-ban.............................................  6.487,817 K-t
1914/15-ben...............................  12.962,678 «
1915/16-ban .......................................  21.728,414 «
1916/17-ben .......................................  15.706,365 «
1917/18-ban .......................................  7.741,818 «
1918' júl. 1-től 1918. okt. 1-ig.........  2.323,825 «
1914/15. évi költségvetés szerint.. . 8.567.582 «

levonunk, mint a pénzveréssel kapcsolatos átmeneti kiadást, marad 
egyéb átmeneti kiadásként

1913-ban .......................................  5.526,034 K
1914/15-ben........................... •..........  2.930,395 «
1915/16-ban............................  5.494,019 «
1916/17-ben .......................................  7.820,155 «
1917/18-ban ...................................... 7.571,577 «
1918. júl. 1-től 1918. okt. 1-ig. . . .  2.425,483 «
1914/15. évi költségvetés szerint . . 5.450,719 «

ami nagyjában ugyanazt a képet mutatja, mint a rendes és beru
házási kiadásnak alakulása, azzal az egy eltéréssel, hogy a foko
zatos emelkedés az 1916/17-iki számadási év után megszűnik.

Egy további, az üzemi kiadások természetével összefüggő 
jelenség, hogy a háborús kiadások gyanánt kimutatható kiadások 
ebben a csoportban nem olyan jelentékenyek, mint a valódi állami 
kiadások csoportjában.

Az összes kiadások, amelyek a háborús évek állami zárszám
adásaiból mint az állami üzemek háborús kiadásai kimutathatók, 
a háború egész tartama alatt 450.384,284 K-ra rúgtak, tehát alig 
többre, mint az 1914/15. évi egész előirányzat */2 részére, és ebből 
az összegből is 373.410,169 K az alkalmazottak részére adott, fen
tebb részletesen ismertetett háborús és ruházatbeszerzési segélyekre 
esett, úgy hogy az egyéb üzemi háborús kiadások csak 76.974,115 K-t 
tettek ki. Ámde ennek az összegnek is egy tekintélyes része, neve
zetesen az 1917/18-iki számadási évben 41.490.758 K,az 1918. jú
lius 1-től 1918. október 31-ig terjedő időszakban pedig 24.230.606 K. 
azaz összesen 65.721,364 K a m .  kir. államvasutak alkalmazottai
nak juttatott egyszeri segélyekre és üzemrészesedési jutalékokra, 
rendkívüli óradíjakra, továbbá a munkások részére engedélyezett
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ruházatbeszerzési segélyekre, azaz ugyancsak az alkalmazottak 
illetményeinek a feljavítására fordíttatott.

A fennmaradó 11.252,751 K háborús kiadást az angol érde
keltség tulajdonát képező Magyar Kárpáti Petróleum r.-t. vagyo
nának őrzésével felmerült és a bevételi előírásban megtérült 
költségek, az állami vasgyáraknak hadfelszerelési cikkek tömege
sebb előállítására való berendezése és egyes vasgyári beruházások 
többköltsége, a Magyar Szent Korona országainak fémközpontja 
által kibocsátott részvények jegyzése, igáserőhiány pótlása ér
dekében gőzekéknek a ménesbirtokok részére való beszerzése, 
Vajdahunyadon egy Kundsen-féle rézkiválasztó létesítése, Bul
gária számára váltópénz verése, a petrozsényi kőszénbányában a 
román betörés által okozott károk megtérítése, a postatakarék
pénztárnál felmerült rendkívüli óradíjak, a postatakarékpénztári 
nyugdíjasok segélyének tévesen ezen a címen való elszámolása, vé
gül a ménesbirtokokon állati hullafeldolgozó-telep létesítése okozta.

’ Az üzemi összkiadásoknak a háború folyamán való fokozatos 
emelkedéséből és az üzemi háborús kiadások csekélységéből önként 
következik, hogy a háborús kiadásokon felüli üzemi kiadások 
nem mutatják azt az állandóságot, amit a hasonló természetű 
valódi állami kiadásoknál észleltünk, hanem, hogy azok ellenkező
leg évről-évre jelentékenyen emelkedő irányzatot mutatnak, úgy 
hogy az 1917/18-iki számadási évben már az 1914/15-iki számadási 
év eredményének a kétszeresét is meghaladták. Ez a munkabérek
nek és anyagáraknak, a háború alatt beállott drágulás illetve pénz
értékcsökkenés folytán bekövetkezett emelkedésére vezetendő 
vissza.

Tekintettel arra, hogy, amint láttuk, az üzemi háborús kiadások 
túlnyomó része is az alkalmazottak illetményeinek a feljavítására 
fordíttatott, tehát a drágulás és a pénzértékcsökkenés folytán 
állott elő, megállapíthatjuk, hogy az üzemek kiadásainak a há
ború folytán való fokozatos és állandó emelkedését nagyban egész
ben ez a tényező okozta, s hogy a drágulás és a pénzértékcsökkenés 
folytán az üzemeknél előállott kiadástöbbletek más oldalakon elért 
megtakarításokkal nem voltak ellensúlyozhatok olyan mértékben, 
amint ez a valódi állami kiadások körében bekövetkezett. Ez az 
állami üzemek természetének a magától értetődő következménye, 
annál is inkább, mert az állami üzemek legnagyobb része olyan, 
amely a háború céljait is szolgálta, úgy hogy már ennél a körül
ménynél fogva sem lehetett helye az állami üzemek körében meg
takarításoknak. Egyébként azt, hogy az állami üzemek teljesít
ményeire milyen hatása volt a háborúnak és hogy a háború okozta 
drágulás és pénzértékcsökkenés által előidézett többkiadások meny
nyiben térültek meg az üzemi bevételekben, a következő fejezetben 
fogjuk látni.

Az üzemek körében felmerült személyi járandóságokról és az 
üzemi kiadásoknak a személyi járandóságok kihasítása utáni 
alakulásáról az alábbi két táblázat nyújt képet.



A zárszám adások szerint, az üzem ek körében  utalványozott szem ély i járandóságok  
ö sszeh a so n lítá sa  az 1 9 1 4 /1 5 . évi á llam i k ö ltségvetéssel.

(K oronákban.)

A járandóságok megjelölése
Az 1913. évi 1914/15. évi

Ag i Az 
1915/16. évi ! 1916/17. évi

Az
1917/18. évi

Az
1918. júl. 1— 

okt. 31-i
Az 1914/15. 

évi állami 
költségvetés 

adataiz á r s z á m a d á s o k  a d a t a i

Szem élyi járan d óságok ............

Ebből háborús segélyek . .

Marad nem  háborús szem élyi 
já ra n d ó sá g ............................

Ebből fizetések, lakpénzek  
és pótlékok ..........................

Marad egyéb, nem  háborús sze
m élyi já r a n d ó sá g ..............

217.384,228 208.301,455 260.624,372

16.565,372

352.702,474

83.548,942

506.963,744

145.860,107

262.901,391

127.435,748

231.759,187

217.384,228

133.840,436

208.301,455

137.841,437

244.059,000 

143 851,971

269.153,532

148.248,475'

361.103,637 

162 602,7071 2

135.465,043 

58.570,7113

231.759,187

150.587,957

83.543,792 70.460,018 100.207,029 120.905,057 198.500,930 76.894,932 81.171,230

1 A  «Földgázkutatás stb» és a «Sótermelés» cím nél a  fizetések, lakpénzek és pótlékok alrovatának összege nem  
lévén kim utatva, az 1915/16. évi utalványozás alapulvétele m ellett a valószínű összeg az átlagos em elkedés figye
lem bevételével á llap íttatott meg.

2 A  «Bányaigazgatóságok», a «Földgázkutatás stb.», a «Fém- és opálbányászat», a  «Fémkohászat», a «Sótermelés» és a 
«Bányászati kegyúri terhek» cím eknél a fizetések, lakpénzek és pótlékok összege az 1 a la tt em líte tt módon á llap ítta to tt meg.

3 A  «Bányaigazgatások», a «Földgázkutatás stb.», a «Sótermelés» és a  «Bányászati kegyúri terhek» cím nél — a F öld
gázkutatás cím k ivételével már a szem élyi járandóságok összege is (az egész cím kiadása egy összegben lévén  
kim utatva) az 1915/16. évi eredm ények aránya alapján á llap ítta to tt m eg és ehhez képest a fizetések, lakpénzek és 
pótlékok valószínű összege is ily  m ódon, illetve az 1 a la tt em líte tt m ódon szám ítta to tt ki.
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Az ü zem i k iad ások  a la k u lá sa , a szem ély i járandó
ságok  k ih a sítá sa  után.

(Koronákban.)

Összes üzemi 
kiadás

Ebből le
vonva a 
személyi 
járandó
ságokat.

Marad nem 
személyi 

járandóság 
természetű 

kiadás

Az 1913. év i zárszám adási adatok  
alapján  ................................................. 860.191,757 217.384,228 642.807,529

Az 1914/15. év i zárszám adási adatok  
a lap ján  ................................................. 613.372,821 208.301,455 405.071,366

Az 1915/16. év i zárszám adási adatok  
a lap ján  ................................................. 836.149,487 260.624,372 575.525,115

Az 1916/17. évi zárszám adási adatok  
alapján  ................................................. 1,047.942,242 352.702,474 695.239,768

Az 1917/18. évi zárszám adási adatok  
alapján  ................................................. 1,471.753,586 506.963,744 964.789,842

Az 1918. júl. 1— 1918. ok t 31-iki zár- 
szám adási adatok  alapján .......... 687.575,658 262.901,391 424.674,267

Az 1914/15. év i állam i költségvetés  
ad ata i alapján ................................... 841.815,823 231.759,187 610.056,636



III.

AZ ÁLLAMI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 
A HÁBORÚ ALATT.

Az állami bevételeknek a háború alatt miként való alakulá
sáról az állami zárszámadások alapján az alábbi kép tárul elénk.

A zárszám adások szerint e lő írt á llam i b evételek , ö ssze
hasonlítva az 1914/15. évi á llam i k ö ltségvetéssel.

A bevételek neme
Rendes

bevételek
Rendkívüli
bevételek

Összes állami 
bevételek

k o r o n á k b a n

Az 1913. év i zárszám adá
sok adata i .................... 1,887.138,490 709,914.326 2,597.052,816

Az 1914/15. év i zárszáma
dások a d a ta i ................ 1,876.395,781 5,449.481,923 7,325.877,704

Az 1915/16. év i zárszáma
dások a d a ta i ............... 2,319.(231,493 9,825.231,322 12,144.462,815

Az 1916/17. év i zárszáma
dások a d a ta i ................ 2,555.899,834 7,132.932,131 9,688.831.965

Az 1917/18. év i zárszáma
dások a d a ta i ................ 3,677.169,244 10,813.452,556 14,490.621.800

Az 1918. jul. 1— 1918. évi 
okt. 3 1-iki zárszámadá
sok ad ata i .................... 1,733.067,836 5,069.214,706 6,802.282,542

Az 1914/15. év i állami 
költségvetés adatai . . 1,953.605,613 310.552,270 2,264.157,883

Amint a kiadások közül az átmeneti kiadások, úgy a bevéte
lek közül a rendkívüli bevételek emelkedtek feltűnő mértékben a 
háború alatt, aminek az oka az, hogy a háború költségei túlnyomó 
részben kölcsönök útján fedeztettek, melyeknek eredménye a
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rendkívüli bevételek közt nyert elszámolást. A rendes bevételek 
alakulása nagyjában ugyanazt a képet mutatja, mint a ren
des kiadások alakulása. A háború első évében valamivel mögötte 
maradnak az 1914/15. évi előirányzatnak, de a visszamaradás 
kerekszámban csak 77 millió korona, tehát valamivel kisebb, mint a 
rendes kiadások csökkenése, ami 158 millió K-t tett ki. Viszont az 
1913. évi bevételekkel szemben csak 10'7 millió K a visszaesés, úgy 
hogy azt lehet mondani, hogy a háború első évében a rendes bevé
telek normálisak voltak, csak a béke éveiben jóformán évről-évre 
tapasztalható természetes emelkedés maradt el. A háború második 
évétől fogva a rendes bevételek is fokozatos emelkedést mutatnak, 
egyes kisebb hullámzásoktól eltekintve körülbelül lépést tartva a 
rendes kiadások emelkedésével, sőt azokat a háború utolsó szaká
ban valamivel túl is szárnyalva. A legnagyobb emelkedés az 1917/18- 
iki számadási évben jelentkezik, ami az 1916-iki adó törvényhozás
nak a következménye.

A háború folyama alatt előírt összes állami bevételek, a pénz 
külföldi árfolyamértéke illetve belső vásárlóereje alapján átszá
mítva, az alábbi két kimutatásból kitűnő képet mutatják, ami az 
előzőkből kifolyólag természetesen nagyjában ugyancsak azonos a 
kiadások alakulásával.

A zárszám ad ások  szerint e lő ír t  á llam i b evételek , ö ssz e 
h ason lítva  az 1914/15. év i á llam i k ö ltségvetésse l 

aranykoronákban.

A bevételek neme
Rendes

bevételek
Rendkívüli
bevételek

Összes állami 
bevételek

a r a n y k o r o n a k b a n

Az 1913. év i zárszám adá
sok a d a ta ;........................ 1,887,138,490 709.914,326 2,597.052,816

Az 1914/15. évi zárszám a
dások  a d a ta i................... 1,576.803,177 4,579.396,574 6,156.199,751

Az 1915/16. év i zárszám a
dások  a d a ta i................... 1,567.048,306 6,638.669,812 8,205.718,118

Az 1916/17. évi zárszám a
dások a d a ta i................... 1,324.300,432 3,695.819,757 5,020.120,189

Az 1917/18. év i zárszám a
dások a d a ta i................... 1,612.793,528 4,742.742,349 6,355.535,877

Az 1918. jú l. 1—1918. ok t. 
31-iki zárszám adások  
a d a ta i.................................. 661.476,273 1,934.814,773 2,596.291,046

Az 1914/15. évi á llam i 
k ö ltség v etés  ad a ta i . . . . 1,953.605,613 310.552,270 2,264.157,883



A zárszám adások szerint e lő írt á llam i bevételek , ö ssz e 
hasonlítva az 1914/15. évi á llam i k ö ltségvetésse l, az e lső 

rendű é le lm iszerek  in d exszám ai alapján átszám ítva.

A bevételek neme Rendes
bevételek

1

Rendkívüli
bevételek

Összes állami 
bevételek

Az 1918. évi zárszám adá
sok a d a ta i....................... 1,887.138,490 709.914,326 2,597.052,816

Az 1914/15. év i zárszám a
dások a d a ta i................... 1,273.860,001 3,699.580,396 4,973.440,397

Az 1915/16. év i zárszám a
dások a d a ta i................... 950.115,319 4,025.084,523 4,975.199,842

Az 1916/17. év i zárszám a
dások a d a ta i.................. 737.846,372 2,059.160,546 2,797.006,918

Az 1917/18. év i zárszám a
dások a d a ta i................... 837.433,214 2,462.640,072 3,300.073,286

Az 1918. júl. 1— 1918. okt, 
31-iki zárszám adások  
adatai .............................. 308.759,636 903.120,382 1,211.880,018

Az 1914/15. évi állam i 
k öltségvetés ad a ta i. . . . 1,953.605,613 310.552,270 2,264.157,883

Jellemző a rendes bevételeknek mikénti alakulására, hogy 
aranykorona értékben kifejezve, a rendes bevételek a háború 
első két évében jelentékeny, évente kereken 300 millió aranykoronát, 
tehát az 1913-iki év rendes bevételeinek körülbelül 1/6-át tevő 
visszaesést mutatnak, amely visszaesés még lényegesen nőtt a 
háború harmadik évében, s az 1916. évi adóemelések dacára az 
1917/18. évben is még mindig meghaladta a 270 millió aranykoronát, 
úgy hogy a rendes bevételek, az állami bevételek emelésére a háború 
folyamán foganatosított összes intézkedések hatásaként, arany
korona értékben csak a háború utolsó hónapjaiban érték el illetve 
haladták meg némileg a békebeli színvonalat.

Mint az állami kiadásoknak, úgy az állami bevételeknek a 
háborúalatti mikénti alakulásáról is helyesebb képet nyerünk, 
ha a zárszámadások nyers adatait az I. fejezetben követett rend
szernek megfelelően csoportosítjuk. Ezt a célt szolgálja az alábbi 
kimutatás (156. o.).

Ez a kimutatás mindenekelőtt szemlélhetővé teszi, hogy az 
állami bevételek zöme a háború alatt a kölcsönből eredő bevéte
lekre esett, vagyis hogy a háború költségei jóformán kizárólag 
kölcsönök útján fedeztettek. Ezekkel a kölcsönökből eredő bevé
telekkel a következő fejezetben fogunk bővebben foglalkozni. 
Kitűnik továbbá ebből a kimutatásból, hogy az 1915/16. évi ugrás
szerű jelentékeny bevételi emelkedés, ami az állami bevételeknek 
a pénz értékcsökkenése folytán egyébként évről-évre való fokoza
tos emelkedését megzavarja, onnan ered, hogy ebben az évben az



A  v a l ó d i  á l l a m i  b e v é t e l e k  a l a k u l á s a  k o r o n á k b a n .

A bevétel neme
Az 1913-iki Az

1914 15-iki Az 1915 16-iki Az 1916/17-iki Az 1917/18-iki
Az 1918. júl. 
1-1918. okt. 

31-iki
Az 1914 15.
évi állami 

költségvetés 
adatai alapjánz á r s z á m a d á s o k a d a t a i a l a p j á n -

ö sszes bevételek (zár
szám adások illetve  
költségvetés szerint) . 2,597.052,816 7,325.877,704 1 “2,144.40-2,815 9,688.831,965 14,490.621,800

1,429.359,904
6,802.282,542 2,204.157,883

Ebből üzemi bevételek. 753.004,820 758.454,632 1,051.307,376 1,089.750,379 659.529,523 806.809,831
Marad állami b ev é te l. . 1,844 047,996 6,567.423,072 11,093.155,439 8,599.081,586 13,061.261,896 6,142.753,019 1,457.348,052
Ebből kölcsönből eredő 

b e v é te l............................ 678.297,598 5,394.188,394 9,738.739,513 6,916.005,822 10,475.958,237 5,007.534,555 295.556,666
Marad tulajdonképpeni 

állam i b e v é t e l ............ 1,165.750,398 1,173.234,678 1,354.415,926 1,683.075,764 2,^85.303,659 1,135.218,464 1,161.791,386
H ozzá a vám bevételek

nek Magyarországra 
eső része ....................... 82.871,539 68.523,510 71.221',155 1.287,9071 2.113,2772 354,2883 78.789,605

Le az egyedárúságok  
föl vő k iadásai.............. 87.515,735 80.258,714 119.318,678 114.226,936 109.153,047 37.734,848 88.739,295

Valódi állam i összes be
véte l ................................ 1,161.106,202 1,161.499,474 1,306.318,403 1,567.560,921 2,474.037,335 1,097.837,904 1,151.841,696

Ebből e s ik :
Rendes bevételekre. . . . 1,140.193,986 1,121.057,192 1,246.823,900 1,367.957,640 2,159.772,841 1,051.010,776 1,146.862,090
Rendkívüli bevételekre. 20.912,216 40.442,282 59.494,503 199.603,281 314.264,494 46.827,128 4.979,606

1 A M agyarországra eső része a vám bevételeknek 37.405,732 K , de a bevételek közt a  határvám jövedéknél 38.693,639 K
olyan bevétel szám olta to tt el, a m elyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, s ezért i t t  a  fenti két összeg különbözete,
azaz 1.287,907 K  levonandó.

J A M agyarországra eső része a  vám bevételeknek 25.224,288 K , de a bevételek közt a határvám jövedéknél 27.337,565 K
olyan bevétel szám oltato tt el, am elyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, s ezért i t t  a  fen ti két összeg különbözete, 
azaz 2.113,277 K  levonandó.

1 A M agyarországra eső része a vám bevételeknek 16.641,302 K , de a  bevételek közt a  határvám jövedéknél 16.287,014 K
olyan bevétel szám olta to tt el, am elyet a közös költségvetésben kellett volna elszámolni, s ezért i t t  csak a  fenti két összeg különbözete, 
azaz 354,288 K  adandó hozzá.

Megjegyzendő, hogy a jelen kimutatás egyes végösszegei és a tanulmány hasonló kimutatásainak idevágó egyes végösszegei között néhány koronás 
eltérések jelentkeznek, ami, amint, már jeleztük, a fillérek kikerekítésének, illetve elhagyásának a következménye.
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előző és a következő évvel szemben igen nagy volt a kölcsönből 
eredő bevétel. Ez nem azért van, mintha ebben az évben tényleg 
sokkal több kölcsön vétetett volna fel, hanem kizárólag annak, az 
állami kiadásoknál említett ténynek a következménye, hogy ebben 
az évben, a hadikölcsönkibocsátásoknál követett és a következő 
fejezetben ismertetett eljárásnak megfelelően igen sok olyan elő
leg folyt be, amely később hadikölcsönkötvények jegyzésére for- 
díttatván, a kiadások közt mint kölcsönök visszafizetésére fordí
tott összeg számoltatott e l ; tehát úgy a bevételeknél, mint a 
kiadásoknál tulajdonképpen csak átfutó tételt képez.

Végül kitűnik ebből a kimutatásból, hogy a valódi állami 
összes bevételek a háború első évében teljesen az utolsó 1913-iki 
békeév és az 1914/15. évi állami költségvetés keretei között mozog
tak, s azután állandó fokozatos emelkedést mutatnak, amely az 
191(i. évi adótörvények hatása alatt az 1917/18-iki számadási évben 
volt a legnagyobb, és amely némileg, bár nem jelentékenyen, túl
haladja a valódi állami rendes kiadások emelkedését.

Ezek a valódi állami bevételek az I. fejezetben említett négy 
bevételi csoport között az alábbi kimutatás (158. o.) szerint oszlot
tak meg.

Az államadósságok bevételeinél az 1916/17. és 1917/18-iki 
számadási évben mutatkozó emelkedés onnan ered, hogy a nyug
díjjárulékalap bevétele, ami egyébiránt átfutó tétel, mert megfelelő 
kiadással van ellensúlyozva, s amely a békeévekben és a háború 
első éveiben is 1.600,000—1.700,000 K körül mozgott, az 1916/17. 
évben 7.169,322 K-t, az 1917/18. évben pedig 3.266,010 K-át tett ki. 
továbbá, hogy az 1917/18. évben a vasúti kamatbiztosításokra 
nyújtott előlegekből 3.401,262 K bevételként megtérült. Ez az 
utóbbi, bár önmagában véve nem jelentékeny bevétel jellegzetes 
azért, mert a kamatbiztosítást élvező vasutak üzleti eredményei
nek és kamatterhének a pénzérték csökkenése folytán beállott 
kedvező alakulása folytán állott elő.

A hadügyi bevételek, amelyek az 1914/15. évi állami költség- 
vetés szerint 759,407 K-t tettek ki és a honvédelmi minisztérium 
rendszeres tárcabevételeiből állottak, s amelyek az 1913. évben 
4.968,547 K-ra emelkedtek, azért, mert a közös hadügyi igazgatás 
a honvédtüzérség szervezése alkalmából az utóbbi részére termé
szetben átengedendő tüzérségi anyag helyett 4.109,264 K-t kész
pénzben utalt át, a háború folyamán teljesen összezsugorodtak, 
csak az 1914/15. évben tüntetnek fel a békés állapotokkal szemben 
igen jelentékeny, 26 millió koronát meghaladó összeget, aminek az 
oka az, hogy a közöshadsereg és haditengerészetnél 26.666,837 K 
bevétel jelentkezik részben öt, Németországnak eladott tengeralatt
járó naszád megtérített költségeiből a Magyar Szent Korona orszá
gaira eső bevétel gyanánt, részben, mert 23.754,837 K 32 f, mint 
az 1912. évi közösügyi zárszámadásra alapított végleges leszámo
lás folytán a rendkívüli kezelésből a Magyar Szent Korona országait 
illető követelés, ebben az évben és itt nyert elszámolást.
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A bevételek megnevezése
Az 1913. évi Az

1914/16. évi
Az

1915/16. évi
Az

1916/17. évi
Az

1917/18. évi
Az 1918 

júl. 1—okt. 
3 1-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés
z á r s z á m a d á s i i d a t o k a l a p j á n ad ata i a lapján

I. C soport:
Állam adósságok bevételei 6.738,145 5.134,93? 5.459,590 11.154,135 8.591,036 1.337,796 5.088,340

II. C soport:
H adügyi b e v é te le k ............ 4.968,547 26.724,582 523,359 37,192 58,859 — 759,407

III . C soport:
Tágabb értelem ben v ett  
polgári igazgatás bevételei 66.398,500 60.808,046 82.725,044 395.968,057 400.735,181 71.285,522 51.499,352

IV. C soport:
Pénzügyi igazgatás be
vételei ..................................... 1,083.000,998 1,068.831,913 1,217.610,410 1,160.401,532 2,064.652,254 1,025.214,582 1,094.494,597

Összes valódi állam i bevételek 1,161.106,190 1,161.499,473 1,306.318,403 1,567.560,916 2,474.037,330 1,097.837,900 1,151.841,696



A tágabb értelemben vett polgári igazgatás bevételei össze
állításunk szerint részben a tágabb értelemben vett polgári igaz
gatást tulajdonképen ellátó tárcák igazgatási bevételeiből, rész
ben a zárszámadásokban a pénzügyi tárca egyes címeinél, neveze
tesen a különféle bevételek, az állami előlegek és az állami ingó
vagyon címén elszámolt olyan bevételekből állanak, amelyek szo
rosan véve pénzügyi természetű bevételeknek nem tekinthetők és 
így az államháztartás helyzetéről alkotandó kép helyessége érde
kében inkább a tágabb értelemben vett polgári igazgatás bevételei 
közé sorolandók. Annak, hogy a tágabb értelemben vett polgári 
igazgatás általunk kimutatott bevételei az 1916/17. évtől fogva 
jelentékenyen megduzzadtak, ez az utóbb említett körülmény 
volt az oka, mert az emelkedés túlnyomó részben a pénzügyi 
tárcától áthozott különféle bevételekre s az 1916/17. és 1917/18. 
években részben az állami ingóvagyon bevételeire, illetve az állami 
előlegekre esik.

Ezeknek a bevételi többleteknek természete a zárszámadások
ból kellő pontossággal meg nem állapítható, mert különösen az 
1916/17. évhen igen jelentékeny, 120 millió koronát meghaladó 
összeg a pénzügyi tárca különféle bevételeinek egyéb bevételek 
alrovatán egy összegben van az állami zárszámadásokban ki
tüntetve, és mert az összeomlás után idegen fennhatóság alá eső 
területekről befolyt, jelentékeny összegre rugó különféle bevételek 
az 1916/17. évtől fogva az állami zárszámadásokban egy összegben 
szerepelnek s nincsenek megosztva az egyes rovatok között. Mégis 
megállapítható annyi, hogy az itt szóbajövő bevételi többletek túl
nyomó része olyan térítményekből ered, amelyek különböző, a 
háborúval kapcsolatos kiadások, különösen az illetéktelenül kifi
zetett hadisegélyek, rokkantak, illetve hadi özvegyek és árvák 
részére járó, valamint egyéb segélyek visszafizetéséből származtak.

Maguknak a tágabb értelemben vett polgári igazgatást tulaj
donképpen ellátó tárcáknak a bevételei a háború alatt fokozatos, de 
mérsékelt emelkedést mutatnak, s a többletek túlnyomóan ugyan
csak egyes háborús intézkedésekre, mint például az élelmiszer-és 
vetőmaghiány enyhítésére folyósított összegek részbeni visszaté
rülésére, a Haditermény Részvénytársaság felállítására, vagy az 
állami szilvafeldolgozó-telepek létesítésére vezethető vissza, úgy 
hogy alig tévedünk, ha a tágabb értelemben vett polgári igazgatás 
bevételeinék a háború alatt mutatkozó többleteit általánosságban 
háborús bevételeknek tekintjük.

A pénzügyi igazgatás bevételei, amelyek az állam fő bevételi 
forrásaiból származó bevételeket, nevezetesen az összes tágabb 
értelemben vett adótermészetű jövedelmeket foglalják magukban, 
az 1914 15. évben a békekeretek közt mozognak, az 1916/17. évi, 
a továbbiak folyamán megindokolandó visszaeséstől eltekintve, 
állandó fokozódó emelkedést mutatnak, de ez emelkedés mértéke 
kielégítőnek semmiképpen sem tekinthető. Ez az emelkedés ugyanis 
az utolsó teljes háborús évben 1917/18-ban, sem éri el az 1914/15. évi
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eredménnyel szemben a 100%-ot, tehát mögötte marad a pénz 
külföldi árfolyamértékében beállott csökkenésnek. Az emelkedés
nek ez a csekélysége mutatja azt a lanyhaságot, amely az állam 
adótermészetű bevételeinek a háború költségeinek az ellensúlyo
zása érdekében való fokozása tekintetében a háború egész tartama 
alatt uralkodott, s azt a nem kielégítő eredményt, amellyel még a 
tett intézkedések is jártak. Mert aranykorona értékben kifejezve 
a pénzügyigazgatás bevételei a háború folyama alatt nemhogy nem 
nőttek, de csökkentek. Ezek a bevételek ugyanis, a magyar korona 
zürichi árfolyama alapján átszámítva, aranykoronákban a követ
kezőképpen alakultak millió koronákban :

1913-ban 19I4/15-ben 1915/16-ban 1916/17-bcn 1917/18-ban
a r a n y k o r o n a

1918 VII/1—  
1918 X/31-ig

1083,— 898-2 822-7 601 ‘2 905-5 391-3

Vagyis a pénzügyi igazgatás bevételei, aranykoronákban ki
fejezve, az 1913-iki eredményekkel szemben állandó csökkenést 
mutatnak az 1916/17-iki számadási évig. amely évben azok az 
1913-iki eredmény 2/3-át sem érték el. Az 1916-iki adótörvény - 
hozás eredményeként azután 1917/18-ban lényeges javulás mutat
kozik ugyan, mert az ezévi eredmény 501/2%-al haladja meg az 
előző évit, de azért még mindig nem éri el az 1913-iki eredményt. 
Ez a békebeli eredmény csak az 1917 július 1-e utáni időszakban 
látszik az 1910-iki adótörvények fokozatos végrehajtásának és az 
1918-iki további adóemeléseknek hatása alatt némileg túlhaladott
nak akkor, ha megengedhető az a feltevés, hogy az évi eredmény 
elérte volna a számadási év első négy hónapjának a háromszorosát, 
ami korántsem tekinthető kétségtelennek, mert Magyarországon 
az adótermészetű bevételek tekintetében igaz, nem annyira az 
előírás, mint inkább a lerovás szempontjából a naptári év második 
fele rendszerint jobb szokott volt lenni, mint az első.

A pénzügyi igazgatás bevételei közt háborús bevétel volt :
1914/15-ben 1915/16-ban 1916/17-ben 1917/18-ban

k o r o li a

3.392,835 95.683.120 143,557,918 809.504,840

1918 VIJ/1—  
1918 X/31-ig

488.165,297

ami főként a szeszeladási árrészesedésből, a jövedelemadóból, 
majd a vagyonadó és hadi nyereségadóból, továbbá a vasúti hadi 
adóból, a világító kőolaj utáni részesedésből, a bortermelési adó
ból, szóval a háború alatt behozott új adók hozadékából állott.

A fenti összeállítás megerősíti azt, hogy a pénzügyi igazgatás 
bevételeiben az 1917/18-iki számadási évben mutatkozó emelke
dés az 1916. évi adótörvényhozás eredménye. De ezekből az ada
tokból, továbbá a tágabb értelemben vett polgári igazgatás há
borús bevételeiről fentebb közölt adatokból kitűnik az is. hogy az



állam valódi háborús bevételei korántsem értek el olyan tekintélyes 
összegeket, mint a háborús kiadások, sőt, hogy a háborús állam - 
adósságok kamataitól és a mozgósítási hiteltől eltekintve is, ki 
zárólag a tágabb értelemben vett polgári igazgatás és a pénzügyi 
igazgatás háborús kiadásai is jelentékenyen meghaladták a háborús 
bevételeket. Igaz, hogy az állam valódi bevételei közt szerepelő 
háborús bevételekről közölt fenti adatok nem merítik ki az állam 
e csoportba tartozó összes háborús bevételeit, mert csak az ön
állóan jelentkező ilyen bevételeket ölelik fel, tehát figyelmen kívül 
hagyják a régi adótermészetű szolgáltatások tételeinek a feleme
léséből származó, továbbá a pénzértékcsökkenéssel összefüggő 
háborús bevételeket, amelyek a zárszámadások alapján külön ki 
nem mutathatók. De viszont a háborús kiadásokról összeállított 
adataink sem tartalmazzák a drágulással és a pénzértékcsökke
néssel összefüggő, külön ki nem mutatható kiadástöbbletekként 
jelentkező háborús kiadásokat.

A pénzügyi igazgatás bevételei az egyes bevételi ágak között 
az alábbi kimutatás (162. o.) szerint oszlottak meg.

E kimutatás adatainak továbbmenő boncolása nélkül is ér
dekes megállapításra juthatunk a tekintetben, hogy minő külön
böző hatással volt a háború a különböző állami bevételi ágazatok 
hozadékára. Ez a különböző hatás onnan ered, hogy a háborúnak 
■a gazdasági életre gyakorolt két legfontosabb következménye, a 
rendelkezésre álló gazdasági jószágok mennyiségében beálló hiány és 
a pénz értékének a csökkenése, más-más befolyást gyakorol az állam 
különböző bevételi forrásaira.

Azoknál a közszolgáltatásoknál, amelyek a fogyasztott cikkek 
mennyiségén alapulnak, a hozadéknak a háború következtében 
beállott árú hiány folytán természetszerűen csökkennie kellett, 
hacsak a fogyasztott cikkek mennyiségében beállott visszaesés az 
adótételek felemelése által nem ellensúlyoztatott. Érthető ennél
fogva,hogy a vámjövedék hozadéka mutatja a legerősebb csökkenést, 
annál is inkább, mert Magyarországot, mint egyáltalában a köz
ponti hatalmakat földrajzi fekvésüknél fogva a háború a világ
forgalomból mindinkább kikapcsolta, és mert a kormány valuta
védelmi szempontokból a felesleges behozatalok lehető korlátozá
sára törekedett. De ugyancsak az árúhiány folytán csökkenő irány
zatot mutat az egyedárúságok hozadéka is, bár itt a csökkenés 
nem olyan mértékű és nem olyan állandó, mint a vám jövedéknél. 
A fogyasztási adók hozadéka — természetesen mindig papírkoro
nákban — az 1916/17. évi jelentéktelen visszaeséstől eltekintve, 
a békebelivel szemben némileg emelkedő irányzatot mutat, jeléül 
annak, hogy itt az adótételek emelése a fogyasztás csökkenésé
vel lépést tartott. Ellenben fokozatos állandó emelkedést mutat a 
bélyeg- és jogilleték hozadéka, mert ez az az állami bevételi ág, 
amelynél a pénzérték csökkenése, az illetékkiszabás alapjául szol
gáló értékeknek, pénzben kifejezésre jutó emelkedése folytán, a 
legközvetlenebbül érezteti hatását. Míg az egyenesadók azok,

Dr. íeleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 11



A  p é n z ü g y i  i g a z g a t á s  b e v é t e l e i  k o r o n á k b a n .

A bevételi ág megnevezése
Az 1913-iki Az

1914 15-iki
Az

1915/16-iki
Az

1916/17-iki
Az

1917/18-iki
Az 1918. 

jul. 1—1918. 
okt. 31-iki

Az 1914 15. évi 
állami költség

vetés adatai
z á r s z á m a d á s o k  a l a p j á n alapján

E gyenes adók ....................... 356.030,261 359.771,241 361.744,410 390.468,787 494.373,678 176.784,709 335.707,247

F ogyasztási a d ó k ................ 311.919,691 325.823,469 386.593,897 319.644,517 369.969,256 249.681,676 336.105,000

V ám jövedék .......................... 84.567,291 70.250,444 73.061,420 39.150,325 26.982,983 17.235,549 80.508,637

B élyeg és jo g i l le t é k ............ 167.420,548 114.411,386 140.359,576 209.631,989 322.739,297 102.732,989 178.823,000

Egyedáruságok ..................... 145.255,258 188.224,645 204.216,598 84.381,946 123.864,076 65.491,679 152.818,305

K ülönféle bevételek  .......... 17.807,949 10.350,728 10.435,705 14.783,259 15.188,177 6.267,582 10.532,408

A háború a la tt behozott új 
egyenes a d ó k ................ — — 41.198,804 102.340,709 711.534,787 407.020,398 —

ö s s z e s e n ......... 1,083.000,998 1,068.831,913 1,217.610,410 1,160.401,532 2,064.652,254 1,025.214,582 1,094.494,597
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amelyeknél úgy az árúhiány, mint a pénzértékváltozás legke- 
vésbbé éreztetik hatásukat, aminek megfelelően a háborút meg
előzőleg is megvolt egyenesadóknak a hozadéka mutatja, arány
lag a legnagyobb állandóságot. Ennek az állandóságnak az elő
idézéséhez hozzájárult az is, hogy az egyenes adók jobb kihasz
nálása érdekében a háború folyama alatt tett intézkedések túl
nyomókig új adók behozatalából, nem a régebben meglevő adók 
tételeinek felemeléséből vagy hozamának fokozásából állottak s 
így ezeknek az intézkedéseknek a hatása a fenti táblázatban nem 
az «egyenesadók» rovatán hanem «a háború alatt behozott új 
egyenesadók» című utolsó rovaton jelentkezik. Míg a többi be
vételi ágazatoknál a háború folyamán tett intézkedésekből eredő 
több bevételek tulajdonképen túlnyomóan a már megvolt köz
szolgáltatások tételeinek emeléséből állottak, még akkor is, ha új 
név alatt beszedett közszolgáltatás alakjában jelentkeztek, mint 
pl. a szeszeladási árrészesedés; amiért is az ezeken a tereken a há
ború alatt foganatosított intézkedések eredménye a békében is 
megvolt közszolgáltatások bevételeivel együtt van a fenti kimu
tatásban kitüntetve. Az egyenesadók hozadékában 1916/17. évtől 
fogva beállott emelkedés csak megerősíti a fentebb előadottakat, 
amennyiben az emelkedés, amint látni fogjuk, nagyrészt a nyil
vános számadásra kötelezett vállalatoknak 1916-ban lényegesen 
súlyosbított megadóztatása, továbbá az egyenesadónak tulajdon
képpen nem minősíthető vasúti szállítási adó hozadékának emel
kedése folytán állott elő.

E kimutatás adatai tanúságot tesznek továbbá arról, hogy az 
egyenesadók és a tágabb értelemben vett fogyasztási adók (ide 
értve ugyanis a vámjövedéket és az egyedárúságokat is) hozadéka 
közötti arány a háború folyamán lényegesen eltolódott az egyenes
adók irányába, ami kétségtelen jele annak, hogy az adótehernek 
a háború alatt való emelésénél a szociális szempontok nagy mér
tékben érvényesültek s az állami bevételek fokozásának túlnyomó 
része az egyenesadókra esett. Áttérve a részletekre, a régi és a 
háború alatt behozott új egyenesadók hozadékának mikénti ala
kulását az alábbi táblázat (164. o.) tünteti fel.

Az állami zárszámadások adatai alapján összeállított ebből a 
táblázatból, az egyes egyenesadónemeknek a háborúalatti hoza- 
dékáról hű képet nem alkothatunk magunknak, mert a táblázatból 
kitünőleg, az 1916/17-iki évtől fogva úgy a régi egyenesadók, mint 
a háború alatt behozott új egyenesadók tekintetében évente te
kintélyes összegek mint «az idegen fennhatóság alá került terület
részeken elszámolt bevételek» vannak feltüntetve. A háború be
fejeztével bekövetkezett összeomlás, és az ország tekintélyes ré
szének ellenséges megszállása folytán ugyanis e területekre vonat
kozólag a rendes zárszámadási munkálatok elkészíthetők nem 
voltak, s a régi, illetve új egyenesadók címén e területeken előírt 
összegek csak a fentemlített gyűjtőnév alatt számoltattak el az 
1916/17. és ezt követő háborús időszakok zárszámadásaiban, anél-

11*
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A z  e g y e n c s a d ó k  h o z a d é k a  k o r o n á k b a n .

Az adó neme 1913-iki
A.z

1914 15-iki
Az

1915/16-iki
Az

1916/17-iki
A.z

1917/18-iki
Az 1918. 

júl. 1—1918. 
okt. 31-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés
z á r s z á r n á d á s o k  a I a t a i adatai

F öldadó.............................................................. 62.361,749 62.426,360 63.637,734 24.560,489 27.887,837 20.293,874 71.750,000
Házadó ............................................................ 51.512,659 55.307,245 56.528,810 34.359,632 37.136,460 16.083.204 51.000,000
K ereseti a d ó ................................................... 66.608,181 71.427.772 68.142,748 43.751,554 53.728,925 18.549,234 59.200,000
N yilvános szám adásra kötelezett vál-

lalatok kereseti a d ó ja ............................ 22.625,054 
h l  68,805

22.470,359 24.453,086 15.870,981 48.635,193 29.877,652 18.800,000
Bányaadó ........................................................ 1.795,134 1.779,482 848,003 539,640 531,414 900,000
Tőkekam at- és járadékadó....................... 26.690,763 27.013,245 30.531,713 21.678,748 28.433,234 11.466,269 23.716,000
Á ltalános jövedelm i pótad ó ....................... 47.808,989 49.909,628 51.239,520 29.316,507 40.539,647 10.273,850 44.566,000
V asúti szállítási a d ó ................................... 50.849,899 38.440,135 44.147,600 50.285,045 65.616,825 13.953,043 47.300,000
N yerem énvadó.............................................. . 51,087 36,817 3,487 17,092 165,765 13 40,000
V adászati- és feg y v era d ó .......................... 1.719,069 1.110,730 1.163,410 681,028 764,389 565,001 1.500,000
H adm entességi d í j ....................................... 6.321,825 6.055,108 3.430,558 934,685 842,804 245,934 4.800,000
B a n k jeg y a d ó ................................................... 3.527,682 8.398,617 1.425,903 1 — — — __
Országos betegápolási p ó ta d ó ................ 10.893,066 11.240,876 11.435,423 7.623,181 9.274,101 3.040,481 9.630,247
K ülönféle b evéte lek ..................................... 3.891,433 4.011,621 3.824,935 1.826,601 2.297,706 780,948 2.505,000
Idegen fennhatóság alá került terület

részeken a fenti adónemekre elszá-
m olt b evéte lek ............................................

J ö v ed e lem a d ó ................................................. 127,593 40.279,837
158.715,241
29.593,392

178.511,153
76.725,780

51.123,792
41.439,249

V agyonadó ..................................................... — — 2.824,275 13.448,617 14.832,492 —

H adi nyereségadó.......................................... -T-. — 15.482,534 388.632,000 247.017,630 —
V asúti h a d ia d ó .............................................. --- ' — 42.094,706 144.502,389 60.726,845 —
K ülönféle bevéte lek ..................................... — 918,967 127,937 295,483 333,384 —

Idegen fennhatóság alá került terület
részeken a fenti adónemekre elszá-
m olt b e v é te le k .......................................... — — — 12.217,865 87,930,517 42.670,798 —

ö s s z e s e n .... 356.030,261 359.771,240 402.943,213j492.809,496 1,205.908,405 583.805,107 |335.707,247
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kül, hogy ezek a zárszámadások támpontot nyújtanának a tekin
tetben, hogy ezek a fentemlített gyűjtőnév alatt elszámolt összegek 
miképpen oszlanak meg az egyenesadók egyes nemei közt.

Az egyes egyenes adók hozadékának a háború alatti mikénti 
alakulásáról tájékozást szerezhetünk azonban az egyes adónemek 
kivetési és befizetési eredményeinek egybevetéséből. Ugyanazok
ból a fentjelzett okokból, amelyek a zárszámadási adatok hiányos
ságát előidézik, nem rendelkezünk ugyan az 1916/17. évtől fogva az 
egyenesadók kivetési eredményei tekintetében sem teljesen ki
merítő adatokkal, mégis ezekre az évekre vonatkozólag is a pénz- 
ügyigazgatósági kerületek legnagyobb részéből olyan tekintélyes 
számú adat áll a pénzügyminisztérium rendelkezésére, hogy azok
nak és az előző évek adatainak segélyével arányszámítás útján 
megközelítő pontossággal ki voltak számíthatók ama területek 
valószínű kivetési eredményei, amelyek tekintetében pontos ada
tokkal nem rendelkezünk. Tekintettel arra, hogy az ily módon 
pótolt adatok az összes kivetési eredményeknek az 1916/17. évben 
csak egynéhány százalékát teszik és a későbbi időszakokban sem 
érik el, a földadót kivéve, amire azonban a kataszteri munkála
tokban a valószínűségi számítást nagyon megkönnyítő pontos ada
tokkal rendelkezünk, egy adónemnél sem a kivetési eredtnény 
30%-át s legtöbb esetben ennek lényegesen alatta maradnak. — az! 
ily módon összeállított s az alábbi kimutatásban (166. o.) foglalt 
adatok elég megbízható képet nyújtanak az egyenesadók hozadé
kának a háborús években való mikénti alakulása tekintetében.

E táblázat, ismételjük, az 1916/17. évtől fogva nem pontos és 
végleges, hanem részben csak valószínűségi számításokon alapuló 
kivetési eredményeket tüntet fel. Az 1914/15. évi adatok meg
felelnek a zárszámadási előírási adatoknak. Az 1915/16. évi adatok 
az általános jövedelmi pótadónál, a vadászati és fegyveradónál, a 
hadmentességi díjnál és az országos betegápolási pótadónál cse
kély összegekkel meghaladják a zárszámadási előírási adatokat 
azért, mert ezeknél az adónemeknél egyes pótlólag beérkezett s a 
zárszámadások egybeállításakor még rendelkezésre nem állót ada
tok is figyelembe vétettek a táblázat összeállítása alkalmával. A 
tőkekamat- és járadékadónál azért mutatkozik az 1916/17. évtől 
fogva jelentékeny visszaesés, mert a táblázatban foglalt kivetési 
adatok ettől az évtől fogva a nem lajstromosan kivetett, nevezete
sen a pénzintézeteknél elhelyezett tőkék után lerovandó tőkeka
matadót nem foglalják magukban, holott ez képezi ez adó hozadé
kának a zömét. A vadászati és fegyveradónál ugyancsak az 1916/17- 
től fogva észlelhető visszaesés hasonló oknak a következménye. 
Ez adónem körében ugyanis csak a fegyveradó képezte lajstromos 
kivetés tárgyát, míg a vadászati adó, külön kivetés nélkül, a va
dászjegy kiváltása által rovatott le s a lerovással egyidejűleg ké
pezte előírás tárgyát. Feltűnő az általános jövedelmi pótadó ki
vetési eredményeinél az 1917/18-ban mutatkozó visszaesés, amely 
semmiképpen nincs összhangban az ezen pótadó alapját képező



A z  e g y e n e s a d ó k  k i v e t é s i  e r e d m é n y e i

Az Az Az ------------------- Az 1918. júl. 1—
Az adó neme 1914/15. évben 1915/16. évben 1916/17. évben 1917 18. évben 1918. okt. 31-ig

K f K f K f K f K f

I.
F ö ld ad ó .......................................................... 62.426,359 97 63.637,734 05 69.261,780 04 69.740,649 02 20.794,274 69
H á z a d ó .......................................................... 55.307,244 58 56.528,810 06 57.052,923 60 58.503,021 12 18.381,223 41
K ereseta d ó ...................................................
N yilvános szám adásra kötelezett válla-

71.427,771 52 68.142,747 92 77.155,810 63 83.203.074

50.791,612

41

80

28.481,930

16.225,834

48

77latok kereseti a d ó ja ............................ 22.470,359 19 24.453,085 58 36.987,743 65
Bányaadó ..................................................... 1.795,134 32 1.779,482 36 1.776,135 78 1.480,418 49 455,290 09
Tőkekam at- és járad ék ad ó ................... 27.013,245 — 30.531,713

52.324,863
41 4.476,552

60.501,866
81 4.704,749 — 1.562,836 44

Á ltalános jövedelm i p ó ta d ó ................ 49.909,628 — 64 84 51.964,536
87.333,841

23 20.264,179 76
V asúti szállítási ad ó ................................. 38.440,135 27 44.147,600 11 72.720,907 — — 17.249,546 —
N yerem ényadó .......................................... 36,817 43 3,487 27 24,722 — 200,217 50 38 —
V adászati és feg v v era d ó .......................
H adm entességi díj ...................................

1.110,730 18 1.174,926 70 246,791 — 223,957 — 64,817 54
6.055,108 16 3.474,034 11 2.155,269 — 1.783,285 — 408,193 89

B a n k je g y a d ó .............................................. 8.398,617 08 1.425,902 86 — — — —
2.915,536

—
Országos betegápolási p ó t a d ó ............ 11.240,876 32 11.438,994 39 11,224,642 68 9.907,168 86 31
Különféle b e v é te le k ................................. 4.011,620 45 4.743,902 39 — — — — — —

összesen  I ........... 359.643.647 47 363.807,284 85 393.585,145 03 419.836,530 43 126.803,701 38

II.
Jövedelem adó.............................................. 127,593 44 40.279,836 58 67.982,990 143.651,001 55.254,489 88
V agyonadó ................................................... — — 16.981,864 — 57.951,292 — 22.028,338 57
H adi n yereségad ó ..................................... — — — — 284.766,695

31.826,137
76 852.551,571 30 376.145,777 —

V asúti h a d ia d ó .......................................... — — — — 50 155.244,015 50 61.835,641 —

összesen  I I ........... 127,593 44 40.279,836 58 401.557,687 26 1,209.397,879 80 515.264,246 45

ö sszes egyenesadók k ivetési ered-
83m é n y e ........................................................ 359.771,240 .91 404.087,121 43 795.142,832 29 1,629.234,410 23 642.067,947
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hozadékadók kivetési eredményeivel, és így egyéb elfogadható ma
gyarázat hiányában azt kell feltételeznünk, hogy ennek az adó
nemnek a kivetési adatai hiányosak.

A táblázat szerint az 1916/17. évtől fogva kivetett egyenesadók 
végösszege jóval nagyobb, mint a zárszámadások szerint előírt 
összegek. Különösen nagy az eltérés az 1916/17. és az 1917/18. év
ben, míg az 1918. július 1-től október végéig terjedő időszakban az 
eltérés meglehetősen csekély. Az eltérés főleg a háború alatt beho
zott új egyenesadóknál, legfőképpen pedig a jövedelemadónál, 
vagyonadónál és oroszlánrészében a hadi nyereségadónál mu
tatkozik, s oka az, hogy a táblázat az I. fokú kivetési eredményeket 
tartalmazza. A vasúti hadiadónál a táblázat adatai és a zárszáma
dási eredmények között az 1916/17. és 1917/18. években mutatkozó 
eltérések számadási eltolódásoknak a következményei.

Az elől közölt táblázatban foglalt kivetési eredményeknél jóval 
kisebbek,sőt főként a háború második felében a zárszámadási előírási 
eredményeknek is jóval mögötte maradnak az egyenesadók tény
leges befizetésének az alábbi táblázatból (168. o.) kitűnő eredmé
nyei, ami azt mutatja, hogy a háború alatt, különösen az annak 
második felében mutatkozó jelentékeny pénzbőség dacára az adók 
fizetése és behajtása tekintetében meglehetős lanyhaság uralkodott.

Az utóbbi két táblázat adataiból kitűnőleg a földadó hozadéka 
a háború alatt, ez adónem természetének megfelelően s annak foly
tán, hogy tétele és kivetési alapja a háború alatt nem változott, 
koronákban kifejezve meglehetősen állandó volt, mert a kivetési 
eredményeknél az 1916/17. és 1917/18. években mutatkozó többlet 
csak látszólagos s onnan ered, hogy nincsenek levonva az 1881. évi 
XLII. te. 7. §-a értelmében a vízszabályozó társulatok részére járó 
adóvisszatérítések. A föld tényleges megterhelése tehát a háború 
alatt a földadó címén a pénzérték csökkenésének az arányában 
csökkent, viszont fokozta ezt a megterhelést a jövedelem- és vagyon
adó behozatala. Az 1918. évi július hó 1-én életbelépett 1918. évi 
IX. te. által a földadó után behozott 60%-os hadipótlék csak az 
1918. évi július 1-től 1918. évi október 30-ig terjedő időszakban 
éreztethette hatását, de a táblázatban foglalt kivetési eredmények
ben ez még nem jut kifejezésre. A befizetési eredményeknél az erre 
az időszakra eső aránylagos többlet részben már ennek a 60%-os 
hadipótléknak a következménye. Az 1916/17. és 1917/18. év be
fizetési eredményei feltűnően rosszak, amely jelenség magyarázatát 
csak a katonai szolgálatra bovonultak nagy számában, másrészt 
abban találhatjuk, hogy az új adónemek kivetésével túlterhelt 
pénzügyi igazgatás elegedő munkaerő hiányában az adók behajtá
sára nem fektetett kellő gondot.

A házbirtok adóterhének alakulása tekintetében a helyzet 
lényegileg ugyanaz, mint a földbirtoknál. A házadó hozadékára 
a pénzérték csökkenése emelőleg nem hathatott azért, mert a kor
mány, mielőtt a lakbérek nagyobb arányú emelése bekövetkezett 
volna, a lakbéremelések és lakbérfelmondások korlátozása tárgyá-



V z e g y e n e s a d ó k  b e f i z e t é s i  e r e d m é n y e i .

Az adó neme

1
Az

1913. évben1
Az

1914/15. évben1
A . 1 

1915/16. évben1
Az

1916/17. évben 1917J8.
évben

Az 1918. 
júl. 1—1918. 

okt. 31-ig

Az 1914/15. évi
állami költségve
tésben előirány

zott összeg4

K f K f K f K f K K K

I. Régi a d ó k :
F ö ld a d ó ....................................... 61.918,270 08 53.706,830 49 61.475,826 39 43.566,4031 70 46.280,771 28.236,714 71.750,000
Házadó ....................................... 48.840,132 78 47.333,082 55 53.446,709 85 53.751,560 — 54.139,059 21.577,768 51.000,000
K eresetadó ................................ 59.322,987 46 i 58.919,621 99 63.406,059 92 68.912,590 - 77.117,240 24.951,808 59.200,000
N yilvános szám adásra kötele

zett vállalatok  kereseti adója 20.268,264 60 i 18.424,682 23 20.919,637 38 25.021,877 68.018,501 38.325,391 18.800,000
B ányaadó ................................... 1.053,000 55 1.358,367 24 1.363,468 10 1.228,965 — 719,104 662,813 900,000
Tőkekam at- és járadékadó . . 25.826,883 55 25.934,108 15 29.681,140 47 31.696,916 — 38.218,212 14.431,660 23.716,000
Á ltalános jövedelm i pótadó . 44.747,700 99 1 41.793,870 65 47.213,574 90 47.818,993 — 60.327,703 14.743,836 44.566,000
V asúti szállítási a d ó .............. 50.885,036

51,114
08 38.396,140 54 44.220,935 19 72.598,181 — 87.291,647 17.255,609 47.300,000

N y erem én v a d ó .......................... 94 36,841 43 4,387 99 24,723 50 220,199 41 40,000
V adászati és fegyveradó . . . 1.671,736 97 1.000,842 52 1.150,318 43 994,864 — 1.030,893 708,902 1.500.000

4.800.000H adm entességi d í j ................... 4425,370 72 2.488,819 42 1.598,865 60 1.363,681 — 1.233,740 216.861
B a n k jeg y a d ó .............................. 3.527,681 82 8.398,617 08 1.425,902

10.678,788
86 — — — — — .

Országos betegápolási pótadó 10.229,266 16 9.600,554 07 49 11.005,843 80 12.315,142 3.781,854 9.630,247
Különféle bevételek  .............. 3.650,359 52 3.852,412 86 3.912,113 50 4.277,812 — 5.244,017 1.551,585 2.505,000

Összesen I ........... 336.417,806 22 311.244,791 2 ̂ 340.497,729! 07 362.262,410 — 452.156,228 166.444,842 335.707,247

II. Új a d ó k :
J ö v ed e lem a d ó ............................ : 810 29.501,205 49 1 38.221,163 111.551,833 45.470,195V agyonadó .................................
H adi nyereségadó .............. .... _ _ _ — 174.796,895 62.439,321 —
V asúti h a d ia d ó ......................... — — — — — — 31.763,133 — 155.257,759 61.854,797 —

Összesen I I ........... ‘ --- .. — 810 — 29.501,205 49 69.984,296 — 441.606,487 169.764,313 —
összes egyenesadók befizetési 

eredm ényei.............................. 336.417,806 22 311.245,601 22 369.998,934 56 432.246,706 893.762,715 336.209,155 335.707,247

1 Zárszámadási tényleges bevételek.
2 A dévai, dicsőszentmártoni, fiumei, liptószentmiklósi, nagybecskereki, íagvenyedi, tordai és trencséni pénziigvigazgatóságok

területén, továbbá a Horvát-Szlavonországokban 1918 október havában befolyt összegek nincsenek kimutatva, mert az erre vonat-
kozó eredménykimutatások már nem érkeztek be a pénzügyminisztériumba.
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ban 1916. évi november hó 12-én kiadott rendeletével a lakbérek 
emelésének gátat vetett, és ez a rendelet, valamint a következő 
hasonló tárgyú rendeletek a lakbéremelést csak igen korlátolt kör
ben és kis mértékben engedték meg. A házadónál úgy a kivetési, 
mint a befizetési eredményeknél mutatkozó csekély fokozatos emelke
dés a békében emelt új épületek illetve toldaléképítkezések időleges 
adómentességének a fokozatos megszűnésében találja indokát. Az
1915. évi XIV. te. által a hadiállapotra való tekintettel megengedett 
kivételes törlése, leírása illetve helyesbítése a házadónak az adó 
hozadékára, amint látjuk, nem gyakorolt különösebb befolyást.

A keresetadó 1914/15. évi kedvezőtlen befizetési eredményeinek, 
valamint a kivetési eredményekben az 1915/16. évben mutatkozó 
visszaesésnek indoka a kereseti viszonyoknak a háború kitörését 
követőleg beállott rosszabbodásában és az 1915. évi XIV. te. által 
megengedett adómérséklésben keresendő. Ettől eltekintve azon
ban úgy a kivetési, mint a befizetési eredmények állandóan emel
kednek, ami a háború további folyamán megjavult konjunktúrá
nak és az 1916. évi XXXIII. te. rendelkezéseinek a következménye.

A régi egyenesadók közül úgy a kivetési, mint a befizetési ered
mények tekintetében a legnagyobb, a békebeli eredmény 100%-át 
is tetemesen meghaladó emelkedést mutat a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok adója. Ennek csak kisebb részben oka az. hogy 
a gazdasági konjunktúra emelkedő irányzata az összes érvényben 
volt hozadékadók közül ennél az adónemnél éreztette a leggyorsab
ban a hatását. Az emelkedés túlnyomó része ennek az adónemnek 
az 1916. évi XXXIV. te. által foganatba vett gyökeres reformjára 
s nevezetesen arra vezetendő vissza, hogy amíg a természetes szemé
lyeknek a háború folytán való fokozottabb megadóztatása nem a 
régi hozadékadók jobb kihasználása , hanem a jövedelem és vagyon
adó behozatala útján kerestetett, addig a nyilvános számadás alá
eső vállalatoknál ez a fokozottabb megadóztatás, amint erre egy 
későbbi fejezetben bővebben kitérünk, az eddigi adó tételeinek 
emelése és alapjának lényeges kiszélesítése útján vétetett tervbe.

A bányaadónál a háború utolsó éveiben mutatkozó visszaesés 
a bányáknak képzett munkaerők hiánya folytán való rosszabb 
foglalkoztatását és a kedvezőtlen termelési viszonyokat tükrözteti 
vissza.

A tőkekamat- és járadékadó emelkedő irányzata, amit a ki
vetési adatoknak fentebb említett hiányossága folytán a befizetési 
eredmények tanúsítanak, a pénzintézeti betétek szaporodásának 
a következménye.

Az általános jövedelmi pótadó és az országos betegápolási 
pótadó eredményei az adónemek járulékos természeténél fogva 
természetesen a fentemlített hozadékadók eredményeihez simulnak, 
tehát az emelkedés túlnyomó része a nyilvános számadás alá eső 
vállalatok adójára kell hogy essen. Viszont, az általános jövedelmi 
pótadó befizetési eredményei kétségtelenné teszik annak a fent jel
zett feltevésnek a helyességét, hogy ennek az adónak az 1917/18. évi
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kivetési eredményeire vonatkozólag a 166. lapon foglalt kimuta
tásban közölt adatok hiányosak.

A vasúti szállítási adó bevételei a háború első évében a vasutak 
által lebonyolított polgári forgalomnak a háború kitörésével kap
csolatban való csökkenése folytán lényegesen leszállottak. Ettől 
fogva állandó emelkedést mutatnak, s bár a háború második évében 
még nem érik el a békebeli színvonalat, a harmadik évtől fogva 
azt már lényegesen felülmúlják. Ennek a forgalom emelkedése, 
majd később a viteldíjak felemelése volt az oka.

Az egyébként sem jelentékeny nyereményadó, továbbá vadá
szati és fegyveradó eredményeinél mutatkozó visszaesés a háborús 
állapotok természetes következményének tekintendő.

Ugyancsak a háborús állapotoknak a következménye a had- 
mentességi díj kivetési és befizetési eredményeinek a háború alatt 
észlelhető és fokozatos állandó csökkenése, amit főként az idézett 
elő, hogy a törvény értelmében azok a védkötelesek, akik a tulaj
donképpeni fegyveres szolgálatra alkalmatlanok, de háború esetén 
hadicélokat előmozdító másnemű szolgálatra vagy a népfelkeléshez 
berendeltettek, azokban az években, amelyekben ilyen szolgálatot 
teljesítettek, hadmentességi díj fizetésére nem voltak kötelesek.

A bankjegyadó hozadéka a jegybanknak a háború kitörése 
kapcsán való nagymérvű igénybevétele folytán az 1914/15. évben 
az utolsó békeév eredményével szemben lényegesen nagyobb 
volt, az 1915/16. évben azonban lényegesen csökkent s azontúl tel
jesen megszűnt, ami a jegybank által a két állam részére nyújtott 
kölcsönökre vonatkozólag létesített megállapodásoknak volt a 
következménye.

Ha egybefoglaljuk a háború előtt érvényben volt egyenes
adóknak a háborúalatti eredményeit, úgy egészben véve azok a 
békebeli eredményekkel szemben vajmi csekély emelkedést mutat
nak s az emelkedések túlnyomóan, egyrészt a nyilvános számadás 
alá eső vállalatok adójára, másrészt a vasúti szállítási adóra estek, 
amely utóbbi adó tulajdonképpen nem is egyenesadó. Az emelke
dés, különösen pedig a valódi egyenesadókra eső emelkedés az 
állam tetemesen megnövekedett szükségleteire való tekintettel ki
elégítőnek még akkor sem lenne tekinthető, ha ez alatt az időszak 
alatt nem állott volna be a pénzérték jelentékeny csökkenése, ennek 
a pénzértékcsökkenésnek a figyelembevételével azonban az ered
mény igen kedvezőtlennek minősítendő. Oka ennek, egyrészt az, 
hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adóját kivéve 
a régi hozadékadók tételei a háború alatt az 1918. évi július 1-én 
életbeléptetett 60%-os hadipótlékok behozataláig egyáltalában 
nem emeltettek, és a háború utolsó hónapjaiban behozott ezeknek 
a hadipótlékoknak az eredményei a háború alatt már alig érvénye
sülhettek, másrészt az, hogy a békebeli egyenesadórendszer telje
sen nélkülözte a rugalmasságot s eredményei nem simultak auto
matikusan sem a pénzérték csökkenéséhez, sem a gazdasági kon
junktúrához.
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Ez az utóbbi körülmény indokolta azt, hogy a kormányzat az 
állami bevételeknek a háború folytán szükségessé vált fokozását 
az egyenesadók terén, a felmerülő jelentékeny igazgatási nehézsé
gek dacára, inkább a gazdasági viszonyokhoz jobban simuló sze
mélyes adók behozatala, semmint a régi hozadékadók jobb ki
használása révén kereste. így lett behozva 1915. évi január 1-től 
a jövedelemadó és 1917. évi január 1-től a vagyonadó, továbbá az
1916. évi október 2-án hatályba lépett 1916. évi XXIX. te. által 
a háborús évek alatt elért többletnyereség, illetve jövedelemtöbb
let alapján kivetendő hadinyereségadó. Ezeknek az adónemeknek 
a fentebb közölt táblázatból kitűnő kivetési eredményei a régebbi 
egyenesadók eredményeivel szemben még a pénz értékcsökkené
sét figyelembevéve is elég kielégítőek volnának, és tanúsítják azt, 
hogy ezek az adónemek sokkal jobban simultak a gazdasági kon
junktúra és a pénzérték alakulásához, mint a régi egyenesadók. 
Ezeknek az adónemeknek a befizetési eredményei azonban már 
lényegesen kedvezőtlenebb képet mutatnak s nemcsak a lakosság 
adófizetési készségének a nagy hiányosságát, de azt is tanúsítják, 
hogy az adóigazgatás, különösen a háború utolsó éveiben, a reá 
háruló feladatokkal jól megbirkózni képes már többé nem volt. A ki
vetési eredményeket feltüntető táblázat adatainak a zárszámadási 
eredményekkel való egybevetése azt is mutatja, hogy az elsőfokon 
kivetett adónak jelentékeny része a jogorvoslati eljárás során tör
lésbe került, ami, tekintettel a nagy különbözetre, részben ugyan
csak a pénzügyi igazgatás hatályosságának a hiányát mutatja. 
A vasúti hadiadó bevételei, amelyek az egész háborús időszak alatt 
kerekszámban csaknem 250 millió koronát, tehát az összes egyenes
adók hozadékához képest elég jelentékeny összeget tettek ki, épp
úgy, mint a vasúti szállítási adóból eredő s a háború tartama alatt 
kerekszámban összesen csaknem 260 millió koronát tevő bevételek 
tulajdonképen figyelmen kívül hagyandók, ha tiszta képet akarunk 
magunknak alkotni arról, hogy miképpen alakult az egyenesadók 
hozadéka a háború alatt. Ez a két adó — de különösen a vasúti 
hadiadó, amely a nem állami vasutak forgalma után felerészben 
el volt engedhető — legnagyobb részében az államvasutak díj
szabástételeinek az emelését jelentette s így hozadékuk az állam
vasutak üzleti eredményeinek a taglalásánál veendő figyelembe.

Az egyes fogyasztási adók hozadéka a háború alatt az alábbi 
kimutatás (172. o.) szerint alakult.

Ebben a kimutatásban ugyancsak szerepel 1916/17-től fogva 
az idegen fenhatóság alá került területrészeken elszámolt bevételek 
című rovat, ugyanabból az okból, mint az egyenesadóknál. Sajnos, 
a fogyasztási adókat illetőleg nem rendelkezünk olyan adatokkal, 
amelyek alapján az egyes adónemeknek a kérdéses évekre vonat
kozó előírási eredményei, úgy mint az egyenesadóknál, hozzávető
legesen össze lennének állíthatók. Rendelkezik azonban a pénzügy
minisztérium a fogyasztási adóknak a háborúalatti befizetési eredmé
nyeiről szóló kimutatással, amelyet a 173. lapon közlünk, megjegyez-



A  f o g y a s z t á s i  a d ó k  h o z a d é k a  k o r o n á k b a n

Az adó neme
Az 1913-iki Az

1914 15-iki
Az

1915/16-iki
Az

1916/17-iki
Az

1917/18-iki
Az 1918. 

júl. 1—1918. 
okt. 31-iki

Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés
1 z á r s z á m a d á s o k  a d a t a i adatai

Szeszadó.......................................... 96.704,733 82.477,492
171,643

81.284,816 47.205,580 7.727,577 1.859,215 147.239,000
226,000Sajtolt élesztő utáni adó . . . . 214,234 186,400 01,798

12.492,635
63,985 19,015

S zeszad óp ótlék ............................ 48.903,588 62.808,302 58.285,483 6.056,585 2.782,860 17.450,000
Söradó ............................................ 15.593.139 14.449,873 12.971.051 8.064,485 6.796,124 3.082,577 14.000,000
Söradó p ó t lé k .............................. 34.207,357 31.306,213 27.111,380 3.257,607 11 — 32.000,000
C ukoradó....................................... 64.756,811 84.096,769 107.519,828 .43.956,338 41.756,876 28.506,365 69.200,000
Ásványolajadó ............................ 15.138,934 11.693,976 10.804,753 3.429,905 3.720,989 1.102,091 18.000,000
B o r ita la d ó ..................................... 22.144,347 21.172,585 20.339,117 10.164,838 10.677,789

4.252,212
3.622,915 24.000,000

H úsfogyasztási a d ó .................. 8.964,663 9.078,716 7.897,116 4.239,663
2.508,598

1.468,992 8.900,000
Italm érési i l le t é k ....................... 5.209,362 5.166,467 5.590,910 2.632,608 1.000,828 5.050,000
K ülönféle bevéte lek ...................
Szeszeladási árrészesedés . . . .  
Á sványolaj után járó

részesedés...................................
Borterm elési a d ó .......................
Borárrészesedés1 .........................
Idegen fennhatóság alá került 

területrészeken elszám olt be
vételek .......................................

82,523

:  _ _ _

136.987
3.264,446

118,727
54.484,316

69,454
40.786,225

301,363

173.106,027

507,929
97.656,623

313,463
9.768,839

178.037,646

163,416
80.418,681

361,770
14.491,508

364,728

110.436,715

40,000
\

ö s s z e se n .......................................... 311.919,691 325.823,469 386.593,897 319.644,516 369.969,256 249.681,676 336.105,000

1 A  borárrészesád és eímér az 1918. V II. 1— 1918. X . 31-i zárszám adásban szereplő összeg tévedésen  alapszik, a
k im u tatott összeg nyilvánvalóan borterm elési adó cím én. 1 
fo ly t be, m ert kincstári borárrészesedés nem  volt.

tetve  ebből az adóból a községeket m egillető részesedés cím én
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vén, hogy a legfontosabb fogyasztási adóknál engedélyezett adó
hitelek következtében a befizetési eredményeknél az előírással 
szemben 4—6 havi -eltolódás mutatkozik. t

A fogyasztási adók  befizetési ered m én y e i a háború alatt.

Az adó neme
1914/15-ben 1915/16-ban 1916/17-ben 1917/18-ban

1918 júl. 1— 
1918 okt. 

31-ig
k o r o n a

Szeszadó ......... 89.702,709 87.850,053 37.283,924 3.044,808 3.222,222
Szeszadó pótlék 60.943,047 63.744,100 27.250,217 8.580,253 4.984,263
Szeszeladási

á rrészesedés. 1.258,880 42.855,695
15.628,544
33.180,275

88.967,025 196.883,244 144.262,926
. S ö r a d ó .............. 14.796,829 17.591,094 13.715,972 5.521,919

Söradó pótlék . . 31.981,591 7.105,852 —

C ukoradó......... 79.269,003 102.022,421 95.881.994 84.189,353 51.132,232
Á sványolajadó. 16.024,348 7.948,619 7.481.685 7.509,007 1.968,963

i Á sványolaj 
után  járó 
részesedés . .  

Boritaladó . . . . 20.435,233 19.836,593
657,397

22.172,594
639,435

21.533,916
640,829

6.491,322
llú sfogyasztási 

a d ó .................. 8.932,417 7.659,694 9.248,010 8.579,953 2.627,183
I talm érési 

i l l e t é k ............ 4.878,279 5.442,604 5.472,039 5.314,830 1.787,297
' Borterm elési

a d ó ..................
K ülönféle 

bevételek  . .  . 772,436 550,722 532,357

19.701,473

1.480,860

26.643,898

397,442
A  fogyasztási é s  

italadók  
cím én össze
sen befolyt. . 328.994,779 386.719,320 319.644,188 371.773,104 249.680,496

A fogyasztási adók ki nem elégítő eredményét a nyersanyag
hiány, illetve a közélelmezés céljaira szükséges e nyersanyagok fel- 
használásának a korlátozása iránti kormányintézkedések és az 
okozta, hogy az adótételek a pénz értékcsökkenésének arányában 
részben egyátalában nem, részben nem megfelelő mértékben 
emeltettek.

A fogyasztási adók terén a háború alatt is, éppúgy mint a 
békében, a szesz megadóztatásából származó jövedelem játszotta 
a főszerepet, sőt aránylag még fokozottabb mértékben, mint 
a békében, ami annak tulajdonítandó, hogy a háború első évében 
behozott és a pénzértékcsökkenés hatása alatt fokozatosan emelt 
kincstári árrészesedés a szesz megadóztatásának olyan fokozását 
jelentette, amely ellensúlyozta a fogyasztásnak az anyaghiány foly
tán beállott csökenését, s amelyhez hasonló fokozása a megadózta
tásnak a többi fogyasztási adók terén elmaradt. Még a háború ki
törése előtt alkotott 1914. évi XXVII. te. értelmében a szeszadó-
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pótlék tétele 1914. évi szeptember 1-től fogva hektoliterfokonként 
20 fillérrel felemeltetett. A szesz termelését, megadóztatását és 
fogyasztását a háborút közvetlenül megelőzőleg és a háború alatt 
az alábbi kimutatás (175. o.) tünteti fel.

E kimutatás adataiból a következő fontosabb megállapítá
sokat szűrhetjük le.

A szesztermelés állandóan csökkenő irányzatot mutat a háború 
alatt, úgy a termelési mint a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék
ben, s a csökkenés az utóbbiakban aránylag nagyobb, mint az előb
biekben. A termelési adó alá eső szeszfőzdék termelésének a csökke
nésének főként a kisüstöknek a hadsereg rézszükségletének fedezése 
érdekében való igénybe vétele az oka. Az 1917/18-iki termelési idő
szakban mutatkozó emelkedés a később említendő központi szesz
főzdék felállításának a következménye, de meg kell jegyeznünk, 
hogy ez az emelkedés csak látszólagos, mert a központi szeszfőz
dék a tényleges termelvény után lettek megadóztatva, míg a kis- 
üstök túlnyomóan átalányozás útján fizették az adót és tényleg 
jóval nagyobb szeszmennyiséget termeltek annál, mint ami után 
adó alá vonattak, s ami a statisztikai kimutatásokban mint szesz- 
termelésük szerepel.

A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék termelésének a csökke
nése az anyaghiánynak és a közélelmezésre szolgáló nyersanyagok 
szesztermelésre való felhasználását korlátozó mind szigorúbb és 
szigorúbb kormányintézkedéseknek a következménye. E szesz
főzdék termelése az első háborús évet kivéve a háború egész folya
ma alatt nem érvén el a 808,701 hektoliterben megállapított kon
tingenst, sőt jóval az alatt maradván, érthető, hogy úgy a fogyasz
tási adó nagyobb tétele mellett való megadóztatás, mint az ilyen 
adótétel alá eső szesznek adómentes célokra való felhasználása 
mindinkább csökkenő irányzatot mutat: sőt a későbbi években 
ilyenek gyanánt szerepelő mennyiségek is túlnyomóan a háború- 
előtti és az első háborús év termeléséből származnak. Ennek meg
felelően a kisebb adótétel alá eső szesznek adómentes célokra való 
felhasználása, ami a békeévekben úgyszólván elenyésző volt. a 
háború folyama alatt mindinkább emelkedett. Az adómentes cé
lokra való felhasználásnak aránylag nem jelentékeny csökkenése 
a hadsereg szükségletének, nevezetesen annak a folyománya, hogy 
a füstnélküli lőpor előállításához sok szeszre volt szükség.

A szesztermelés kedvezőtlen alakulása érthetővé teszi, hogy 
a békében sem jelentékeny szeszkivitelben a háború alatt jóformán 
teljes pangás állott be. amely az 1915/1 ö-iki termelési időszakban 
érte el tetőpontját. A későbbi termelési időszakokban mutatkozik 
ugyanaz 1915/16-iki eredménnyel szemben némi emelkedés, de ez 
oiy csekély, hogy bízvást mondhatjuk, hogy a szeszkivitel az első há
borús termelési időszak után megszűnt. A fogyasztás csökkenése 
lényegesen csökkentette volna természetesen a szesz megadóztatásá
ból eredő bevételeket is, ha ez a csökkenés a kincstári árrészesedés
nek idejekorán való behozatala és fokozatos emelése által nem ellen-
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Termelési
időszak

Termelési 
adó alá

Fogyasztási 
adó alá

A fogyasztási adó alá eső szeszből
A fogyasztási 
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szeszből el

szállított 
szesz mennyi
sége hekto
literekben
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fordított szesszel együtt
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célokra

eső szeszfőzdékben 
termelt szesz 
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kisebbik nagyobbik a kisebbik a nagyobbik a kisebbik a nagyobbik
tételének lefizetése mellett adótétel mellett adótétel mellett

elszállított szesz mennyisége hektoliterekben

1913/14 52,942 1.339,348 750,734 217,669 48,550 212 201,221 1.218,386
1914/15 70,772 953,823 698,282 181,770 101 6,738 836 147,349 1.035.076
1915/16 36,891 795,259 637,078 140,067 — 70 12,959 85,967 876,141
1916/17 27,994 523,396 308,703 26.124 269 399 79,463 17,089 432,047
1917/18 49,285 271,844 154,846 17,305 307 — 88,763 21,016 282,237
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fogyasztási 
adó kisebb 

tételére
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adó nagyobb 
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árrészese

désre

Összes adó

k o r o n á k b a n

1914/15
1915/16
1916/17
1917/18

6.369,480
3.320,190
2.519.460
4.435,650

62.845,380
57.337,020
27.875,520
12.349,260

19.994,700
16.338,950
2.647,590
1.496,000

61.124,560
51.716,490
24.723,090
13.820,130

3.178,037
50.150,147
85.059,977

306.928,749

153.512,157
177.862,797
142.825,637
339.029,789
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súlyoztatott volna. A kimutatás adatai világosan feltüntetik, hogy 
e nélkül az intézkedés nélkül mennyire összezsugorodott volna a 
háború alatt az államkincstárnak a szesz megadóztatásából eredő 
bevétele, és hogy a szesz megadóztatásának a súlypontja a háború 
alatt mindinkább erre az újonnan behozott kincstári árrészese
désre ment át.

A szesz termelése és megadóztatása terén a háború alatt foga
natosított számos kormányzati intézkedés közül a kincstári ár
részesedés behozatalán és kiépítésén kívül, a termelési adó alá eső 
szeszfőzdék tekintetében a központi szeszfőzdék felállítására, a 
fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék tekintetében pedig a szeszfőz
dék üzemének közélelmezési szempontokból való korlátozására és a 
termelt szesz forgalmának és árának szabályozására vonatkozó 
rendelkezések a lényegesebbek. A kincstári árrészesedéssel és a 
központi szeszfőzdék felállításával egy későbbi fejezetben fogunk 
bővebben foglalkozni.

A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék üzemének korlátozása 
már az 1914. év október havának elején szükségessé vált. Az eziránt 
intézkedő pénzügyminiszteri rendelet az 1914/15. évi termelési idő
szakra szóló hatállyal a búzának és rozsnak szeszgyártás céljaira 
való feldolgozását egyáltalában eltiltotta, árpának és zabnak felhasz
nálását pedig csak az egyéb anyagokból készült cefre cukrosításá- 
hoz szükséges maláta előállítására engedte meg. Olyan ipari szesz
főzdék, amelyek a szesztermeléssel együtt sajtolt élesztő készíté
sével nem foglalkoztak, tengerit vagy burgonyát sépi dolgozhattak 
fe l; sajtolt élesztő készítésével foglalkozó ipari szeszfőzdék pedig 
ezekből az anyagokból legfeljebb az 1913/ 14-iki termelési időszak
ban általuk termelt mennyiségeknek megfelelő szeszt termelhettek. 
Mezőgazdasági szeszfőzdék burgonyából csak az 1913/14. évadbeli 
termelésük 80%-át, tengeriből annak 50%-át, burgonyából és 
tengeriből vegyesen pedig 65%-át termelhették ki.

A háború további folyamán évről-évre meg kellett ismételni, 
sőt részben szigorítani ezeket a korlátozásokat: úgy hogy a háború 
későbbi folyamán búza, kétszeres és zab, továbbá köles és tatárka 
szeszgyártás céljaira felhasználható egyáltalában nem volt. Rozsot 
és árpát alapanyag gyanánt csak sajtolt élesztőt is készítő szesz
főzdék fordíthattak szesztermelésre, mert a közélelmezés biztosí
tása érdekében megfelelő mennyiségű sajtolt élesztő előállításáról 
kellett gondoskodni. E szeszfőzdék évi termelése azonban nem lép
hette túl az 1013/14-ikí termelési időszakban elért szesztermelésük 
mennyiségét. Egyéb szeszfőzdék rozsot egyáltalában nem, árpát 
pedig csak a szesztermelésnél szükséges'maláta előállítására szol
gáló mennyiségben használhattak fel. Ezenfelül a sajtolt élesztőt 
nem készítő szeszfőzdék üzeme az előállítható mennyiség, valamint 
a szesztermeléshez felhasználható anyagok mennyisége szempont
jából is megfelelően korlátoztatott. Az e csoportba tartozó ipari 
szeszfőzdék burgonyát és tengerit egyáltalában nem, a mezőgaz
dasági szeszfőzdék pedig burgonyát csak oly mértékben fordíthat
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tak szesztermelésre, hogy az általuk egy termelési időszakban bur
gonyából termelt szesz az 1913/14. évadban burgonyából elért 
szesztermelésük 25%-át meg ne haladja. Tengerit pedig a mező- 
gazdasági szeszfőzdék csak a fentiekben felhasználható burgonya 
helyett s ennek közélelmezési célokra való átengedése esetében 
külön engedély alapján dolgozhattak fel, kivéve ha olyan tengeri- 
készletekről volt szó. amelyeket a mezőgazdasági szeszfőzde vál
lalkozója a fennálló rendelkezések értelmében mezőgazdaságában 
állattakarmányozási célokra jogosult volt felhaszálni. Sőt 1918. 
január végétől fogva burgonyának szesztermelésre való felhaszná
lása egyáltalában el lett tiltva, fennmaradván a közélelmezési 
hivatalt vezető miniszternek az a joga, hogy az emberi élelmezésre 
alkalmatlanná vált burgonyát a mezőgazdasági szeszfőzdéknek 
szesztermelés céljára átengedhesse. Melaszénak, továbbá cukor
répának és répafejeknek szesszé való feldolgozása is korlátozva 
volt a szóbanforgó termékekkel való gazdálkodást szabályozó kor
mányrendeletek értelmében. A répából előállított szeszmennyiség 
után a kincstári árrészesedésen felül külön részesedés volt az állam- 
kincstár részére fizetendő, amely előbb 20 f-t. majd utóbb 40 f-t 
tett ki hektoliterenként.

Azokra a mezőgazdasági szeszfőzdékre, amelyek a háborús 
viszonyok vagy a kormányintézkedések folytán nem felelhettek 
meg a törvény ama rendelkezésének, hogy kizárólag vagy legnagyobb 
részben a velük kapcsolatos mezőgazdaság terményeiből nyerjék 
a szesztermelésre szükséges anyagokat, e tekintetben megfelelő 
könnyítések engedélyeztettek.

A mind nehezebbé váló élelmezési viszonyokra való tekin
tettel az 1917. évtől kezdve a gyümölcsből való szesztermelést is 
korlátozni kellett.

A szesztermelésnek a fentiek értelmében szükségessé vált kor
látozása folytán természetesen a szeszkereslet sem volt megfelelően 
kielégíthető s a jelentkező pénzbőséggel s a lakosság vásárlóképes
ségének ezzel kapcsolatban való emelkedésével karöltve a szeszben 
való hiány jelei kezdtek mutatkozni. A szesz árának ennek folytán 
beállott emelkedése vezetett az 1915. évközepe táján a szeszeladási 
árrészesedés behozatalára, de ez az intézkedés az áralakulás irányí
tása tekintetében eléggé hatályosnak nem bizonyulván. 1916. évi 
március elején szükségessé vált intézkedni, hogy a pénzügyminisz
ter a közszükséglet kielégítésének biztosítása érdekében a fogyasz
tási adó alá eső szeszfőzdékben és a szeszszabadraktárakban 1916. 
évi március 1-én készletben levő, valamint a fogyasztási adó alá 
eső szeszfőzdékben 1916. évi március 1-e után termelendő szesz
mennyiséget zár alá helyezhesse, közérdekből igénybevehesse és 
az említett vállalatokat arra kötelezhesse, hogy szeszkészletü
ket a pénzügyminiszter utasítása szerint, a hatóság részére vagy 
az általa megjelölt személy részére, a rendeletileg megállapított 
készpénzfizetésért átengedjék.

A minisztériumnak ezen felhatalmazása alapján a pénzügy-
ű r i Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 12



miniszter első ízben 1916. évi március 2-án kiadott rendeletével 
a március hó 1-én a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdékben és a 
szabadraktárakban készletben levő, valamint a fogyasztási adó alá 
eső szeszfőzdékben március hóban termelendő szeszmennyiség felét 
helyezte zár alá. Ezt az első zár alá vételt csakhamar további záro
lások követték. 1916. évi október elsejétől a fogyasztási adó alá eső 
szeszfőzdékben termelendő összes szesz 40%-a, 1916. évi decem
ber elsejétől fogva 60%-a, 1917. évi szeptember elsejétől fogva 
pedig a termelendő egész szeszmennyiség zár alá helyeztetett.

Sem a kincstári árrészesedés behozatala és fokozatos feleme
lése, sem a szeszkészletek részbeni, majd egészbeni zárolása iránti 
intézkedések a szesszel való üzérkedés megszüntetését, illetve 
hosszabb időre való meggátlását nem tudták előidézni, mert ezek 
az összes intézkedések a közvetítőkkel s a termelők és a fogyasztók 
közé mindinkább beékelődő zugkereskedelemmel szemben hatály
talanok voltak. Nevezetesen elharapóztak a zug likőr- és rum- 
gyárak. amelyek különféle nevek alatt hoztak forgalomba szeszes
italokat. amelyek a közönséges szeszből készült pálinkától alig 
különböztek. Ezért az 1916. évi szeptember elsejétől fogva szesz
nek rum. likőr és egyéb égetett szeszes italok előállításához való 
felhasználása, illetve ezen italok gyártása a pénzügyi hatóság külön 
engedélyéhez köttetett. Az engedélyben az előállítható italfajokat, 
ezeknek legkisebb alkoholtartalmát, azt a legmagasabb árat, 
amelyért az előállítható italfajok nagyban, illetve kismértékben 
forgalomba hozhatók, és a havonként átlag felhasználható alkohol 
mennyiségét hektoliter fokokban, is meg kellett határozni. Ha a 
szeszre megállapított legmagasabb árak az engedély kiadása után 
felemeltettek, az italok e felemelés mérvének megfelelően és az 
illető italokban foglalt alkoholmennyiség arányában emelt áron 
voltak forgalomba hozhatók. Engedélyt nem tartozott kérni az az 
italmérési engedéllyel bíró fél. aki italmérési üzlete forgalmának 
megfelelő mennyiségben s kizárólag az italmérési engedélynek meg
felelő kimérés vagy kismértékbeni elárusítás céljából, a nagyban 
való elárusítás kizárásával, állított elő rumot, likőrt és egyéb ége
tett szeszes italokat. A pénzügyi hatóságok és közegek túlterhelt
sége és kellő szakértelemmel bíró ellenőrző közegek elégtelen volta 
folytán azonban, ez az intézkedés sem vezetett eredményre. Hasonló 
okból nem vezetett eredményre az 1916. évi december hó végén 
a pénzügyminiszternek adott az a felhatalmazás, amely szerint az 
égetett szeszes folyadékok arányos elosztása és megfelelő áron való 
forgalombahozatala érdekében elrendelheti az égetett szeszes folya
dékok zár alá vételét és közérdekből igénybevételét, tekintet nél
kül a készlet birtokosának személyére, valamint elrendelheti azt is, 
hogy az ily cikkek készleteinek birtokosai készletüket a hatóság 
részére, vagy az e végből kijelölt természetes vagy jogi személy 
részére, a pénzügyminiszter rendelkezése értelmében megállapított 
áron. készpénzfizetésért átengedjék, habár e felhatalmazás alapján 
a pénzügyminiszter részletes utasításokat adott ki a szabad forga-
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lomba már átment s a meghatározott mennyiségeket meghaladó 
égetett szeszes folyadékkészletek zár alá helyezése és a fogyasztás 
céljaira megfelelő árakon való rendelkezésre bocsátása tárgyában. 
Ugyancsak csekély eredménnyel jártak a megadózott, továbbá a 
denaturált szesz árának és forgalmának szabályozása tárgyában 
az 1917. év végefelé és az 1918. év folyamán kiadott rendeletek.

A söradó és söradópótlék hozadékánál a háború alatt mutat
kozó visszaesést a sörtermelésnek, a háború következtében beállott 
nyersanyaghiány folytán bekövetkezett, csökkenése okozta.

A Magyar Szent Korona országai területén a békében 86 sör
főzde volt. amelyek évente átlag 800,000 métermázsa árpát dol
goztak fel és kereken 3.000,000 hl. sört állítottak elő, ami mellett 
a sörbehozatal meghaladta a kivitelt. A sörtermelés a háború alatt 
következőképpen alakult:

1914/15-iki termelési időszak 
1915/16-iki « «
1916/17-iki « «
19Í7/18-iki « «

3.050.000 hl 
2.951.040 hl 

969,392 hl 
1.235,203 hl

természetes tehát, hogy a söradó és söradópótlék hozadéka, tekin
tettel arra, hogy az adótételek változatlanok maradtak, sőt a sör
adó és söradópótlék tételének 1916-ban bekövetkezett egyesítése 
folytán a kikerekítés következtében némileg csökkentek, a háború 
alatt lényegesen visszament. A sörtermelésnek a háború folyamán 
való visszaesését az okozta, hogy a közélelmezés érdekeinek a 
biztosítása szükségessé tette, hogy az árpa sörfőzési célokra való 
feldolgozása korlátoztassék, s bár a korlátozások hatása alatt a sör
főzdék mindinkább használtak fel pótanyagokat, s mind gyöngébb 
söröket állítottak elő. azért a békebeli termelésüket mégsem tudták 
fenntartani. Az árpának sörfőzési célokra való felhasználása, amint 
ez a fenti adatokból is kitűnik, az első háborús termelési időszakban 
még nem volt korlátozva. Az első korlátozás 1915. évi július hó 
folyamán következett be oly értelemben, hogy a sörfőzdék az 
1915/16-iki termelési időszakban sörgyártás céljaira összesen mint
egy 800,000 q árpát, tehát a békebeli feldolgozásnak megfelelő 
mennyiséget szerezhettek ugyan be, de a minisztérium további 
rendelkezéséig ennek a mennyiségnek csak a felét dolgozhatták fel. 
Ennek az intézkedésnek a célja az volt, hogy ha a közélelmezés 
érdekei azt szükségessé teszik, a beszerzett, de fel nem dolgozható 
árpamennyiség a sörfőzdékben a közélelmezés céljaira igénybe 
legyen vehető, viszont, hogy az e célra nem igényelt mennyiség 
a sörtermelés céljaira rendelkezésre álljon. Az 1916. év május ha
vában ebből az egyelőre visszatartott mennyiségből 84,445 méter
mázsa szabadíttatott fel sörfőzésre. A beszerezhető mennyiség 
az 1913/14-iki termelés, illetve a termelési képesség alapján osz
tatott fel az egyes sörfőzdék között.

Az 1916/17-iki termelési időszakra vonatkozólag 1916. évi
1 2 *
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július hó folyamán hasonló értelemben intézkedett ugyan a kor
mány. de a közélelmezési viszonyoknak az 1916. év augusztus havá
ban bekövetkezett román betörés folytán való megromlása követ
keztében ez az intézkedés szeptember hó folyamán meg lett vál
toztatva úgy, hogy a sörfőzés céljaira beszerzett árpa további 
intézkedésig malátává egyáltalában nem volt feldolgozható. Később 
némileg javulván a helyzet. 1916. december havában meg lett 
engedve, hogy a sörfőzdék, a szeptemberi rendelet kiadásáig már 
beáztatott árpamennyiségek betudásával, összesen 100.000 méter
mázsa árpát dolgozhassanak fel malátára. Ezt a mennyiséget 
már csak azért is meg kellett engedni, mert különben a sajtolt 
élesztőgyárak malátacsíra szükséglete nem lett volna biztosít
ható. Csakis pótanyagoknak nagymérvű feldolgozása tette lehe
tővé hogy ilyen csekély mennyiségű árpa feldolgozhatása dacára 
csaknem 1 millió hektoliter sör volt ebben a termelési időszak
ban előállítható. Az 1917/18-iki termelési időszakra vonatkozó
lag a mind nehezebbé váló közélelmezési helyzetre való tekintet
tel az 1917. évi szeptember havában kiadott rendelet mindössze
240.000 métermázsában állapította meg a sörfőzdék által besze
rezhető árpamennyiséget, s a sörfőzdék ebből a mennyiségből is 
csak 48.000 métermázsát dolgozhattak fel. E mellett a pótanyagok 
feldolgozása is mindinkább meg lett szorítva. Hogy ily körülmé
nyek között a közfogyasztás céljaira szolgáló sörmennyiség, annyira 
amennyire, mégis előállítható legyen, a kormány elrendelte, hogy 
legfeljebb 7 cukormérő fokú sörlé állítható elő. a békebeli átlagos 
12—12’5 fokossal szemben.

A sörtermelés csökkenése folytán mindinkább elterjedt a 
komlóból vagy más. a komlót helyettesítő keserű anyagból szénsav 
hozzáadása mellett készült sörpótló italok előállítása, amelyek 
adó alá nem estek. A kincstár és a fogyasztóközönség érdekeinek 
a megóvása szempontjából 1917. augusztus havában szabályozva 
lett az ilyen sör pótló italok előállítása, úgy hogy ezeket csak a 
pénzügyminiszter engedélye alapján szabadott előállítani és for
galomba hozni, az előállításra csak sörfőzdék kaphattak engedélyt, 
s minden hektoliter után 2 K ellenőrzési illeték volt fizetendő. Az 
ilyen italok csak «sörpótló» jelzéssel ellátva voltak forgalomba 
hozhatók.

Tekintettel a pénzérték állandó csökkenésére s az adótétel 
ezzel arányban álló felemelésének mellőzésére megállapíthatjuk, 
hogy a háború folyamán a sör tényleges megadóztatása fokoza
tosan csökkent.

A cukoradó tekintetében lényegesen másként alak ifit a hely
zet. mint a söradó tekintetében, amint az a 172. lapon közölt ki
mutatásból is kitűnik. A termelési és fogyasztási viszonyok a cukor 
tekintetében a békében is lényegesen másképpen alakultak, mint 
a sör tekintetében.

Míg sörfogyasztásunk a békében meghaladta az ország saját 
termelését, addig cukorban lényeges kiviteli többletünk volt.



annyira, hogy a háború kitörésének az első évében a cukorgyári 
érdekeltség kétségben volt aziránt, vájjon a kiviteli lehetőségek 
megszűnése folytán képes lesz-e répa átvételi kötelezettségének 
eleget tenni, s ha igen. mi fog a cukorfelesleggel történni. A kor
mány természetesen mindent elkövetett a termelt cukorrépa fel
dolgoztatása érdekében, s főleg a cukortermelés financírozhatása 
indította a kormányt a hadikölcsönpénztár felállítására, amely 
árukra nevezetesen cukorra is adhatott lombardkölcsönt. A há
ború első hónapjai után beállott pénzbőség következtében azonban 
ennek a hadiköcsönpénztárnak a szolgálatai a cukorgyárak által 
úgyszólván nem is vétettek igénybe.

Az ország cukortermelése békében az 1910/11-iki termelési 
időszakban 3.400,000 métermázsa, az 1911/12-iki termelési idő
szakban 4.200,000 métermázsa, az 1912/13-iki termelési időszak
ban 5.900,000 métermázsa, a cukorfogyasztás pedig évi 1.400.000—
1.600,000 métermázsa volt.

Ezzel szemben a háborús termelési időszakok adatait az alábbi 
táblázat tünteti fel.

Feldolgozott Termelt Fogyasztott
Termelési időszak répamennyiség cukormennyiség cukormennyiség

mm.-ban mm.-ban mm.-ban

1914/15...................  30.910,950 3.731.739 2.701,194
1915/16...................  14.245,727 1.547,434 2.537,091
1916/17...................  14.431,073 1.828,752 2.097,330
1917/18...................  11.119,037 1.438,463 1.900,118

A cukortermelés fehércukorértékben van kifejezve, a fogyasz
tást feltüntető számokban bennfoglaltatnak a hazai termelésen kívül 
az Ausztriából, valamint az 1918. év folyamán Ukrainából behozott 
cukormennyiségek is. Ez adatokból kitűnik, hogy a háború alatt 
a cukortermelés lényegesen visszaesett, a cukorfogyasztás azonban, 
dacára annak, hogy a háborús években fokozatosan kisebbedett, 
mégis a békebelivel szemben lényeges emelkedést mutat, úgy 
hogy még az utolsó háborús termelési időszakban is elég jelenté
kenyen meghaladta a békebelit. A cukortermelés csökkenését a 
répatermelés visszaesése okozta, aminek oka részben a munkaerő 
hiánya, részben az volt. hogy a lakosság és a hadsereg élelmezése 
érdekében más mezőgazdasági termények termelésének a fokozására 
kellett törekedni. 1917. év óta azonban már a szénhiány is kedve
zőtlenül befolyásolta a cukortermelést s az utolsó évben jelentékeny 
cukorrépamennyiségek maradtak vissza feldolgozatlanul a szén
hiány miatt. A fogyasztás emelkedésének az a magyarázata, hogy 
egyrészt a hadsereg úgy közvetlen fogyasztásra, mint egyéb táp
anyagok, pl. kávékonzervek előállításának céljaira igen sok cukrot 
igényelt, s hogy másrészt a cukorfogyasztás, részben azáltal, hogy 
a hadbavonultak reá szoktak, részben mert széles néprétegek vá
sárló- és fogyasztóképessége különösen a háború első évében jelen
tékenyen nőtt. később pedig az egyéb élelmiszerekben mutatkozó
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hiány folytán, a lakosság olyan rétegeire is átterjedt, amelyek bé
kében nem, vagy alig fogyasztottak cukrot.

Ily körülmények között s a cukor nagy tápértékére való tekin
tettel a cukortermelés lehető biztosítása és a cvikorfogyasztásnak 
megfelelő szabályozása a háború alatt sok gondot adott a kormány
nak, s a kormányintézkedések egész sorozata állott ezeknek a 
céloknak a szolgálatában. Ezek a kormányintézkedések részben a 
cukortermeléshez szükséges répa biztosításában, részben a cukor
répa átvételi árának a megállapításában, részben a cukor termelé
sének és fogyasztásának, részben pedig a cukor árának a szabályo
zásában állottak.

Az 1910. év óta minden évben elrendelték a cukorrépa terme
lésről rendelkező kormányrendeletek, hogy a saját gazdaságában 
és, bizonyos megszorítással, saját szeszfőző üzemében való felhaszná
lásra szánt mennyiségen felül, bárki cukorrépát csak cukorgyártási 
célokra termelhet.

A cukorrépa ára a békében a termelők és a cukorgyárak közt 
létrejött gyakran több évre szóló szerződések által szabályozta
tok, amelyekben többnyire, egy meghatározott alapáron felül, a 
cukor piaci árának a különböző tőzsdéken, rendszerint az aussigi 
tőzsdén, való mikénti alakulása szerinti felár szokott volt kikötve 
lenni. A tőzsdék működése a háború kitörése folytán megszűnvén, 
már a háború első évében kellett gondoskodni arról, hogy meg- 
állapíttassék az a cukorár, amely az illető tőzsde árai helyett a 
répa árak. illetve felárak megállapításánál alapul veendő. Egy
1915. január havában kiadott kormányrendelet e tekintetben úgy 
intézkedett, hogy felerészben a cukorrépatermelők, felerészben a 
nyerscukorgyárak érdekeltjei köréből alakított négytagú bizott
ság meghallgatása után a pénzügyminiszter a kereskedelemügyi 
és földmívelésügyi miniszterrel. Horvát-Szlavonországokra nézve 
az utóbbi helyett a bánnal egyetértőleg állapítsa meg ezeket, a 
tőzsdei jegyzéseket helyettesítő, árakat.

Az 1910. évi cukorrépatermelés biztosítása érdekében azonban 
már ennél tovább kellett menni, minthogy a nagyrészt még a bé
kében megkötött répatermelési szerződésekben megállapított, egy 
métermázsa répa után 1'80—2-10 K körül mozgó, alapárak a vál
tozott viszonyok között elegendőknek nem mutatkoztak. A cukor
répatermelésről szóló 1916. évi február havában kiadott rendelet 
ennélfogva úgy intézkedik, hogy a régebben kikötött szolgáltatá
sokon kívül a cukorgyárak részéről minden métermázsa répa után 
1 ‘50 K többlet volt a termelők részére megtérítendő. Az 1917. évre 
ez a többlet 2 K-val 3'50 K-ra emeltetett fel és ezenfelül méter
mázsánként még 1 K többlet illette meg azt a termelőt, aki 1917- 
ben is legalább ugyanolyan területen termelt cukorgyár részére 
répát, mint 1916-ban. Az 1917. november havában kiadott rende
let, szakítva az eddigi ártöbblet rendszerrel, az 1918-ban termelendő 
répa árát métermázsánként egységesen 14 K-ban, tehát a békebeli 
árnak csaknem hétszeresében állapította meg.
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A közfogyasztás arányos ellátása, a cukortermelés és forgalom 
szabályozása érdekében 1916. évi február hónapban meg lett ala
kítva a Cukorközpont, amely a cukorgyári vállalatok képviselőin 
kívül a kereskedelemügyi és pénzügyminiszter, utóbb a közélelme
zési hivatal egy-egy megbízottjából állott. Egyúttal az előállítandó 
cukorkészletek zár alá vétettek, úgy hogy azok felett csak a cukor
központ rendelkezhetett, s egy 1916. évi november hóban kiadott 
rendelet értelmében a Cukorközpont hatásköre a külföldi cukorra 
is ki lett terjesztve, amennyiben kimondatott, hogy nyers- és 
finomított cukor a vámkülföldről csak a Cukorközpont útján hoz
ható be. Egyáltalában a helyzet úgy alakult ki, hogy a háború 
további folyamán, úgy a cukortermelés, mint a cukorforgalom tekin
tetében az intézkedési jogot, természetesen mindenkor a kormány- 
hatóságok utasításainak megfelelően, a Cukorközpont gyakorolta. 
Még az 1916. őszén szabályozva lett az ipari célokra felhasználható 
cukor forgalma, később kontingentálva lett a cukorka- és csoko
ládégyártásra felhasználható cukor mennyisége, a cukor szállítása 
szállítási igazolványokhoz lett kötve ; s midőn 1917 április havában 
cukornak édesített szeszesitalok előállítására való beszerzése és 
felhasználása, hacsak cukornak ily célra kötőanyag gyanánt való 
mérsékelt felhasználása kivételesen nem engedélyeztetett, meg lett 
tiltva, megengedte a kormány mesterséges édesítőszereknek ily 
célokra pótanyagként való felhasználását.

1916. évi októberben a cukorra nézve fejadag lett megálla
pítva, mégpedig tekintettel arra. hogy a fogyasztás az ország egyes 
vidékein különböző volt. úgy, hogy a Cukorközpont a megállapított 
országos fejadag szem előtt tartásával utalta ki a cukrot az egyes 
helyi hatóságoknak, amelyek az így kiutalt mennyiséget az általuk 
megállapított fejadag szerint osztották szét. Az országos átlagos 
fejadag havi 75 dkg volt, amely 1918. január havában 50 dkg-ra 
leitt leszállítva. Budapesten a fejadag 1917. március 15-ig havi 
J’20 kg, azután 1918. január 18-ig 1 kg. majd ezentúl 75 dkg volt.

A cukor árát elsőízben az 1915. július 21-én kelt rendelet állapí
totta meg, az 1915. december 31-ig teljesített szállításoknál méter
mázsánként 96'50 K-ban. beleértve a 38 K fogyasztási adót, amely 
ár 1916. január 1-én és március 1-én 100 kg-onként 50—50 fillérrel 
emelkedett. Az ár fogyasztási cukorra és pedig I-rendű nagysüve
gekre, budapesti fuvaralapon teljes kocsirakományokban, kész- 
pénzfizetés mellett 2% pénztári engedménnyel volt értendő. Ehhez 
alkalmazkodtak a többi árak. Az alapár 1916. februárban 111 K-ra, 
1917 március végén 137 K-ra, 1917 novemberben, az időközben 
behozott 16 K cukoradó hadipótlékot is beleértve, 212 K-ra emel
tetett fel. Ez az utóbbi ár már nem I-rendű nagysüvegre, hanem 
kristálycukorra szólott zsák nélkül, mert a szénhiány miatt mind
inkább csak ilyen cukor volt előállítható. 1918. szeptemberében ez 
az ár 290 K-ra lett felemelve, amiből 38 K fogyasztási adó, 16 K 
cukoradó hadipótlék és 23 K az ez alkalommal először megállapí
tott kincstári árrészesedés címén a kincstárt illette meg. A gyárak
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különböző termelési költségeinek kiegyenlítése érdekében az 1915-iki 
alapár feletti többlet egy külön e célra létesített alapba volt be
fizetendő, amely alap a termelési időszak végén az egyes gyárak 
közt, termelési költségeik és az eladott mennyiség figyelembe
vételével került felosztásra.

A cukor ára a háború alatt a békebelinek körülbelül 31/^szere
sére emelkedett, és hogy az emelkedés ennyire a répaár emelkedés 
alatt maradt, nagyrészt annak tulajdonítandó, hogy a cukor meg
adóztatása nem emelkedett aránvlagosan.

1917-ig a cukoradó tételében változás egyáltalában nem 
állott be. Az 1917. évi XVI. te. a 38. illetve 6 K-ban megállapított 
fogyasztási adó tétele mellett 100 kg-onkint répacukor után Ifi K. 
másnemű cukor után pedig 4 K hadi pótlék beszedését rendelte el. 
Az 1918. szeptemberében pedig ezenfelül a répacukor 100 kg-ja után. 
mint fent említettük, 23 K kincstári árrészesedés hozatott be.

Az ásványolaj finomítás tekintetében Magyarország a béké
ben, az egészen jelentéktelen és csak kenőolajat szolgáltató egbelli 
termelést kivéve, idegen, még pedig túlnyomóan galíciai, kisebb 
részben romániai nyersolajra volt utalva. Az átlagos évi feldolgo
zás 2*5—3 millió métermázsa nyersolaj körül mozgott. A háború 
alatt szerencsésen végrehajtott fúrások eredményeképpen az eg-, 
belli nyersolaj termelés örvendetes emelkedést mutatott.

A háborúalatti nyersolajfeldolgozás, valamint a háborús 
években előállított késztermékek mennyisége, nemkülönben a há
borús évek fogyasztása felől az alábbi táblázat (185. o.) nvujt 
képet.

Közismert dolog, milyen nagy szerepet játszott a háborúban 
az ásványolaj. Egyes ásványolajtermékek, különösen a benzin és 
a gázolaj rendkívüli fontossággal bírtak a hadviselés szempontjá
ból. de nagy fontossága volt különösen a benzinnek a mezőgazda- 
sági munkálatok tekintetében is. Gondoskodni kellett továbbá 
arról, hogy a lakosság világító kőolajszükséglete is, amennyire csak 
lehet, elláttassék. Mindez érthetővé tette, hogy a kormány az ás
ványolaj feldolgozása és az egyes ásványolajtermékek forgalomba- 
hozatala tekintetében igen messzemenő s mind további terekre 
kiterjedő intézkedéseket foganatosított és hogy e termékek ható
sági árát is megállapította. Az első ilyirányú rendelet 1915. decem
berében lett kiadva. Ez a rendelet zár alá vette a benzint, gáz
olajat, hengerolajat, vulkánolajat, motorbenzolt és kátrányolajat. 
A zár alá vett termékeket csakis a kereskedelemügyi miniszter, 
illetve a mezőgazdasági üzemben használt motorok céljaira szük
séges benzin (és benzol) tekintetében a földmívelésügyi miniszter 
engedélye alapján volt szabad kiszolgáltatni. Ez a rendelet jogot 
adott a kereskedelemügyi miniszternek az ásványolajtermékek 
igénybevételére, az érettök követelhető legmagasabb ár megálla
pítására s arra is, hogy szükség esetén a pénzügyminiszterrel egyet- 
értőleg az arra alkalmas vállalatokat kötelezhesse, hogy nyers
anyagok feldolgozásánál bizonyos termékeket — ha ez veszteség
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Termelési évad 1914 szept. 1— 
1915 aug. 31

1915 szept. 1— 
1916 aug. 31

1916 szept. 1— 
1917 aug. 31

1917 szept. 1— 
1918 aug. 31 Összesen

I. N yerso la j fe ldo lgozás m m .-ián -

Lengyelországi 
n y e r so la j ............

Rom ániai nyers
olaj .......................

E gbelli nyers
olaj .......................

összesen . . . .

199,920

8,160

1.942,760 

57,460

912,900

246,500

207,400 

1.004,700 

344,080

3.262,980

1.004,700

656,200

208,080 2.000,220 1.159,400 1.556,180 4.923,880

II. Term elés és fo g ya sztá s  m m .-ban.

Termék megnevezése Termelés Fogyasz
tás Termelés Fogyasz

tás Termelés Fogyasz
tás Termelés Fogyasz

tás Termelés
é _•

Fogyasz
tás

B e n z in .....................
P e tr ó le u m ..............
G ázolaj.....................
Különféle olajok. .
P a r a ff in ...................

ö sszesen .........

19,924
66,368
31,586
35,394

9,962

67,986 — 
530,522-40 
200,987-60 

72,787-20 
64,280-40

238,136
562,802
265,064
383,588

87,550

216,348-80
548,290-80
198,308-40
276,719-20

74,738-80

184,110 — 
287,062- 
177,412-— 
447,623-60 

49,742-—

189,135-20
289,938-40
293,420-—
416,595-20

48,375-20

239,135-60
227,800-
278,188--
621,785-20

10,857'20

236,334-
243,446-80
368,090-80
400,513-20

23,364-80

681,305-60
1.144,032--

752,250-—
1.488,390-80

164,111-20

709,804'—
1.612,198-40
1.060,806-80
1.166,614-80

210,759-20

163,234 936,563-60 1.537,140 1.314,406-— 1.145,949-60 1.237,464-- 1.383,766- 1.271,749-60 4.230,089-60 4-760,183-20
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nélkül lehetséges — a megszabott arányban és minőségben állítsa
nak elő. Ugyancsak ebben az időben a benzin ára a sűrűségi fok 
szerint 32—80 K-ban, a világítóolajé 36 K-ban s más ásványolaj - 
termékek ára ennek megfelelően állapíttatott meg, 100 kg tiszta 
súly után. göngyölet nélkül azonnali készpénzfizetés ellenében, 
világító kőolajnál a fogyasztási adó betudásával.

A háború folyamán ezek az intézkedések mindinkább szigo
rítva lettek. A zár alá vétel ki lett terjesztve az összes ás vány olaj - 
termékekre. Meg lett tiltva a nyers ásványolajnak tüzelésre és 
motorok hajtására való felhasználása. A kénsav egyéb célokra lévén 
szükséges, 1010 augusztusában el lett tiltva kénsavnak ásványolaj- 
termékek előállítására való felhasználása, úgy hogy azóta a köz- 
fogyasztás csak silányabb minőségű világítóolajjal volt ellátható. 
A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyert, hogy a pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg az ásványolajtermékeknek, nyers kő
szénkátránynak. nyers barnaszénkátránynak és kátránytermékek
nek előállításával foglalkozó vállalatokat üzemüknek az előírt 
módon való folytatására kötelezhesse, hogy nyersanyagokat ebből 
a célból egyik vállalatból más vállalatba átutalhasson, s hogy az 
ásványolajtermékeknek, benzolnak és kátrányolajtermékeknek köz
szükségleti célokra való biztosítása érdekében megtehesse mind
azokat az intézkedéseket, amelyekre a minisztérium a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények alapján 
fel volt jogosítva.

Különösen válságossá vált az ásványolaj-helyzet az 1917. év 
elején, mert a román hadüzenet óta az Osztrák-Magyar Monarchiá
nak kellett ellátnia Németországot is ásványolajjal. Ezért a nyers
olaj mikénti feldolgozása messzemenőleg szabályoztatott. 1918 
júliusában pedig elrendelte a kereskedelemügyi miniszter a nyers 
ásványolaj feldolgozásával foglalkozó vállalatok kényszertársulá
sát Ásványolaj ipari Szövetség neve alatt.

Az ásványolajadó tétele a háború alatt nem változott, termé
szetes tehát, hogy az ásványolajadó hozadéka. az adóköteles ás
ványolajtermékek fogyasztásának az anyaghiány folytán beállott 
csökkenése következtében, lényegesen visszament.

Dacára annak, hogy a rendelkezésre álló ásványolajtermékek 
mennyisége a háború alatt csak a leggondosabb gazdálkodás mel
lett fedezhette a szükségletet, mégis jelentkezett kenőolajokban 
olyan felesleg, hogy a kormány az 1917. és 1918. évben, főleg valuta
védelmi szempontokból, a magyar ásványolaj finomítóknak meg
engedte. hogy Svédországba bizonyos mennyiségű könnyű kenő
olajat, Dániába pedig bizonyos mennyiségű nehéz kenőolajat kivi
gyenek olyan feltétel mellett, hogy a vételár felét kötelesek a finomí
tók a kincstárnak átengedni. Az e címen befolyt összegek lettek az 
illető években ásványolaj után járó részesedés címén elszámolva.

A háború a bortermelést, bár az egyes évek termése e ter
melési ág természetének megfelelően nagy eltéréseket mutat egész
ben véve nem befolyásolta kedvezőtlenül, sőt a háború utolsó két
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évében a termés a szőlőterület némi csökkenése dacára igen jó 
volt, amint az a magyar statisztikai évkönyvek adatai alapján 
készült, a szorosan vett Magyarországra vonatkozó alábbi ki
mutatásból kitűnik.

S ző lőterü let és inustterm elés M agyarországon  
1913 1918-ig.

Év
Összes szőlő- 
terület kát. 
holdakban

Összesen 
termelt must

Átlag
hektoliterekben

hektá- kát. hol- 
ronként dánként

Termelt must 
értéke

ezer koronákban

1 9 1 3 ........... 563,496 3.315,961 10-2 5-9 115,615
1 9 1 4 ........... 547,604 2.257,174 7-2 4-1 80.832
1 9 1 5 ........... 547,303 3.039,396 9-6 5'6 205,803
1 9 1 6 ........... 533,241 2.212,525 7-2 44 410,958
1 9 1 7 ........... 529,475 5.608,715 18-4 10-6 1.783,166
1 9 1 8 ........... 526,235 5.700,853 18-8 1 10-8 1.992,135

A boritaladó tétele a háború alatt nem változott. Ezen körülmény 
folytán és annak következtében, hogy a kincstár a boritaladót a zárt
városok kivételével nem a fogyasztott bormennyiség után tételen
ként. hanem a községekkel (városokkal) vágy adóköteles felekkel 
kötött megváltási szerződések illetve bérbeadás vagy reáutalás 
útján szedte be, a boritaladó hozadéka a háború alatt, dacára an
nak, hogy a borfogyasztás főként a háború második felében nőtt, 
nem emelkedett lényegesen. Másrészt a bor ára a hadsereg szükség
lete és a lakosság egy része fogyasztóképességének növekedése 
folytán tetemesen emelkedett, úgy hogy a bortermelés, dacára a 
megnövekedett munkabéreknek, a háború alatt, különösen az 
utolsó két jótermésű évben, igen jövedelmező foglalkozássá vált. 
Ez indította a kormányt és a törvényhozást arra, hogy az 1918. évi 
január 1-étől kezdődő hatállyal a boritaladó változatlan fenn
tartása mellett behozza a bortermelési adót. A hektoliterenkénti 
14 K-ás adótétel, a bor akkori árához és a pénz akkori vásárló
képességéhez. képest igen alacsonynak mutatkozik. Részben ez a 
körülmény, részben a törvény végrehajtása körül mutatkozó ne
hézségek idézték elő. hogy ennek, a háború alatt mindössze az 
utolsó 10 hónapban érvényben volt adónak a hozadéka nem volt 
jelentékeny.

A húsfogyasztási adó tételei éppúgy mint az erre az adóra * 
vonatkozó törvényes rendelkezések a háború alatt változatlanok 
maradtak. Ugyanez áll az italmérési illeték tekintetében. Ezért és 
e közszolgáltatások beszedési és kivetési módja következtében 
hozadékuk a háború alatt fejlődést nem mutathatott fel. sőt 
visszaesett a húsadónál annál is inkább, mert a polgári lakosság 
húsfogyasztása a háború vége felé visszament.
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A határvám hozadéka. amint azt a 162. oldalon levő táblázat
ból láttuk, a háború alatt állandóan és fokozatosan csökkent, 
mert a vámköteles áruk behozatala részben a legtekintélyesebb 
világpiacoktól való elzáratásunk folytán, részben a szövetsége
seinknél és a semleges európai államokban is mindinkább mutat
kozó áruhiány következtében, végül a nélkülözhető áruk behoza
talának korlátozására, sőt tilalmazására vonatkozó kormány 
intézkedések hatása alatt mindinkább visszament. Hozzájárult, a 
vámbevételek csökkenéséhez az is, hogy egyes cikkek behozatalá
nak előmozdítása érdekében az azok után fizetendő vámok besze
dése fel lett függesztve. Elsőnek 1914. november havának elején a 
gabona, hüvelyesek, liszt és egyéb őrlemények vámja függesztetett 
fel, amit csakhamar más a lakosság élelmezése és a hadsereg szük
ségleteinek az ellátása érdekében szükséges egyéb árúk vámjának 
a felfüggesztése is követett.

A háború következtében az ellenséges államokkal kötött ke
reskedelmi szerződések hatálya természetesen megszűnt. Mindjárt 
a háború kezdetén a hadviselés érdekében több cikk behozatala 
meg lett tiltva, felhatalmaztatván a pénzügyminiszter, hogy a 
hadügyminiszterrel egyetértőleg e tilalom alól kivételeket engedé
lyezhessen. Ugyanekkor ugyancsak a hadviselés érdekében több 
cikknek kivitele és Szerbiába való átvitele meg lett tiltva. Csak
hamar a kiviteli tilalom mind több és több cikkre, s a szóbanforgó 
cikkek átvitelének tilalma az összes ellenséges államokra ki lett 
terjesztve.

A behozatalt illetőleg, mint láttuk elsősorban az ellenséges álla
mokból származó mind több és több cikk behozatala és át vitele tila l- 
maztatott. Ugyancsak a behozatal korlátozását célozta az a rendel
kezés, amelynek értelmében 1916. év február havának közepétől 
fogva az Osztrák-Magyar Bank által kiállított vámaranyutalványok 
egyes fényűzési vagy ilyen jelleggel bíró cikkek vámjának a fizetésé
nél nem voltak elfogadhatók, hanem e cikkek vámja tényleges 
aranyban volt fizetendő. Ez intézkedés nem járván különös ered
ménnyel. az 1916. év végén főként valutavédelmi érdekekből a 
nélkülözhető s a vonatkozó rendeletben felsorolt áruk behozatala 
egyáltalában meg lett tiltva. Csakhamar kiderült azonban, hogy 
ez a rendelkezés céljának nem felel meg, s ezért egy 1917. évi már
cius 17-én kelt kormányrendelettel, a nélkülözhető áruk behoza
talának megtiltása tárgyában kiadott fentemlített rendelet hatá
lyon kívül helyezése mellett, a behozatal általában szabályoztatok 
oly módon, hogy azontúl csak külön engedély mellett szabadott 
bárminő árut a Monarchia két állama szerződéses vámterületének 
határain erre a vámterületre behozni, valamint azon átvinni. 
Az engedélyeket a pénzügyminisztériumnál szervezett külön bizott
ság adta meg az illető cikkel való gazdálkodás céljaira felállított 
szervezetek (központok, szakegyesületek stb.) meghallgatásával.

A vámtételek a háború egész tartama alatt változatlanok 
maradtak. Tekintettel azonban arra, hogy a vámok aranyban voltak
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fizetendők, ezek a tételek a pénz értékcsökkenése következtében 
tulajdonképpen koronákban számítva lényegesen és állandóan emel
kedtek. Az, hogy a vám jövedék bevételei ennek dacára koronákban 
is jelentékeny és folytonos csökkenést mutatnak, annak a jele, hogy 
a vámköteles cikkek behozatala nagyobb arányban csökkent, mint 
a pénz értéke, s azt. hogy a vámbevételek csökkenése a háború alatt 
jóval nagyobb volt, mint a behozott mennyiségek csökkenése, az 
idézte elő. hogy a háborúalatti behozatal főként olyan cikkekre esett, 
amelyek vámmentesek voltak, vagy amelyeknek vámja fel lett 
függesztve. Egy 1918. évi szeptember 18-án kelt rendelettel október 
1-étől kezdődőleg a koronabankjegyekkel való vámfizetésnél 150% 
felpénz állapíttatott meg.

Nem járt a kincstár bevételeinek számottevő fokozásával a 
vámhitelezés kérdésének a háború folyamán ismételten bekövet
kezett szabályozása. A háború kitörését közvetlenül követőleg a 
vámhitelezés teljesen be lett szüntetve. Az 1914. év végén azonban 
a békebelihez képest némileg szigorított formában újból meg lett 
engedve s később a feltételek újból szigorítva lettek, és újból lett 
megállapítva a hitelezés igénybevétele esetén fizetendő kamat is 
21/2. 3. illetve 31/2%-ban. a szerint, hogy miképpen volt a hitel bizto
sítva. Azokra az árukra nézve, amelyek után a fentemlített intéz
kedés értelmében a vámilleték ténylegesen aranyban volt fizetendő, 
a vámhitelezés nem volt igény be vehető.

A bélyeg-, jogilleték és díjak hozadékának alakulását az alábbi 
táblázat tünteti fel.

A bélyetj-, jogilleték  és díjak hozadékit koronákban.

Bélyegilleték Jogilieték Dijak összesen

A z 1913-iki zárszám
adások adatai . . . 57.042,371 106.874,437 3.503,740 167.420,548

A z 1914/15-iki zár
szám adások adatai 41.646,488 70.213,795 2.551,103 114.411,386

A z 1915/16-iki zár
szám adások adatai ! 55.583,295 82.564,816 2.211,465 140.359,576

Az 1916/17-iki zár
szám adások adatai ! 69.385,473 138.092,446 2.154,070 209.631,989

Az 1917/18-iki zár
szám adások adatai 77.125,004 240.608,741 5.005,551 322.739,296

A z 1918 júl. 1 1918 
okt. 31-iki zárszám
adások adatai . . . 23.233,416 78.258,907 1.240,665 102.732,988

A z 1914/15-iki állam i 
k ö ltségvetés  adatai 64.024,000 111.665,000 3.134,000 178.823,000

A bélyeg- és jogilleték hozadékának alakulása hűen vissza
tükrözi a háborúnak az üzleti életre gyakorolt hatását. Az 1914/1 RÍ
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Az egyed árú ságok  k eze lé sén ek  zárszám adási ered-
elő irányzatta l

Év
■

Rendes
kiadások

Átmeneti
kiadások

F ol j ó  
kiadások

1913 . . ......................................................... 87.319,735 196,000 87.515,735
1 9 1 4 /1 5 ...................................................... 80.009,789 248,925 80.258,714
1915/1 f i ...................................................... 119.137,356 181,322 119.318,678
1 9 1 0 /1 7 ...................................................... 113.994,891 232,045 114.226,936
1 9 1 7 /1 8 ...................................................... 108.121,692 1.031,355 109.153,047
1918. júl. 1-től 1918. ok t, 31-ig . . 36.980,207 754,581 37.734,848
1914/15. évi k ö ltség v etés .............. 88.648,495 90,800 88.739,295

E bből esik : 

a )  a  dohány jövedékre
1 9 1 3 ............................................................. 80.257,122 196,000 80.453,122
1 9 1 4 /1 5 ...................................................... 73.131,796 208,800 73.340,596
1 9 1 5 /1 6 ...................................................... 109.978,628 181,300 110.159,928
1 9 1 6 /1 7 ...................................................... 102.333,179 231,500 102.564,679
1917 18 ...................................................... 92.185,399 1.031,355 93.216,754
1918. júl. 1-től 1918. ok t. 31-ig . . 26.418,684 754,581 27.173,265
1914/15. évi k ö lt s é g v e t é s ................ 81.354,530 50,000 81.404,530

b )  a  só jövedékre
1 9 1 3 ............................................................. 7.015,714 — 7.015,714
1 9 1 4 /1 5 ...................................................... 6.806,582 40,125 6.846,707
1 9 1 5 /1 0 ...................................................... 9.074,659 22 9.074,681
1 9 1 6 /1 7 ...................................................... 11.346,976 545 11.347,521
1 9 1 7 /1 8 ...................................................... 15.454,972 — 15.454,972
1918. júl. 1-től 1918. ok t, 31-ig . . 10.202,498 — 10.202,498
1914/15. évi k ö ltsé g v e té s ................... 7.219,965 40,800 7.260,765

c)  a  m esterséges édesítőszerek  
egyedárúságára

1 9 1 3 .............................................................. 46,899 — 46,899
1 9 1 4 /1 5 ...................................................... 71,411 — 71,411
1 9 1 5 /1 6 ......................................................  1 84.069 — 84,069
1 9 1 0 /1 7 ......................................................  1 314,736 - r  - 314,736
1 9 1 7 /1 8 ...................................................... 481,321 — 481,321
1918. júl. 1-től 1918. ok t, 31-ig. . . 359,085 359,085
1914/15. évi k ö ltség v e té s ................... 74,000 — . 74,000



m enyei, összehason lítva  az 1914/15 . évi költsérjvetési 
koronákban.

191

Rendes
bevételek

Rend
kívüli

bevételek
Összes

bevételek
A folyó 
kezelés 

feleslege
Beruházások

i' . : V

Az összkeze- 
lés feleslege

232.770,993 _ 232.770,993 145.255,258 1.345,815 143.909,443
268.482,95» 400 268.483,359 188,224,645 31,251 188.193,394
323.530,276 5,000 323.535,276 204.216,598 176,333 204.040,265
198.604,881 4,000 198.608,881 84.381,945 107,851 84.274,094
233.007,210 9,910 233.017,120 123.864,073 54,059 123.810,014
103.064,257 162,270 103.226,527 65.491,679 68,462 65.423,217
241.557.600 241.557,600 152.818,305 1.128,500 151.689,805

195.947,294 195.947,294 115.494,172 1.156,776 114.337,396
230.632,728 400 230.633,128 157.292,532 25,451 157.267,081
279.999,525 5,000 280.004,525 169.844,597 61,813 169.782,784
146.281,106 4,000 146.285,106 43.720,427 52,618 43.667,809
177.460,253 9,910 177.470,163 84.253,409 54,059 84.199,350
82.855,353 162,270 83.017,623 55.844,358 08,462 55.775,896

203.297,000 — 203.297,000 121.892,470 1.097,000 120.795,470

36.740,143 — 36.740,143 29,724,429 189,039 29.535,390
37.704,489 — 37.704,489 30.857,782 5,800 30.851,982
43.393,060 — 43.393,060 34.318,379 114,520 34.203,859
51.754,122 51.754,122 40.406,601 55,233 40.351,368
54.644,468 54.644,468 39.189,496 39.189,496
19.284,662 - 19.284,662 9.082,164 — 9.082,164
38.180,600 38.180,600 30.919,835 31,500 30.888,335

83.556 83,556
/

36,657 .36,657
145,742 — 145,742 74,331 — 74,331
137,691 — 137,691 53,622 — 53,622
569,653 — 569,653 254,917 — 254,917
902,489 — 902,489 421,168 — 421,168
924,242 — 924,242 565,157 — 565,157

. 80,000 — 80,000 6,000 — 6,000



évi hozadék mögötte marad a békebeli eredményeknek, dacára 
annak, hogy a törvénykezési illetéknek 1915. évi január 1-én életbe
lépett új szabályozása, az egyéb körülmények változatlan mara
dása esetén, emelőleg kellett volna hogy hasson ezekre a bevételi 
ágakra. A háború második évétől fogva azonban az üzleti élet 
megélénkülésével párhuzamban emelkedik ezeknek az ágazatok
nak a hozadéka. 1916/17-ben már meghaladja a békebeli összege
ket s a háború végén aranyértékben is meglehetősen megközelíti a 
békebeli eredményeket. Ezt a kedvező eredményt azon felül, hogy 
ez a bevételi ág az. amelynél az összes állami bevételi ágazatok 
közül természeténél fogva leginkább érvényesül automatice a 
pénz értékcsökkenésének a hatása, az egyes illetéktételek emelése 
és az illetékkiszabás alapjául szolgáló értékek felemelése iránt 
hozott törvényes intézkedések is előmozdították. A vagyonátru
házási illeték újabb szabályozásáról szóló törvény rendelkezései, 
amelyek jelentékeny bevételi többletet voltak hivatva eredmé
nyezni. tekintettel arra, hogy ez a törvény csak 1918. évi augusztus 
hó 1-én lépett életbe, s hogy az annak alapján foganatosított ille
tékkiszabások 1918. október végéig legfeljebb szórványosan for
dulhattak elő, a fenti táblázat adataiban még nem juthattak ki
fejezésre.

Az állami egyedárúságok kezelésének eredményeiről a 190- 191. 
oldalon levő táblázat számol be.

E táblázat adataiból kitűnőleg az egyedárúságok üzleti feles
legei a háború első két évében a békebelivel szemben némi emelke
dést, az 1916/17. évben azonban igen jelentékeny visszaesést mu
tatnak. míg ettől az időponttól kezdve ismét némileg kedvezőbbé 
válik a helyzet. A visszaesés oka, ugyancsak a táblázatból kitűnő
leg. főként a dohányjövedék bevételeinek a kedvezőtlen alakulása. 
A zárszámadási adatok alapján készült ez a táblázat azonban nem 
nvujt tiszta képet az egyedárúságok. nevezetesen a dohány
jövedéknek a háború folyamán elért eredményei tekintetében.

A dohányjövedéki központi igazgatóság adatai szerint ugyanis 
a dohányjövedék pénzügyi eredményei a háború alatt következő- 
képen alakultak.

1914/15 1915/16 1916/17 1917/18 1918. júl. 1— 
1918.okt.31-ig

k o r o n á k b a n

B e v é te l ............ 230.633,128
73.157,247

157.475,881

279.999,525
110.040,440
169.959,085

235.944,686
108.863,551
127.081,135

256.832,307
88.646,214

168.186,093

80.452,099
27.485,016
52.967,083F e le s l e g ............

E kimutatás, melynek az 1914/15.. 1915/16. évekre és az 1918. 
július 1-től 1918. október 31-éig terjedő időszakra vonatkozó ada
tai nagyban egészben megegyeznek a zárszámadási adatokkal, az



1916/17. és 1917/18. évek eredményei tekintetében lényegesen ked
vezőbb képet nyújt, mint a zárszámadások, mégpedig tekintettel 
arra. hogy a kiadásoknál mutatkozó eltérés főként a két év közötti 
eltolódások következményének látszik, főként azért, mert a be
vételek mindkét évben lényegesen, a két évben együtt összesen 
169.021,724 K-val meghaladták a zárszámadásilag kitüntetett 
összegeket. E feltűnő eltérés oka az. hogy a zárszámadásokat 
a dohányeladásra nézve az egyes pénzügyigazgatóságok tartoztak 
volna elkészíteni s amikor a szóbanforgó két év zárszámadásai 
összeállíttattak, a trianoni béke folytán tőlünk elszakított ország
részeken volt pénzügyigazgatóságoktól az adatok már nem voltak 
beszerezhetők. Ezért hiányosak a zárszámadási adatok, s azokkal 
szemben helyeseknek a dohányjövedéki központi igazgatóság által 
a havi jövedelmi kimutatások alapján összeállított, elől közölt 
adatok tekintendők, mely jövedelmi kimutatások adatai azonban 
a legfőbb állami számvevőszék által a zárszámadások, illetve az 
azokat helyettesítő kimutatások összeállítása alkalmával felhasz
nálhatók nem voltak.

A dohányjövedéki központi igazgatóság adatai alapján ké
szült fenti kimutatás szerint a dohányjövedék bevételi feleslegei 
ugyan a háború mindegyik évében meghaladták a békebeli feles
leget, de a többlet az 1916/17. évben egészen jelentéktelen s a többi 
években is csak 90% körül mozog, tehát a háború első évétől el
tekintve a pénz értékcsökkenésének mérvét sem érte el. sőt a 
háború második felében lényegesen az alatt maradt. Ez azt tanú
sítja. hogy a dohány egy edárúság. az állam legfontosabb bevételi 
forrásainak egyike a háború alatt, aranyértékben számítva, még 
annyival sem járult az állam kiadásainak fedezéséhez, mint a 
békében, nemhogy legalább kis részben fedezte volna az állam 
háborús kiadásait.

E kedvezőtlen eredménynek részben a dohánytermelés csök
kenése és az Európában általánosságban mutatkozó dohányhiány, 
részben az egyedárúsági árak megállapítása volt az oka.

A kincstár számára szolgáló belföldi dohánytermelés alakulá
sát az alábbi kimutatás tükrözteti vissza.

A dohányterm elés alakulása a/, 1 9 1 3 —1918. években .

Év
Ültetési
terület
kát.

holdakban

Termelt 
dohány

mennyiség 
mm-ban

Kifizetett 
beváltási 
ár koro
nákban

1
100 kg do

hány átlagos 
j beváltási ára 
! koronákban

Egy kát. 
holdon ter

mett dohány 
kg-okban

Egy hold 
hozama

korona jfill.

1913.. . 82,717 474,005 20.882,260 43'59 579 256 67
1 9 1 4 ... 79,203 507,722 23.875,313 46-58 647 305 95
1915.. . 00,815 338,740 18.322,978 53-56 562 305 25
1 9 1 0 ... 57,970 273,730 19.811,550 71-77 475 345 81
1917.. . 50,934 192,980 18.454,853 i  95-63 379 362 32
1 9 1 8 ... 45,759 148,763 23.670,702 159-11 325 517 29

14Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt.
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Amint e kimutatásból látjuk, a dohánytermelés a háború alatt 
évről-évre állandóan és igen nagy mértékben visszaesett, s a vissza
esés nemcsak a dohányültetésre fordított terület csökkenésének, 
de az átlagos terméshozam jelentékeny visszamaradásának is volt 
a következménye. A területi visszaesés oka egyrészt annak tulaj
donítható, hogy a termelők tekintélyes része nagyobbmérvű szem- 
termelésre és nagyobb konjunkturális jövedelmet biztosító növé
nyek termelésére tért át, amire természetesen befolyással volt a 
dohánybeváltási árak mikénti megállapítása is, amire később térünk 
ki. De tulajdonítandó másrészt ez a visszaesés annak, hogy a do
hánytermelésre nem állott elegendő, kellő szakértelemmel és ta
pasztalattal bíró munkaerő rendelkezésre, mert a hadiszolgálatra 
behívott dohánykertészek megfelelő szakképzett munkásokkal pó
tolhatók nem voltak. A háború folyamán beállott nagy fahiány 
folytán igen magasra felszökött faárak is hozzájárultak ennek a 
visszaesésnek az előidézéséhez, mert sok dohánytermelő számítását 
jobban megvélte találni, ha a dohánytermeléssel felhagyva, a 
dohányszárí tópajták faanyagát akár saját gazdaságában való más
nemű felhasználás, akár eladás útján, az uralkodó magas faárakon 
értékesíthette. A holdankénti átlagos terméshozam visszaesésé
nek és az ezzel egyidejűleg mutatkozott minőségi visszaesésnek 
oka leginkább arra vezethető vissza, hogy a dohánytermelésre 
szánt földek a gazdálkodás elé tornyosuló nehézségek miatt kel
lően előkészítve nem lettek, s hogy a dohánytermelési munkálatok 
igen nagy részben, mint már jeleztük, nem kellően jártas, avatatlan 
munkások által lettek ellátva. Ez a háborús állapotok következ
ménye gyanánt jelentkező mennyiségi és minőségi visszaesés ter
mészetesen viszont maga után vonta a dohánytermelésre fordított 
terület csökkenését is.

A dohánybeváltási árak mikénti megállapítása a kormány
zatot igen nehéz feladat elé állította. A dohánytermelés fokozása 
érdekében természetesen minél magasabb beváltási árak lettek 
volna megállapítandók, és ez merőben fiskális szempontokból te
kintve az államkincstárra sem lett volna hátrányos, mert kétség
telen, hogy a dohánytermelés feleslegei előnyösen lettek volna 
értékesíthetők. De a magas dohánybeváltási árak megállapítása 
ellentétben állott volna a kormányzatnak az árak felhajtása ellen 
az egész vonalon elfoglalt álláspontjával, s a magas dohánybeváltási 
árak óvhatatlanul visszahatással lettek volna az összes mezőgazda- 
sági, és ennek nyomán az összes ipari, cikkek árának az alakulására.

így a kormánynak arra kellett törekednie, hogy a dohány
beváltási árak megállapításánál megtartsa az arany középutat. 
Az 1914. évben a háború kitörése előtt megállapított dohány
beváltási árak változatlanul lettek fenntartva. Az 1915. évben 
ezekhez az árakhoz 10% pótlék engedélyeztetett, amely az 1916. 
évben 30%-ra lett felemelve, azzal a hozzáadással, hogy azok a 
termelők, akik az 1916. évben az 1915. évi ültetési területtel egyenlő 
területen termeltek dohányt, a 30% helyett 40%-os, azok pedig.
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akik az 1915. évi ültetési területnek legalább 20%-ával nagyobb 
területen termeltek. 50%-os árpótlékban részesültek. Az 1917. 
évben az árpótlék általánosságban 50%-ban lett megállapítva, 
amihez a termelt dohány minősége szerint kilogrammonként 5—50 
fillér minőségi jutalom járult. Végül az 1918. évben a minőségi 
jutalom elejtésével 100%-os pótlék engedélyeztetett.

Ausztriának, egy erre vonatkozólag érvényben levő, még az 
1867-es kiegyezés idejéből származó megállapodás alapján

1913- b a n .............. 145,445 q
1914- b e n .............  206,438 q
1915- b e n .............. 138,609 q
1916- b a n .............  118,997 q
1917- ben .......  ............ . 82,304 q

dohány engedtetett át önköltségi áron a magyar kincstár által.
Külföldre el lett adva

1913- b a n ...............  85,364 q
1914- b e n ...............  49,016 q
1915- b e n ...............  48.264 q

dohány. Ezentúl a háború tartama alatt felesleges készletek hiá
nyában a külföldre eladások nem történtek.

A háború kitörése, a hadsereg nagyarányú fogyasztása foly
tán, a dohánygyártmányok terén a szükségletet nagyon megnö
velte. A mozgósítás alkalmával úgy a dohánygyárak, mint a do
hány árúraktárak a még a békében előírt mozgósítási dohánykész
letekkel, valamint a dohánygyári üzemek a zavartalan menetüket 
biztosító szénkészlettel, nemkülönben a gyártáshoz megkívánt 
egyéb eszközökkel és anyagokkal jól el voltak látva, s így a mozgó
sítás a dohánygyári üzemekben zavart nem idézett elő. Az állan
dóan megnövekedett szükséglet kielégítéséről azonban a gyártás 
fokozása útján kellett gondoskodni. Ez az ország mind a 22 dohány
gyárában megtörtént, mégpedig, amint az alábbi kimutatás tanú
sítja, a háború első két évében megfelelő sikerrel.

A dohánygyárak á ltal a háború a la tt e lőá llíto tt dohány
gyártm ányok m en n yisége, ö sszeh ason lítva  az 

1913. évi gyártással.

Év
Burnót

Pipa- és 
szivarka- 
dohány

Szivar Szivarka Thana-
ton

tg darab kg

1913 .......................... 17,502 19.111,364 649.297,927 2,222.271,760 152,810
1914/15 ................ 16,107 24.597,615 654.492,608 3 309.848,788 129,133

83,5531915/16 ................ 20,975 22.062,490 627.153,198 3,441.786,460
1916/17 ................ 12,585 14.137,694 498.114,659 2,085.091,876 50,132
1917/18 ................ 10,168 10.660,758 700.903,600 1,960.037,011 01,558
1918. júl. 1—1918. 
okt. 31-ig ............ 3,405 4.178,587 233.325,534 654.340,707 20,529

1 3 *
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A fokozott gyártást azonban a belföldi dohánytermelés csök
kenése következtében, de főként azért, hogy a külföldi piacoktól 
elzárt magyar dohányjövedék nyersanyagkészletei minél hosszabb 
ideig kitartsanak, a háború harmadik évében csökkenteni kellett. 
E célból a gyártás az 1916. évi július 1-től kezdve az 1915. évi 
fogyasztás 70%-ára lett leszállítva. A csökkentett gyártásból első
sorban a katonaság szükséglete lett teljes mértékben kielégítve, 
úgy hogy a háború befejeztével a katonaság kezében igen nagy 
mennyiségű dohánygyártmány maradt vissza, amely a bekövetke
zett események folytán nagyrészt elkallódott. Az ellenségnek 1916- 
ban Erdélybe történt betörése folytán a sepziszentgyörgyi do
hánygyár üzeme 1916. szeptember 1-től 1918. május hó 31-ig 
Szünetelt s az ott tárolt nyersanyagok és dohánygyártmányok az 
ellenség kezébe kerültek. A gyártás csökkenéséhez az 1917. és 1918. 
években nagy mértékben hozzájárult az. hogy valamennyi dohány
gyárban tüzelőanyag, villamosáram. továbbá szivarkapapiros és 
egyéb szertári cikkek hiánya miatt ismételve hetekig tartó kény
szerüzemszünetek álltak be.

A munkaerő hiány a dohánygyári üzemekben, amelyekben 
a békében is túlnyomóan női munkások vannak alkalmazva, a 
háború alatt nem okozott nagyobb nehézségeket. A férfimunkások 
részben erősebb szervezetű nőmunkásokkal, később részben hadi
foglyokkal helyettesíttettek.

Az 1913. évben a dohánygyári munkások száma 19,862 és évi 
munkabér keresetük összege 13.652,840 K 92 fillér volt, úgy hogy 
egv munkás átlagos heti keresete 13 K 50 fillérre rúgott. A munkás
létszám a háború alatt következőkép alakult :

Férfi Nő Összesen
1914-ben 1974 18,048 20.022
1915-ben • 1619 18,202 19,821
1916-ban 1604 18,268 19.872
1917-ben 1516 18,375 19,891
1918-ban 1459 18.497 19.956

A háború első évében a dohánygyári munkások bérezése ugyan
az volt, mint 1913-ban, de keresetük a kiterjesztett gyártás által 
előidézett munkaidő-meghosszabbítás folytán emelkedett. 1916 
január 1-től kezdve a dohánygyári munkások részére személyes
és családi havi segélyek engedélyeztettek, melynek legnagyobb 
összege személyenként 5 K-ban s minden külön ellátás alatt álló, 
önálló keresettel nem bíró gyermek után 4 K-ban volt megállapítva.
1916. október 1-től fogva a havi segély mérve 100%-al emeltetett.
1917. április 15-től kezdve az összes dohánygyári munkások bére 
pótlék címén 25 %-kal fel lett emelve. Ugyanakkor a havi személyes 
segélyek újból az eddigiek 100%-ára emeltetett. A 25%-os pótlék
1917. november 1-től szakmánybéres és napibéres munkásoknál 50 %- 
ra. az ellenőrző személyzetnél pedig 65%-ra lett emelve. 1917 szép-



tember havában a legszükségesebb beszerzések megkönnyítése 
céljából az összes munkásoknak fejenként 50 K s ezenfelül minden 
szülői ellátás alatt álló 14 éven alóli gyermekük részére 10 K egy
szeri segély folyósíttatott. 1918. január havában további ilyen 
egyszeri segély folyósíttatott. amelynek mérve férfi szakmunká
soknál 200 K. nő szakmunkásoknál 100 K s minden szülői ellátás 
alatt álló, önálló keresettel nem bíró 16 éven alóli gyermek után 
20 K volt. Ezenfelül a munkások beszerzéseinek megkönnyítése 
érdekében az 1917. évben minden dohánygyárban beszerzési csoport 
állíttatott fel. A gyártásnak 1916. július 1-től beállott korlátozása 
folytán a munkaidőt le kellett szállítani, nehogy azonban a szak- 
mánymunkások, keresetüknek ennek folytán beálló csökkenése 
következtében, megélhetésükben veszélyeztetve legyenek, részükre 
elmaradt keresetükkel egyenlő mérvű pótbérek engedélyeztettek. 
A dohánygyári munkásoknak a háborúalatti bérkeresményéről 
az alábbi kimutatás (198. o.) nyújt tájékozást.

A dohánygyártás tekintetében nagy nehézségeket okozott a 
vasúti kocsik hiánya miatt a dohánygyárak részére szükséges 
nyersanyagoknak, valamint a kész dohánygyártmányoknak ren
deltetési helyeikre való elszállítása. Az egész Európát fenyegető 
dohányinségre való tekintettel, a háború utolsó szakában már 
dohánytpótló anyagokról is kellett gondoskodni, amelyek fel- 
használására azonban a háború befejezése folytán nem került 
a sor.

A dohánygyártmányok eladása az alábbi kimutatásból ki- 
tűnőleg nagyban egészben párhuzamosan alakult a gyártással, 
azzal az eltéréssel, hogy az 1915/16. és 1916/17. években, hála az 
előző évekből maradt készleteknek, a gyártott mennyiségeknél 
nagyobb mennyiségek voltak eladhatók, és hogy az utolsó időben 
több szivar lett gyártva, mint amennyi el lett adva.

A dohányáruraktárak által a háború alatt eladott dohány- 
gyártm ányok m en n y iség e  (a hadsereg fogyasztásával 

együtt), összeh ason lítva  az 1913. évi eladással.

Év

•
Burnót

Pipa- és 
szivarka- 
dohány

Szivar Szivarka Thana-
ton

kgkg darab

1 9 1 3 .......................... 21,154 19.038,882 631.390,563 2,402.938,248 116,789
1914/15 ................... 19,017 24.708,815 651.689,818 3,011.327,694 79,587
1915/16..................... 23,558 30.066,046 772.470,963 3,665.290,930 153,308
1916/17 ..................... 13,086 16.171,036 561.985,607 2,329.798,607 82,542
1917/18 ..................... 9,351 9.721,765 340.382,365 1,397.882,164 62,537
1918. júl. 1 - okt. 31 2,987 4.240,575 113.450,787 465.560,917 19,179

A fenti kimutatásban kitüntetett mennyiségek magukban 
foglalják a háború alatt a katonaság részére, természetesen ármeg-
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A  d o h á n y g y á r i  m u n k á s o k n a k  a  h á b o r ú a l a t t i  h e t i  h é r k e r e s t n é n y e i .

A munkások minősége :

1914 augusztus 1-től 
1917 április 14-ig

1917
bér

április 15-től 1917 no vem- 
1-ig a 25%-os háborús 

pótlékkal

1917 november 2-től 1918 októ
ber 30-ig az 50°/o-, illetve 
65°/o-os háborrís pótlékkal

leg
magasabb

leg-
kisebb átlagos leg

magasabb
leg

kisebb átlagos leg
magasabb

leg
kisebb átlagos

k e r e s m é n y k e r e s m é n y k b r e s m é íi y
K f K K 1 f K f K f K f . K f K * K f

M űszerészek ............................ 66 — 41 62 51 88 ! 55 50 : 68 101 —  • 62 — 77 —

Ipari szak m u n k ások ............ 58 50 43 50 51 - 78 - 58 — 68 87 65 J 77 —

Segédmunkások :

férfi ..................................... 33 — 24 98 28 1 8 8 44 33 30 : 38 50 50 37 5 5 1 43 25

n ő .......................................... 24 98 20 48 23 j 18 33 30 27 30 30 90 34 55 28 55 33 65

Szakmánybóres munkások :

férfi........................................ — — - — 43 132 — 57 75 — — 68 30

n ő .......................................... — — . — — 27 ' 20 — j 36 26 _ — — 42 51

Ellenőrző szem ély zet: n ő . . 23 44 ^2 50 31 25 30 39 65 38 —

Jegyzet: Az itt k im u tatott bérkeresm ényekben nem foglaltatnak: I . K orpótlék, m ely  hetenként és fejenként k ite tt:
a )  férfiaknál: 10— 20 szolgálati évig 2 K 40 f-t, 20 - 30 szolgálati évig 3 K -t. 30 szolgálati éven tú l 3 K 00 f-t.
b) nőknél: 10 20 szolgálati évig 1 K  80 f-t, 20 30 szolgálati évig 2 K 40 f-t. 30 szolgálati éven  túl 3 K-t.

2. Az egyénenkénti szem élyes és családi havisegélyek.
3. Az egyszeri beszerzési segélyek.
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térítés ellenében, kiszolgáltatott mennyiségeket is. A magyar do
hányjövedék a harcvonalban álló hadsereg dohányszükségletének 
2/5-részét, a mögöttes országrészekben elhelyezett katonaság szük
ségletének pedig a felét látta el. Ennek a nagy katonai szükséglet
nek a kielégítése egyrészt, a gyártás csökkenése másrészt, a 
háború utolsó két esztendejében a polgári dohányfogyasztás kielé
gítése terén jelentős gyártmány hiányt vont maga után. Nem kis 
mértékben fokozta ezt a hiányt az. hogy az 1917. év elejétől fogva 
a hadműveleti területen fekvő fiúméi dohánygyárban előállított 
nagymennyiségű dohánygyártmányok nem voltak a hátmögötti 
országrészekbe elszállíthatok és így nem voltak a fogyasztás ren
delkezésére bocsáthatók.

Nehogy a mindinkább jelentkező dohánygyártmányhiány 
H mezőgazdasági munkálatok ellátásában zavarokat idézzen elő. 
a kormány az 1918. évi aratási, betakarítási és cséplési idényre 40 
millió darab 25 grammos csomag közönséges pipadohányt gyár
tatott és ezt a mennyiséget a vármegyei gazdasági egyesületek 
közvetítésével az akkor érvényes nagybani eladási árakon osz
totta szét a mezőgazdasági munkások és cselédek részére.

A dohánygyártmányok eladási ára a háború első évében vál
tozatlan maradt. Az első áremelés 1915. évi október 1-től kezdve 
következett be és átlagban a békebeli árak 32.30%-át. tette ki. 
Ezt követte 1916. évi június hó 1-vel egy második emelés, amely 
átlagban az akkori árak 31.80%-át tette ki. A harmadik, az akkori 
árak 31.70%-ának megfelelő átlagos áremelés 1917. évi március 
1-től fogva, és a háborúalatti utolsó, az akkori árak 39.50%-ös 
átlagos emelésének megfelelő áremelés 1918. évi január 15-én lépett 
hatályba. A háború alatt tehát összesen négyszer emeltettek a 
dohányeladási árak s e négy emelés hatásaként az árak a háború 
végén átlagosan 220.34%-kal voltak magasabbak, mint a háború 
kitörésekor. Az emelés tehát nagyobb volt. mint a pénz külföldi 
árfolyamértékében beállott csökkenés, viszont jóval mögötte maradt 
az elsőrendű élelmicikkek áremelkedésének. A dohányjövedék ked
vezőtlen üzleti eredményeinek azonban, különösen a háború máso
dik felében, nem annyira az áremelések mérsékelt volta, mint 
inkább a rendelkezésre álló dohánygyártmányok elégtelensége 
volt az oka.

A sójövedék üzleti eredményei a háború alatt a 190— 191. 
oldalon levő kimutatásból kitűnőleg némileg kedvezőbben alakul
tak ugyan, ennek a jövedéki ágazatnak a bevételi feleslegei sem 
tartottak azonban lépést a pénz értékcsökkenésével, aminek az 
oka az volt, hogy a só alapára az 1918. évi szeptemberéig egyálta
lában nem és azontúl is csak mérsékelten emeltetett.

A só a háború alatt a békebelihez képest állandóan fokozott 
mérvű kereslet tárgyát képezte, és hála az ország nagy sókincsének, 
ez a kereslet, egyes időnként fellépő s a szállítási nehézségek folytán 
keletkezett, de soha sem hosszú ideig tartó helyi zavaroktól el
tekintve. mindig kellő mértékben ki volt elégíthető.
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A só forgalmát a háború alatt sónemenként részletezve az 
alábbi táblázat tünteti fel.

A só fbrijalm a a háború alatt.

A só níme

A forgalomba hozott mennyiség

1913-ban 1914/
1915-ben

1915/
1916-ban

1916/
1917-ben

1917/
1918-ban

1918
júl.l— okt. 

31-ig
m é t e r m á z s á k b a n

K onyhasó  . . 
M arhasó . . . .  
Iparsó . * . . . . .  
S ók iv ite l . . .
Ö sszesen  . . . .

í .849,262 
253,884 
577,867 
257,269

2.277,466
202,517
222,649

19,350

2.507,301
224,062
313,816

50,150

2.883.298
143,113
227,694
45,000

2.748,596
168,800
280,999

6,499

628,088
41,486
70,710
16,400

2.938,232 ! 2.721,982 3.155,329 3.299,705 3.204,894 756,684

A háborús évek fokozott mérvű sóforgalma egyrészt a tény
leges szükséglet megnövekedésében, másrészt a lakosság az iránti 
törekvésében leli magyarázatát, hogy a háború alatt elsőrendű élet
szükségleti cikkeket és így sót is minél nagyobb mennyiségben 
tartson készletben. A tényleges szükséglet megnövekedését egyrészt 
a hadsereg ellátása tekintetében támasztott igényeknek legnagyobb 
részben Magyarországról történt kielégítése, másrészt egyes ipar
ágaknak. pl. a konzervgyártásnak és a bőrkikészítésnek fellendü
lése és fokozott sófogyasztása okozta.

A forgalomba hozott sómennyiség ez emelkedésének tulajdo
nítandó. hogy a sójövedék üzleti feleslegei a sóalapáraknak 1018. 
évi szeptember 1-ig való változatlanul hagyása mellett, koronák
ban a békebeli eredményeket felülmúlták, dacára annak, hogy a 
sóbányák üzemének fenntartásához szükséges üzemi anyagok, 
tüzelőszerek, kenőolajok, gépalkatrészek, szíjak stb. árának, vala
mint a bányamunkások bérének emelkedése a sótermelési költsé
geket lényegesen növelte.

Ezek a termelési költségek kősónál :
az 1913. évben.............................................................................. 107.54
az 1914/15. évben...........................................................................115.96
az 1915/16. évben...........................................................................129.05
az 1916/17. évben.................................   139.58.
az 1917/18. évben..................................................................   258.91
az 1918. július 1-től október 31-ig terjedő időszakban pedig 664.06 
tettek métermázsánként.

Az üzleti feleslegeknek a fentjelzett módon való alakulása 
mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy a só alapára 1918. évi 
szeptember 1-ig változatlanul maradt és hogy az akkor bekövet
kezett emelés sem volt jelentékeny, mert a kősónál 56%-ot, a főtt- 
sónál 74%-ot. a marhasónál pedig 67%-ot tett ki.

A sóellátás zavartalansága a fokozott kereslet dacára a háború 
egész tartama alatt biztosítható volt. habár a vagonhiány és az.



időnként hekövetkezett forgalmi nehézségek a sónak a határszé
lekhez közel fekvő sóbányákból az ország különböző helyeire való 
szállítása elé sokszor akadályokat gördítettek. A sóellátásnak ez a 
zavartalansága idézte elő. hogy a sóárakban a szabadforgalomban 
sem állottak be indokolatlan emelkedések, úgy hogy a sóárak emel
kedése messze elmaradt a többi elsőrendű élelmiszerek árának 
emelkedése mögött.

A mesterséges édesítőszerek állami egyedárúsága nem célozta 
az állami jövedelmek közvetlen fokozását, hanem a cukorfogyasz
tásnak és a cukorfogyasztási adó hozadékának a védelme szem
pontjából hozatott be, és ennek megfelelően prohibitív jellegű volt. 
A háború alatt azonban a cukorhiány beállta folytán a mesterséges 
édesítőszerek állami egyedárúsága nem volt olyan szigorúan kezel
hető, mint a békében, nem volt következetesen érvényesíthető az 
az álláspont, hogy a mesterséges édesítőszerek csak gyógyszerek 
gyanánt hozhatók forgalomba és használhatók fel. s ha nem is en
gedtetett meg kifejezetten, de tűrni kellett, hogy a mesterséges 
édesítőszerek mindinkább felhasználtassanak cukor pótlására. Éde
sített italok iparszerű előállításához, mint a cukoradó tárgyalásánál 
láttuk,az 1917. év elején kifejezetten is meg kellett engedni szacharin 
felhasználását. Ehhez képest természetes hogy a mesterséges éde
sítőszerek fogyasztása a háború alatt állandóan nőtt.

A fogyasztás a következőképpen alakult :
A fogyasztott mesterséges édesítőszer tiszta súlya grammokban

Év i'i d e s i t ő e r ő i e
300 550 +40 100—110
por por kristály tabletta

1913 17,250 5,250 12.250 407,050
1914 11,750 4,300 19.250 488,250
1915 15.250 9,800 29,500 433,000
1916 72,500 41,800 88,750 1.551,582
1917 142,500 72,500 92,500 2.619,946
1918 — 530.740 267,300 11.545,071
A cukor árának a háború folyamán bekövetkezett áremelke

désével kapcsolatban a mesteséges édesítőszerek egyedárúsági árát 
is szabályozni kellett. Ezek az árak a háború alatt kétszer lettek 
emelve. Az első áremelés 1917 márciusában volt s a békebeli árak
nak körülbelül 10— 16 százalékát tette ki. a második áremelés, 
amely 1918 júniusban következett be, már kiadósabb volt. Az új 
árak. a tablettákat kivéve, amelyeknél az emelés 100%-on alúl 
maradt volt, az egyéb alakú mesterséges édesítőszereknél a béke
beli árak 214—230%-a közt mozogtak.

A pénzügyi igazgatás különféle bevételei a háború alatt a 
162. oldalon levő táblázat adataiból kitűnőleg egészben véve a 
békebeli színvonalon mozogtak, bár a háború közepe táján némi 
emelkedés észlelhető.

Az itt elszámolt fontosabb bevételi források hozadékának 
mikénti alakulása az alábbi kimutatásból tűnik ki.



A pénzügyi igazgatás kü lönféle bevételei koronákban.

A bevétel neme
Az 1913-iki Az

1914/15-iki
Az

1915/16-iki
Az

1916 17-iki

—
Az

1917/18-iki
Az 1918 júl. 
1—1918 okt. 

31-iki
Az 1914/15-iki 

állami 
költségvetés 

adataiz á r s z á m a d á s o k  a d a t a i

L ottó jöved ék ................................... 2.673,247 2.666,695 1.623,004 2.601,633 2.811,603 942,399 2.672,050

Fém jelzési ille ték .......................... 242,574 91,007 136,183 127,618 121,134 63,968 332,100

Bán vai H etek ................................... 619,515 573,134 569,970 599,947 830,147 204,254 614,000

N yereségrészesedés az Osztrák
Magyar B ank jövedelm éből 12.393,241 5.852,021 6.893,023 7.949,067 7.497,943 — 5.745,700

E gyebek ............................................ 1.879,372 1.167,871 1.213,525 3.504,994 3.927,350 5.556,961 1.168,558

Összesen. . . . 17.807,949 10.350,728 10.435,705 14.783,259 15.188,17.7 6.767,582 10.532,408



A lottójövedék hozadékában az 1915/16. évben mutatkozó 
visszaesést az idézte elő, hogy a háború kitörésekor a folyamatban 
levő 34. osztálysorsjáték húzásai a 4. osztálynak 1914 augusztus 
11-én megtartott húzása után felfüggesztettek és csak a pénzpiac 
helyzetében beállott javulás után vétettek 1915. évi október 7-én 
újból fel. Itt említjük meg. hogy az osztály sors játék bérletére nézve 
az 1897. évi VII. te. alapján azé végből alakult részvénytársasággal 
létesített szerződés 1917. évi októberében lejárván, a kormány az 
osztálysors játék rendezését és lebonyolítását az 1917. évi IX. te. 
16. §-a alapján a Pénzintézeti Központra bízta oly módon, hogy a 
Pénzintézeti Központ kezelési költség fejében minden sorsjegy 
után darabonként 3 K-ban részesült s a tiszta jövedelemből minden 
sorsjáték után az első 1.200.000 K az államot, az ezutáni tiszta 
jövedelem pedig, amíg az 1.500,000 K-t meg nem haladt, a Pénz
intézeti Központot illette meg, míg a tiszta jövedelem 1.500,000 K-t 
meghaladó többletéből 80% az állam, 20% a Pénzintézeti Központ 
javára volt elszámolandó.

A fémjelzési illeték, valamint a bányailleték hozadékának 
csökkenése természetes következménye a háborús állapotoknak. 
A bányailleték hozamánál az 1917/18. évben mutatkozó emelkedés 
annak a következménye, hogy a háború végei elé a nyersanyag- 
készletek kimerülése arra késztette a bányavállalkozást, hogy a 
normális viszonyok közt művelésre alkalmasnak nem tartott 
ásványelőfordulások kizárólagos kutatási, illetve bányászati jogát 
magának biztosítsa. A bányailleték tételei a háború alatt nem 
változtak.

Az Osztrák-Magyar Bank jövedelméből való nyereségrésze
sedés az 1914/15. évi költségvetési előirányzattal szemben az összes 
háborús években némi emelkedést, az 1913. évi eredménnyel szem
ben azonban elég jelentékeny visszaesést mutat. Ennek oka az 
Osztrák-Magyar Bank által a két állam részére nyújtott, kölcsönök 
után fizetendő kamatokra vonatkozó megállapodásokban, a jegy
bank által fizetendő hadi nyereségadóban, végül abban keresendő, 
hogy a jegybanknak a két állam által való erős igénybevétele, s a 
bankjegyforgalomnak ennek következtében való erős megszapo
rodása folytán a banknak váltóleszámítolási üzlete, amely rendes 
viszonyok között jövedelmének túlnyomó részét szolgáltatta, az 
1914. év végétől fogva erősen visszafejlődött.

A pénzügyi igazgatás egyéb különböző bevételei a háború 
első két évében a békebeli színvonal körül mozogtak, azontúl 
azonban aránylag jelentékeny emelkedést mutatnak. Ezt az emel
kedést az állami hidak bevételének, továbbá különböző igazgatási 
bevételeknek, nevezetesen a pénzügyőrség bevételeinek az emel
kedése okozta, amihez az 1918 július 1-től október 31-éig terjedő 
időben hozzájárult az. hogy a pénzügyigazgatóságok címén ebben 
az időszakban 3.308,989 K különféle bevétel lett elszámolva.

A pénzügyi igazgatás költségkoefficiense, az I. fejezetben köve
tett módszer szerint kiszámítva, a háború alatt az 1914/15. évben



4.99%, az 1915/16. évben 5.16%, az 1916/17. évben 6.1%. az 1917/18. 
évben 4.81%. az 1918 július 1-től 1918 október 31-ig terjedő időszak
ban 5.58% volt az 1913. évi 6.49%-al és az 1914/15. évi költség- 
vetési előirányzat 6.25%-ával szemben. Az eredmény tehát kedve
zőbb a békebelinél és a legkedvezőbb az 1917/18. évben, amely 
évben az állami bevételek fokozását célozó 1916. évi törvények 
teljesen éreztették hatásukat. Ez annak a jele. hogy az állami 
bevételek fokozása érdekében a háború alatt megszavazott új köz
szolgáltatások. illetve adóemelések beszedése aránylag kevesebb
költséggel volt egybekötve, mint a békében az akkori közszolgál
tatások beszedése, ami arra vall. hogy a háború alatt az állami 
bevételek fokozása érdekében tett intézkedések megfeleltek a gaz
daságosság követelményének.

A valódi állami kiadások és bevételek mérlegének alakulását 
a háború alatt az alábbi táblázat (205. o.) tünteti fel.

A valódi állami összes kiadások, amelyek a háború kitörését 
megelőzőleg is meghaladták némileg a valódi állami bevételeket^ 
a háború alatt lényegesen magasabbak voltak az utóbbiaknál, 
ami természetes következménye annak, hogy a háborúval kapcso
latos kiadások, amelyek összeállításunk szerint a valódi állami ki
adások közt szerepelnek, túlnyomó részben a valódi állami bevé
telek közt nem szerepelő kölcsönökből eredő bevételekből fedez
tettek. Ha azonban a valódi állami bevételek közt elszámolt há
borús kiadásokat figyelmen kívül hagyjuk, a kép lényegesen meg
változik. A háború első két évében a valódi állami kiadások a há
borús kiadások figyelmen kívül hagyásával is meghaladták ugyan 
a valódi állami bevételeket , de különösen a második évben lénye
gesen kisebb összeggel, mint akár az 1913. évben, akár az 1914/15. 
évi állami költségvetési előirányzat szerint, azontúl pedig a bevé
telek haladják meg elég tekintélyes és évről-évre emelkedő össze
gekkel a kiadásokat.

A valódi állami kiadások közt elszámolt háborús kiadások 
fedezetét, amint láttuk, túlnyomó részben kölcsönökből eredő be
vételek képezték. Az egyes években azonban a kölcsönökből eredő 
tiszta bevételek és a valódi állami kiadások közt elszámolt háborús, 
kiadások egymásközti aránya nem ugyanaz. Az 1914/15. és az 
1917/18. évben az előbbiek meghaladják az utóbbiakat mig a többi 
időszakokban az ellenkező eset forog fenn. A háború egész tar
tamát összefoglalva, a valódi állami kiadások közt elszámolt hábo
rús kiadások 31.817.385,785 K-t tettek ki. amivel szemben 
31.464.677.026 K kölcsönből eredő tiszta bevétel áll. úgy hogy a 
háború egész tartama alatt mindössze 352.708.759 K-ra rúgott a 
valódi állami kiadások közt elszámolt háborús kiadásoknak az a 
része, amely nem kölcsön útján, hanem az állam valódi bevételei
ből nyert fedezetet. A háborús kiadások és a kölcsönből eredő 
bevételek figyelmenkívül hagyásával azonban a valódi állami be
vételek a háború egész tartama alatt nem ezzel az összeggel, hanem 
1,362.787,131 K-val haladták meg a valódi állami kiadásokat.



A valódi állami kiadások és bevételek mérlegének alakulása koronákban.

A z 1913-iki Az
1914/15-iki

Az
1915 16-iki

Az
1916 17-iki

Az
1917 18-iki

Az 1918 jul. 
1—1918 okt. 

31-iki
Az 1914/15. 
évi állami 

költségvetés
zárszámadások adatai alapján adatai alapján

V alódi állami összes kiadás 
(kölcsönök visszafizetésé
re ford ított kiadások nél
kül) ..........................................

1

1,480.2110,170 5,281.992,768 7,772.687,465 9,517.061,517 10,245.053,593 5,245.057,351 1,412.331,317

V alódi állami összes bevétel 
(kölcsönökből eredő be
vétel n é lk ü l ) ........................ 1,161.106,202 1,161.499,474 1,306.318,403 1,567.560,921 2,474.037,335 1,097.837,907 1,151.841,696

H iánv -  f e l e s l e g ........................ 319.093,968 4,120.493,294 6,466.369,062 7,949.500,596 7,771.016,258 4,147.219,444 260.489,621

Valódi állami háborús kiadá-
3,901.458,472 6,405.457,985 8,106.954,816 8,763.560,820 4,639.953,692

Háborús kiadások nélkül 
hiány fe le s leg  ................ 319.093,968 219.034,822 60.911,077 157.454.220 992.544.562 492.734.248 260.489,621

Kölcsönökből eredő bevétel 078.297,598 5,394.188,394 9,738.739,513 6,916.005,822 10,475.958,237 5,007.534,555 295.550,666

K ölcsönök visszafizetésére  
ford ított k ia d á so k ............ 762.875,040 3,685.930,233 250.792,000 430.365,000 937.787,222 ___

K ölcsönökből eredő tiszta  
b e v é te l ................................... 678.297,598 4,631.313,354 6,052.809,280 6,665.213,822 10,045.593,237 4,069.747,333 295.556,666

Valódi háborús kiadások  
többlete — kevesehblete a 
kölcsönből eredő tiszta  be
vételekkel s z e m b e n ......... 729.854.882 352.648,705 1,441.740,994

•

1.282.032.417 570.206,359



Ebből az összegből a fentiek szerint 352.708,759 K fordíttatván a 
háborús kiadások kölcsön útján nem fedezett részének kiegyenlí
tésére. a valódi állami kiadások és bevételek mérlege a háborús 
kiadások és a kölcsönből eredő bevételek figyelembevétele mellett, 
a zárszámadási adatokból kitűnőleg, az egész háborús időszak alatt 
összesen 1.010.078.372 K felesleggel zárul.

Áttérve ezekután az állami üzemek bevételeinek a háború 
alatti mikénti alakulására, a 156. oldalon közölt táblázatból meg
állapíthatjuk azt, hogy e téren, nem úgy mint a kiadásoknál, nagy
ban egészben azonos a helyzet, mint a valódi állami bevételek ala
kulása tekintetében. A háború első évében az üzemek bevétele 
megfelel az 1913. évinek s csak némileg marad mögötte az elő
irányzatnak. A második évben az üzemi bevételek emelkedése 
elég jelentékeny, aránylag nagyobb, mint a valódi állami bevéte
lek emelkedése, viszont ettőlfogva az állami bevételek emelkednek 
aránylag némileg jobban mint az üzemi bevételek, mert csak 
ebben az időszakban érvényesül nagyobb mértékben az adóbevé
telek fokozására irányuló intézkedések hatása. A háború vé
gén azonban végeredményben az állami üzemek bevételeinek 
emelkedési aránya csak kevéssel marad a valódi állami bevételek 
emelkedési aránya mögött.

Amint a kiadások alakulásánál láttuk, az állami üzemek ki
adásai a háború első évében mögötte maradtak a békebelieknek, de 
azután emelkedő irányzatot mutattak a nélkül, hogy az emelkedés 
a bevételek emelkedésének mértékét elérte volna. Ennek termé
szetes következményeként az állami üzemek mérlege a háborúban 
egészben véve koronákban kedvezőbben kellett hogy alakuljon, 
mint a békében. Ezt tanúsítja az alábbi kimutatás (207. o.), amely
ből kitűnőleg mindegyik háborús számadási időszakban, úgy a ren
des kezelés feleslege, mint a beruházások figyelembevételével össze
állított eredmények, kedvezőbben alakultak, mint 1913-ban. Míg 
az 1914/15. évi előirányzattal szemben is, a rendes kezelés feleslege 
csak az 1917/18. évben volt valamivel kedvezőtlenebb ; s a beruhá- 

- zások számbavételével készült mérleg is ebben az évben egy csekély
séggel, az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig terjedő időszakban 
aránylag elég jelentékeny összeggel volt kedvezőtlenebb. Az egész 
háborús időszakot összevéve azonban a beruházások figyelembe
vétele után is összesen 331.608,020 K felesleggel zárul az állami 
üzemek mérlege, amit hozzáadva a valódi állami bevételeknél és 
kiadásoknál fent kimutatott 1,010.078,372 K-hoz, kapjuk azt az 
1,341.686,392 K összeget, amellyel a háborús évek zárszámadá
saiban elszámolt összes bevételek az ott elszámolt összes kiadá
sokat meghaladják.

Az üzemekbe befektetett tőke, amelynek a folyó kezelés feles
legeiben kifejezésre jutó jövedelmezősége, amint azt az I. fejezetben 
láttuk, 1913-ban 2’1%-ot, az 1914/15. évi előirányzat szerint pedig 
3'2%-ot tett ki, a háború alatt, ha a korona értékcsökkenését



Á llam i üzem ek eredm ényei a háború alatt.

Év
Rendes Átmeneti 

kiadások j  kiadások
Folyó kiadások 

összesen
Rendes

bevételek
Rendkívüli
bevételek

Ö 8S Z C S
bevételek

‘
k o r o n á k b a n

1 9 1 3 ..........................................................
1 9 1 4 /1 5 ...................................................
1915/16 ...................................................
1 9 1 6 /1 7 ...................................................
1 9 1 7 /1 8 ...................................................
1918 júl. 1-től 1918. okt. 31-ig. . 
1914/15. évi kö ltségvetés................

645.134.222 
543.951,274 
702.739,077 
890.241,436 

1,278.627,513 
591.682,389 
642.425,411

12.013,851
15.893,073
27.222,433
23:526,520
15.313,395
4.749,308

14.018,301

657.148,073 
559 844,347 
729.961,510 
913.767,956 

1,293.940,908 
596.431,697 
656.443,712

742.300,308
743.603,385

1,024.310,070
1,072.427,351
1,406.130,079

644.676,500
796.793,833

10.704,512
14.851,247
26.997,306
17.323,028
23.229,825
14.853,023
10.015,998

753.004,820
758.454,632

1,051.307,376
1,089.750,379
1,429.359,904

659.529,523
806.809,831

Év

A rendes kezelés 
feleslege 
liiánysT

! Felesleg , , , , 
Beruházások Hiány abeiuhaza’ 

, sok levonása után
A beruházott 

tőke az év végén 
aranykoronák

bank o r o n á k b a n

1 9 1 3 ......................................................
1 9 1 4 /1 5 ...............................................
1 9 1 5 /1 6 ...............................................
1 9 1 6 /1 7 ...............................................
1917/18 ...............................................
1918 júl. 1-től 1918 okt. 31-ig. 
1914/15. évi k ö ltségvetés............

95.856,747
198.610,285
321.345,866
175.982,423
135.418,996
63.097,826

150.366,119

203.043,684
53.528,474

106.187,977
134.174,286
177.812,678
91.143,961

185.372,111

107.186,937  
145.081,811 
215.157,889 

. 41.808,137 
42.393.682  
28.046,135  
35.005,992

4,558.352,306
4,668.438,805
4,741.359,861
4,810.880,2161
4,888.868,232
4,923.656,003
4,691.171,034

1 M inthogy az 1916/17., továbbá az 1917/18. évi és az 1918 V II. 1 X . 31-i zárszám adásokban a «beruházott tőke az 
év  végén* már nincs feltüntetve, e ttő l az időtől fogva az üzem ekbe beruházott tőke növekedésének az azon évi be
ruházás összege v é te te tt s úgy ezek a növekedések, m int pedig az 1914/15. és 1915/16. évi zárszám adásokban kim utatott 
növekedések is aranykoronára szám íttattak  át. (U gyanez áll az egyes üzemekre vonatkozó részletes kim utatásokra is.)



figyelembe nem vesszük, a fenti kimutatásban kitüntetett módon 
megállapított beruházási tőkének

1914/15-ben ................................... 4’25%-át
1915/16-ban ................................... fi‘7 7%-át
1916/17-ben ................................... 3'66%-át
1917/18-ban ................................... 2*77 - át,
1918. július' 1-től. 1918 október

31-ig egy évre számítva ........ 3'84%-át tette.

A jövedelmezőség tehát az 1917/18. évet kivéve látszólag ked
vezőbben alakult, mint akár 1913-ban. akár az 1914/ 15-iki költség- 
vetési előirányzat szerint és az 1917/18. évben is meghaladta az 
1913. évi eredményt, bár mögötte maradt az 1914/15-iki előirány
zatnak. E látszólag kedvező eredmények megítélésénél azonban 
figyelemmel kell lenni arra. hogy azok részben a pénzéi’ték csök
kenésének t ula jdonítandók.

Az állami üzemek rendes kezelésének feleslege átszámítva 
aranykoronákra
1914/15-ben ...........................................  166.899,400 aranykoronát
1915/16-ban ............................................ 217.125,585 «
1916/17-ben ...........................................  91.182.602 <<
1917/18-ban ............................................ 59.394.296 «
az 1918. július 1-től 1918. október 31-ig

terjedő időszakban........................... 24.083,140 '<
tett ki. tehát legkedvezőbb volt a háború második évében, amely
ben lényegesen felülmúlta a békebeli eredményeket, amelyeknél 
azonban az első háborús év eredményei is kedvezőbbek voltak 
némileg. Mig a harmadik háborús év eredményei némileg, a negye
dik évé pedig elég jelentékenyen mögötte maradtak a békeévek 
eredményeinek. A háború utolsó négy hónapjának eredményeit 
egy egész évre átszámítva, azok meghaladták ugyan az előző 
évit. de számottevően elmaradtak a békebeli felesleggel szemben.

Ezen az aranykorona alapon számítva, az állami üzemek ren
des kezelésének feleslegei, az aranykoronában számított befek
tetett tőkének

1914/15-ben .........................................  3.57%-át
1915/16-ban .........................................  4*58%-át
1916/17-ben .........................................  1‘89%-át
1917/18-ban .........................................  1‘21%-át
végül az 1918. július 1-től 1918. évi 

október 31-éig terjedő időszak ered
ményeit egy évre átszámítva . . . 1‘47%-át

képviselik. Az eredmény tehát csak a háború első két évében 
haladja felül a békebelit, s a későbbi években lényegesen alatta 
marad a békebeli jövedelmezőségnek.



A háborúnak az egyes állami üzemekre gyakorolt hatásáról 
nagy vonásokban a következőkben számolunk be.

A posta, távirda és távbeszélő üzleti eredményeit az alábbi 
táblázat (210. o.) tünteti fel.

Ez az állami üzem, amelynek kezelési feleslege a békében 
13—14 millió korona körül mozgott, a háború első évében ennél 
némileg kisebb, a második és harmadik évben némileg nagyobb 
felesleget eredményezett, de a háború további folyamán már hiány
nyal zárult, amely az utolsó négy hónapban aránylag elég tekinté
lyes összegre emelkedett. A kezelési eredmény ily módon való ala
kulásának főoka abban keresendő, hogy ennél az üzemnél az alkal
mazottak illetményei igen nagy szerepet játszanak, s így a meg
élhetési viszonyok nehezebbé váltéval az alkalmazottak részére 
engedélyezett különböző segélyek, különösen a háború utolsó két 
évében aránylag nagy összegeket emésztettek fel. E mellett a 
forgalom növekedése folytán a személyzet létszámának szaporí
tása és rendkívüli szolgálatoknak nagymértékben való igénybe
vétele volt szükséges, ami szintén növelte a személyi kiadásokat. 
A dologi és üzemi kiadások a forgalom és a drágaság fokozó
dásával emelkedtek, de korántsem olyan mértékben, mint a sze
mélyi kiadások. Viszont a bevételeknek, bár évről-évre fokozatos, 
emelkedése nem tartott lépést a kiadások emelkedésével. 1916. évi 
október 1-éig a postai tarifákban változás egyáltalában nem tör
tént, aminek főoka abban keresendő, hogy a postai díjszabások 
emelése a pénz értékcsökkenésének a külfölddel szemben való olyan 
hivatalos kifejezésre juttatása lett volna, amit célszerűnek látszott 
kikerülni. Az 1916. év második felétől fogva azonban már ez az állás
pont nem volt tovább fenntartható, s több ízben történtek a 
díj megállapítási rendszer változtatásával kapcsolatosan tarifa- 
emelések. 1916. augusztus 15-től fogva a táviratok alapdíja 60 f-ről 
80 fill.-re emeltetett fel. 1916 október 1-ével a levéldíjat 
10 fill.-ről 15 fill.-re, a levelező lapét 5 fill.-ről 8 fill.-re emelték, s 
a nyomtatványoknál és csomagoknál olyan új díjazási rendszert 
hoztak be, amely némileg emelte a bevételeket. A nemzetközi for
galomban érvényes súlyfokozatokat az egész vonalon behozták. 
Az 1917. évi július 1 -étől a táviratoknál a külföldi útra eső díjazás 
után 100% pótlékot szedtek s 1918. évi január 15-ótől kezdődő 
hatállyal felemelték a távbeszélődíjakat, míg ez év június havának 
15-étől fogva háborús pótdíj szedése rendeltetett el, amely azon
ban nem terjedt ki a semleges országokba szóló küldeményekre.

A beruházások lényegesen kisebb méretűek voltak a háború 
alatt, mint a békében, ami azt eredményezte, hogy a háború első 
három évében a beruházások levonása után is felesleggel zárult ez 
az üzem, amelynek rendes kezelési feleslegei a békében nem fedez
ték a beruházási kiadásokat.

A háború talán egy állami üzemre sem gyakorolt olyan mélyre
ható befolyást, mint a posta, távirda és távbeszélőre. A mozgó
sítás elrendelésével egyidejűleg a posta intézményt elsősorban a

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 14
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A posta, távírda és távb eszélő  üzleti ered m én yei a háború alatt.

Év
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó kiadások
összege

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

Összes
bevételek

k o r o n á k b a n

1 9 1 3 ............ 89.464,553
I •

843,095 90.307,648
I

104.155,600 - _ 104.155,600
1914/15 . . . 89.217,348 844,863 90.062,211 101.725,386 101.725,386
1915/16 . . . 106.845,562 827,000 107.672,562 127.225,343 127.225,343
1916/17 . . . 132.516,312 827,000 133.343,312 152.285,610 152.285,610
1917/18 . . . . ; 196.066,868 196.066,868 190.410,100 190.410,100
1918. júl. 1-től 1918. okt. 31-ig. . 88.420,637 t ■ ' T- 88.420,637 68.500,372 68.500,372
Az. 1914/15. évi k ö ltség v e té s ......... 96.006,100 827,000 96.833,100 111.280,000 , ‘ j. 111.280,000

Év

A rendes kezelés 
feleslege
hiánya’

r» i» , i a beruházd- beruházások Hiány
sok levonása után

A beruházott 
tőke az év végén 
aranykoronák-

k O r ó n á k b a n ban

1 9 1 3 ................................... 13.847,952 15.049,676 1.201,724 146.265,383
1 9 1 4 /1 5 ............................ 11.663,175 4.199,874 7.463,301 157.259,737
1 9 1 5 /1 6 ............................ 19.552,781 3.752,515 15.800,266 160.287,231
1 9 1 6 /1 7 ............................ 18.942,298 1.169,227 17.773,071 160.893,048
1 9 1 7 /1 8 ................ : ------ 5.656,768 9.866,545 15.523,313 165.220,480
1918. júl. 1-től 1918. ok t. 31-ig 19.920,265 1.319,150 21.239,415 165.723,972
Az 1914/15. év i k ö ltsé g v e té s .. . r 14446,900 16.032.000 1.585.100 154.597,606 -
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katonai és állami érdekek szolgálatába állították, miért is a magán- 
forgalom ellátása némileg háttérbe szorult. Eleinte a katonai 
szállítások sürgőssége miatt a magánforgalmat erősen korlátozták, 
alig pár hónap múlva azonban az újra meginduló magángazdasági 
tevékenység érdekében ezeket a korlátozásokat fokozatosan eny
hítették, úgy hogy utóbb ezek csak a hadszínterekre és azok kör
nyékére szorítkoztak. A korlátozások enyhítésével a postaintéz
mény forgalma csakhamar elérte a békebeli színvonalat, sőt azt a 
hadbavonultakkal való forgalom erősebb megindulása után jelen
tősen meg is haladta. Emelőíeg hatott a forgalomra, hogy a portó
mentesség kiterjesztetett a hadbavonultakkal való forgalomra 
és a politikai lapokra általában. De emelte a forgalmat az intéz
mény hálózatának fokozatos kiterjesztése is. A csomagforgalom 
emelkedését előmozdította az, hogy forgalmi torlódások és nehéz
ségek folytán a vasúti gyors- és teherárúforgalom időlegesen gyak
ran fel volt függesztendő, aminek következtében a vasúti árú- 
forgalom egy része úgy a bel-, mint a külföldi viszonylatban a 
postára terelődött.

A háború erősen kifejlesztette a gyors és közvetlen hírszolgá
latot, a távírót, távbeszélőt és rádiót, amely utóbbinak főleg a 
semleges külfölddel való érintkezésben volt fontos szerepe.

Viszont bénítólag hatott az intézményre a cenzúrának a 
háborúval kapcsolatban szükségessé vált elrendelése, amely főleg 
a hadszínterekkel és a semleges és ellenséges államokkal való for
galomra szorítkozott, s legtöbbször a küldemények pár napra 
terjedő visszatartásából állott.

A posta, távirda és távbeszélő forgalmára vonatkozó adato
kat az alábbi táblázat (212. és 218. o.) tartalmazza.

A háború kitörésekor és a háború folyamán mintegy 6500 kincs
tári és postamesteri férfialkalmazott vonult be csapatszolgálatra 
és körülbelül 450 alkalmazott osztatott be tábori posta- és távíró- 
szolgálatra. A forgalom megindultával a hiányt pótolni, majd a 
forgalom emelkedésével a személyzetet szaporítani kellett. A hiány 
főként női munkaerők beállításával pótoltatott, de alacsonyabb- 
rendű munkákra hadifoglyok is alkalmaztattak. A sok új alkal
mazott a postaintézmény jóságát és megbízhatóságát kedvezőt
lenül befolyásolta. A kellő munkaerők hiánya folytán előbb csak a 
szakképzett személyzettel, majd később az egyéb személyzettel is 
a rendes szolgálati időn túl, folyton erősbödő mértékben, a háború 
végefelé már nap-nap mellett, rendkívüli szolgálatot kellett tar
tani, ami a személyzetet kimerítette, s a fegyelmet és munkatelje
sítményt csökkentette.

A pénz értékcsökkenése a postaintézmény üzleti eredményét, 
eltekintve attól, hogy a tarifák emelése nem tartott lépést a kiadá
sok emelkedésével, károsan befolyásolta azáltal is, hogy a nemzet
közi leszámolások alapjául megmaradt az aranyfrank, ami azt 
idézte elő, hogy a külföld részére a leszámolások révén a beszedett
nél nagyobb összeget kellett megtéríteni. A postautalványforga-
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A  p o s t a ,  t á v í r d a  é s  t á v b e s z é l ő  f o r g a l m á r a  v o n a t k o z ó  a d a t o k .

a) Feladáá.

Év

P 0  s t a

ajánlott
levél

érték.
levelek

és
dobozok

kézi
betét

és
sommás

csomagok

postautalvány postatakarék 
és csekk

levélpostai küldemények
közönséges ajánlott

mind
össze

drb
összeg
1000

K-ban
drb

összeg
1000

K-ban

díjköteles díj mentes díj
köteles

díj-
mentes

darabszáma 1000 darab

1913 28.367,300 2.015,508 23.803,320 29:601,362 1.693,451 14.183,842 2.622,539 519,880 82,741 23,357 5,009 630,989
1914 27.079,100 1.988,383 23.262,011 27.126,201 1.575,906 12.631,300 2.458,328 560,845 114,285 22,254 4,824 702,209
1915 33.416,600 3.418,792 33.601,381 20.015,059 1.908,911 9.668,039 3.298,922 638,478 105,925 27,801 5,614 777,820
1916 33.091,500 1.758,503 26.443,841 27.990,961 2.229,182 9.806,891 5.005,005 623,949 102,218 23,927 9,163 759,259
1917 44.041,200 2.203,396 27.684,852 26.689,744 2.907,428 9.204,825 5.650,180 623,515 108,247 31,995 12,045 775,803

Távírda T á v b e s z é l ő Postahivatalok Személyzet

kezdemé
nyezett

interurbán
beszélge

tések
drb száma

kincstári

felvett
táviratok

drb
száma

vonal
hossz
km

huzal
hossz
km

vonal
hossz
km

huzal
hossz
km

fő mellék kincs
tári

posta-
mesteri

ügy
nök
ségek

faluzó
levél-

hordók állami napi
díjas

posta-
mesteri

állomások száma fő

11.029,918 23,388-3 160,712 38.089,937 38,228-1 452,977-1 71,014 13,026 319 4,374 1,184 693 15,220 7,19320,033
13.119,009 26,563-8 167,140-2 32.333,089 39,404-3 486,886-8 74,474 14,505 321 4,430 1,293 575 15,854 8,611 20,683
16,638,637 26,847-3 177,342-4 20.379,405 40,443-4 494,057-6 75,316 15,620 331 4,427 1,318 586 15,828 10,380 20,841
16.490,039 27,054-7 188,559-4 27.484,086 42,120 504,154-9 77,521 17,550 339 4,409 1,282 688 16,413 10,419 20,992
13.119,009 27,200-6 191.911-4 33.090,027 41,315-7 512,189-4 79,041 19,020 339 4,418 1,314 673 17,044 11,777 20,709

212



b) Kéxbeóitéó'

Év

p 0  s t a Távírda

ajánlott
levelek

érték
levelek

és
dobozok

kézi, 
betét és 
sommás 

csomagok

postautalvány postatakarék és csekk levélpostai küldemények
kézbesí

tett
táviratok

drb
száma

drb
összeg
1000

K-ban
drb

összeg
1000

K-ban

közönséges és ajánlott ezek között volt ajánlott

díj-
köteles

díj-
mentes

össze
sen

díj-
köteles

díj-
mentes

össze
sen

darabszáma 1000 d i r a b

1913 29.951,800 2.026,544 33.358,016 27.766,135 1.659,810 2.459,799 702,442 621,552 81,478 703,031 24,188 5,763 29,951 11.211,473

1914 27.435,700 1.943,938 30.903,292 25.610,528 1.555,274 2.494,689 936,773 591,082 119,583 710,665 22,118 5,317 27,435 13.109,898

1915 36.586,000 2.766,305 38.408,944 28.355,783 1.929,856 2.850,921 1.434,781 739,941 98,556 838,498 30,276 6,309 36,586 16.552,400

1916 34.457,400 1.659,629 30.270,999 28.059,926 2.233,041 3.400,941 1.562,511 714,402 106,292 820,694 25,448 9,009 34,457 16.644,368

1917 45.571,400 2.104,388 31.569,720 26.551,704 2.922,642

,

3.722,102 2.007,296 705,281 107,885

.

813,866 33,863 11,707 45,571 16.365,220

sir
-



lomban azonban az átszámítás a mindenkori devizaárfolyamok 
alapján történt s itt a postaintézmény jelentősebb károsodása el 
volt hárítható azáltal, hogy tartozásait jórészt idejében kiegyen
lítette. A postaintézmény háborús mérlegét nagyon kedvezőtlenül 
befolyásolta azonban az. hogy az Északamerikai Egyesült Álla
mokban levő követeléséből a közös külügyminisztériumnak át
engedett 900,000 dollár, s a hadügyminisztériummal szemben fenn
álló 50 millió K-t meghaladó követelése az Osztrák-Magyar Mo
narchia összeomlása folytán kiegyenlítve nem lett.

A postatakarékpénztár üzleti eredményei a háború alatt az 
alább következő kimutatás (‘215. o.) adatai szerint igen kedvezően 
alakultak. Az évi felesleg még a pénz értékcsökkenésének a figye
lembevételével is meghaladta a békebelit.

A kiadások emelkedése túlnyomóan a személyi járandóságokra
esik, amelyek

1913-ban ...........................................  2.930,315 K-t
1914/15-ben.......................................  3.031.806 K-t
1915/16-ban.......................................  3.472,560 K-t
1916/17-ben.......................................  4.727.447 K-t
1917/18-ban.......................................  7.632,477 K-t
1918. július 1-től október 31-ig___ 2.397,869 K-t

tettek ki. Az emelkedés itt is, mint a személyi járandóságoknál 
általánosságban, túlnyomóan a háborúval kapcsolatos rendkívüli 
illetményekre esett, s a postatakarékpénztárnál azért volt arány
lag jelentékeny, mert a háborús felvételek száma a katonai szol
gálatot teljesítő alkalmazottak nagy száma folytán igen jelenté
keny volt.

Az alkalmazottak létszámáról és a közvetítő szolgálatot el
látó postahivatalok számáról a következő kimutatás számol be :

Év Tisztviselő Napidíjas Szolga
Összes
alkal

mazott

: Közvetítő 
posta- 

i  hivatalok
s z á m a

1913 II 575 455 126 1156 46í)5
1914/15 603 523 134 1260 4757
1915/16 601 ő34 146 1381 4794
1910/17 613 702 152 1467 4809
1917/18 683 640 170 1493 4701

Az összes alkalmazottak közül hadi szolgálatot teljesített
1918. szeptemberében 462. úgy hogy az intézetnél tényleg dolgozó 
személyzet száma kisebb volt, mint a békében.

A bevételek emelkedése jelentékenyen felülmúlta a kiadások 
emelkedését, ami a kezelési felesleg állandó emelkedését eredmé
nyezte, s annak a következménye, hogy a forgalom a tételszámot te
kintve némileg csökkent, de az összegek szempontjából lényegesen 
emelkedett. Ez nagyrészt a pénzértékcsökkenés folyománya, de



A p o sta ta k a rék p én ztá r  ü z le ti ered m é n y e i a h áb orú  alatt.

Év
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó kiadások
összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

összeB
bevételek

k o r o n á k b a n

1913................................................................. 7.621,185 74.990 7.696,175 9.848,689 9.848,689
1 9 1 4 /1 5 .......................................................... 8.402,623 8.402,623 11.594,324 11.594,324
1915/16 .......................................................... 12.681,876 77,772 12.759,648 16.986,041 16.986,041
1916/17 .......................................................... 17.378,229 15,660 17.393,889 26.268,181 26.268,181
1 9 1 7 /1 8 .......................................................... 24.404,228 75,285 24.479,513 33.303,129 3.109,402 36.412,531
1918. júl. 1-től 1918. okt. 31-ig . . . . 2.877,572 28,807 2.906,379 12.187,876 3.128,593 15.316,469
Az 1914/15. évi k ö ltsé g v e té s ................. 8.294,400 75,000 8.369,400 10.905,000 10.905,000

II A rendes kezelés 
feleslege
hiánya

Beruházások Hián'/* ,l benlh4zá- 
sok levonása után

k o r ó n á k b a n

A beruházott 
töke az év végén 
aranykoronák

ban

1913 .......................................................... 2.152,514 2.152,514 470,114
1 9 1 4 /1 5 ..................................................... 3.191,701 3.191,701 524,510
1 9 1 5 /1 6 ..................................................... 4.226,393 4.226,393 556,180
1 9 1 6 /1 7 ..................................................... 8.874,292 8.874,292 556,180
1 9 1 7 /1 8 ..................................................... 11.933,018 11.933,018 556,180
1918. júl. 1-től 1918. okt. 31-ig . . 12.410,090 12.410,090 . 556,180
Az 1914/15. évi k ö lts é g v e té s ......... 2.535,600 2.535,600 516,901 3*



arra is vall, hogy a nagyobb tőkéket forgató rétegek körében is tért 
hódított a háború alatt a postatakarékpénztár intézménye. A be
vételek emelkedésének túlnyomó része az ideiglenesen elhelyezett 
pénzek kamatjövedelmének nagyfokú megduzzadásából eredt.

A postatakarékpénztár forgalmát az alábbi kimutatás (217. o.) 
tünteti fel.

A kedvező üzleti eredmények előidézéséhez hozzájárult az is, 
hogy a postatakarékpénztár a hadikölcsön kibocsátásoknál mint 
aláíróhely szerepelt. Az összes hadikölcsönjegyzéseknek körül
belül 4'5%-a történt a postatakarékpénztár útján, s a jutalék és 
költftégmegtérítés címén az intézet javára mutatkozó 3.598,702 K 
nyereségből 3.109,402 K az 1917/18. évi, a maradvány pedig az 
1918. július 1. utáni időszakra eső bevételek közt nyert elszámolást.

Az állam legfontosabb üzemének, a ni. kir. államvasutaknak 
a zárszámadások adatai alapján mutatkozó kezelési eredményeit 
az alább következő kimutatás (218. o .) foglalja össze. Összehasonlítva 
e kimutatás adatait az összes állami üzemek kezelési eredményeiről 
a 207. oldalon közölt kimutatással, azt látjuk, hogy az összes állami 
üzemek összefoglalt pénzügyi eredményeinek a háborúalatti mi
kénti alakulására tulajdonképpen az államvasutak üzleti ered
ményei ütötték reá a bélyeget.

Az államvasutaknak a fenti kimutatásból kitűnő üzemi feles
legeihez, illetve a beruházások levonása után mutatkozó felesle
gekhez és hiányokhoz számba kell venni azokat az összegeket, 
amelyeket az államvasutak vasúti szállítási adó és vasúti hadiadó 
címén szedtek be és szállítottak be az állampénztárba, mert ezek 
az adók államvasúti kezelés mellett tulajdonképpen nem tekin
tendők egyébnek, mint a viteldíjak felemelésének. Különösen áll 
ez a vasúti hadiadóra, amely kifejezetten a vasúti díjtételek fel
emelése helyett lett behozva.

Az államvasutak által beszedett és az államkincstárba be
szállított ezek az adóösszegek a következőképpen alakultak :

2Í6

A z á lla m v a s u ta k n a k

É v
V a s ú t i  s z á l 

l ítá s i  a d ó
V asú ti

h ad iad ó ö s s z e s e n
üzleti feles
lege a szállí

tási adók 
hozzászámí- 

tásával

a beruházások 
levonása után 

mutatkozó 
feleslege— 

hiánya a szállí
tási adók 

betudásával

j k o r o n á k b a n

1 9 1 3 .................. 3 8 .0 7 6 ,4 7 4 3 8 .0 7 6 ,4 7 4 1 1 3 .7 7 8 ,4 5 3 57 .641 .1 )03
1 9 1 4 /1 5  . . . . 3 2 .8 7 1 .3 0 9 3 2 .8 7 1 ,3 6 9 2 1 0 .3 8 4 ,7 6 7 1 6 9 .3 4 7 ,1 2 4
1 9 1 5 / 1 0 ____ 4 1 .0 9 8 ,1 3 5 4 1 .0 9 8 ,1 3 5 3 2 5 .8 9 1 ,0 2 0 2 3 5 .5 2 8 ,2 8 1
1 9 1 6 / 1 7 ____ 4 4 .4 0 9 ,8 3 3 5 2 .1 3 6 ,8 9 0 9 6  5 4 3 ,7 2 3 2 2 6 .6 6 0 ,8 0 9 1 0 6 .1 7 7 ,6 5 9
1 9 1 7 / 1 8 ____
1 9 1 8  j ú l .  1-

7 1 .1 6 5 ,5 1 8 1 5 3 .5 4 2 ,1 8 9 2 2 4 .7 0 7 ,7 0 7 3 4 8 .9 0 8 ,8 2 9 1 9 5 .8 4 0 ,9 7 1

t ő i  o k t .  3 1 - ig 3 8 .3 4 0 .2 0 5 7 9 .9 0 1 .4 7 8 1 1 8 .2 4 1 .7 4 3 2 0 7 .8 3 8 ,1 7 9 1 2 3 .2 4 4 ,9 0 7



A p o sta ta k a rék p én ztá r  fo rg a lm a  az 1 9 1 3 —1 9 1 7 /1 8 . évek b en .

Év

T a k a r é k ti z 1 e" t á g b a n

betétek visszafizetések összforgalom betétáUadék koronákban a betét
könyvek

tételszáma összege K tételszáma I összege K tételszám összege K az év elején szaporodás, 
vagy apadás az év végén szama

1913. 1.301,582 80.476,566 798,458 76.197,797 2.107,040 156.674,363 108.294,504 4.278,770 112.573,274 873,780

1914/15. 710,491 70.879,563 517,282 74.263,834 1.227,773 145.143,397 114.387,607 3.384,271 111.003,336 904,037
1915/16. 1.030,927 144.436,477 448,637 68.287,389 1.479,564 202.723,866 111.003,336 76.149,088 187.152,423 993,677
1916/17. 1.059,788 188.222,906 449,146 88.500,172 1.508,934 270.723,078 187.152,4^3 99.722,734 286.875,157 1.069,878
1917/18. 1.181,901 243.564,660 422,891 122.616,914 1.604,792 366.181,574 286.875,157 120.947,746 407.822.904 1.152,578

Év

C s e k k ű z i ‘ t á g b a n

betétek visszafizetések összforgalom betétálladék koronákban a csekk
számlák

tételszáma összege K tételszáma összege K tételszám összege K az év elején szaporodás, 
vagy apadás az év végén száma

1913. 15.587,870 4,969.205.037 3.419,425 4,963.001,495 19.007,295 9,932.206,532 108.511,890 6.203,541 114.714,631 25,630

1914/15. 11.762,498 8,738.321,507 3.545,314 8,504.695,413 15.307,812 17,243.016,920 109.000,946 233.626,095 342.627,041 26,714

1915/16. 12.058,828 12,945.264,049 4.311,661 12,804.338.581 16.370,489 25,749.602,630 342.627,041 140.925.468 483.552,509 37,587

1916/17. 11.041,465 15,838.557,297 4.482,300 15,804.548,481 15.523,773 31,643.105,778 483.552,509 34.008,816 517.561,325 29,574

1917/18. 10.709,113 17,492.851,878 4.887,648 17,360,400,604 15.596,761 34,853.252,482 517.561.325 132.451,274 650.012,599, 31,950
í LU



m
 8

Az á lla m v a su ta k  ü zleti ered m én y e i a háború  alatt.

É V
Rendes kiadások Átmeneti

kiadások
Folyó kiadások 

összesen Rendes bevételek Rendkívüli
bevételek összes bevételek

1! . . .
k o r o n á k b a n

1 9 1 3 ................................. 386.480,924 812,685 387.293,609 459.284,103 3.711,485 462.995,588
1914 15 .......................... 313.970,879 498,089 314.468,968 490.109,413 1.872,953 491.982,366
1915; 16 .......................... 402.429,766 1.106,330 403.536,096 686.599,715 1.729,266 688.328,981
1916/17 .......................... 519.994,037 1.462,494 521.456,531 650.487,066 1.086,551 651.573,617
1917 18 .......................... II 773.580,601 1.844,520 775.425,121 ' 880.014,500 19.611,743 899.626,243
1918 VILI  19 18 X 3 1 383.533,504 488,230 384.021,734 461.893.740 11.724,430 473.618,170
Az 1914/15. évi

k ö lt s é g v e té s ............ 368.696,000 800,000 369.496,000 496.000,000 1.000,000 497.000,000

É v
. , , ,, feleslegeA rendes kezelés , .,------

I l l a n v a Beruházások
Felesleg

Hiány
a beruházások 
levonása után A beruházott tőke 

az év végén
k o r o n á k b a n aranykoronákban

" ..........."
1 9 1 3 ..................................... 75.701,979 171.419,456 95.717,477 3,331.761,220
1914/15 .......................... 177.513,398 41.037,643 136.475,755 3,422.026,642
1915/16 .......................... 284.792,885 90.362,739 194.430,146 3,479.344,592
1916/17 ......................... 130.117,086 120.483,150 9.633,936 3,541.771,094
1917/18 .......................... 124.201,122 153.067,858 28.860,730 3,608.906,119
1918 VII/1 1918X31 .  
Az 1914/15. évi 

k ö lt s é g v e té s ............

89.596,436 84.593,272 5.003,164 3,641.193,627

127.504,000 156.570,000 29.066,0011 8,440.025,547



Ebből az összeállításból kitűnőleg az államvasutak üzleti fe
leslege és az általuk üzemben tartott vonalakon beszedett szállí
tási adók hozadéka a háború tartama alatt igen kedvezően ala
kult, aranyértékben is meghaladta az 1913. év eredményeit és a 
beruházási kiadások fedezése után is tetemes összegekkel járult az 
állam egyéb kiadásainak a fedezéséhez, holott a békében az állam- 
vasúti beruházásoknak egy jelentős része az állam egyéb bevételi 
forrásait, — az utóbbi években rendszerint a kölcsönműveletekből 
eredő bevételeket, — terhelte.

Ezt a kedvező eredményt a forgalom emelkedése, a vasúti 
díjtételek felemelése, a vasúti hadiadó behozatala, a fenntartási 
munkálatok szükségszerű elhanyagolása és a beruházások korlá
tozása idézte elő.

A fenti adatok az állami zárszámadások alapján állíttattak 
össze. Az államvasút üzemi eredményeinek a megítélésére azonban 
célszerűbben használhatók fel az államvasutak kereskedelmi zár
számadásainak adatai, amelyek a különböző könyvelési rendszer 
folyományaként részben eltérnek az állami számvevőszék által á 
káméralisztikus rendszernek megfelelően összeállított állami zár- 
számadási adatoktól. Az államvasutak üzleti kiadásainak ezen az 
alapon való összeállítását az alábbi kimutatás (220. o.) tartalmazza.

A személyi járandóságoknál az 1914/15. évben az utolsó teljes 
békeévvel szemben észlelhető visszaesés annak tulajdonítható, 
hogy az államvasúti személyzetből katonai szolgálatra bevonultak 
a háború elején illetményüknek csak felét kapták. A háború további 
éveiben mutatkozó nagyarányú és fokozatos emelkedést, a pénz 
értékcsökkenése folytán a személyzet helyzetének javítása érde
kében szükségessé vált. és másutt már bővebben ismertetett kü
lönféle intézkedéseken felül, az is idézte elő, hogy a forgalomnak a 
normális viszonyoktól eltérőleg történt alakulása sok helyen ki
segítő személyzet alkalmazását és vasúti személyzetnek más vas- 
utaktól való kölcsönvételét tette szükségessé.

A háború első évében a dologi kiadások némi emelkedést, az 
üzefni kiadások azonban, a polgári forgalom csökkenése folytán, 
nagymérvű visszaesést mutatnak. Ettől fogva a mindinkább foko
zódó beszerzési nehézségek és az ennek, valamint a pénzérték
csökkenésnek következtében beálló anyagdrágulás a dologi és az 
üzemi kiadásokat nagy és ugyancsak évről-évre fokozódó mérték
ben felszöktette. Emelőleg hatott ezenkívül ezekre a kiadásokra 
több. a hadviseléssel szoros összefüggésben levő körülmény. így 
gondoskodni kellett a katonai szállításokra használt teherkocsik 
világításáról és fűtéséről, a kocsik fertőtelenítéséről, az átvonuló 
katonaság ivóvíz és egyéb szükségleteinek ellátásáról, az állomá
soknak. a fokozódott éjjeli forgalomra való tekintettel, jobb vilá
gításáról. E mellett a katonai vonatok elkerülhetetlen veszteglésé- 
ből kifolyólag a mozdonyok tüzelő-, és kenőanyag szükséglete is 
sokkal nagyobb volt a normálisnál.

A jóléti kiadásoknál az 1914/15. év az utolsó békeévvel szem-



A z  á l l a m v a s u t a k  ü z l e t i  k i a d á s a i

Üzleti év
Személyi

járandóságok
Dologi

kiadások
Üzemi

kiadások
Jóléti

kiadások
Egyéb vegyes 
és rendkívüli 

kiadások
A kiadások 

főösszege

k o r o n a k b a n

1913 .............................................. 137.997,468-34 13.223,880-20 191.449,894-23 14.071,700-95 12.027,451-48 368.770,395-20

1 9 1 4 /15 .......................................... 135.972,116-55 I4.520,367’I5 146.368,517-83 5.598,689-55 11.511,188-31 313.970,879-39

1915/16 ....................................... 162.623,614-53 19.143,266 18 186.264,250-16 19.139,917-50 15.259,717-21 402.429,765-58

1916/17 . 23.503,965-31

25.172,526-32

230.846,096-69

369.201,184-17

21.011,012-10

23.277,108-30

20.420,175-28

38.027,606-65

1̂ Q QCU

1917/18 ....................................... 317.902,175-58 773.580,601-02

1918. júl. 1-től okt. 3 1 - ig . . . 189.951,206-61 8.588,709-27 156.343,743 18 9.876,204-11 18.773,640-73 383.533,503-90

1914/15. évi előirányzat . . . . 145.245.450*

.

12.921,350- 182.967,500- 17.150,000- 10.411.700- 368.696,000-—



ben ugyan tetemes csökkenést mutat, de ez a költségvetési év meg
változtatásával kapcsolatos elszámolási eltolódás eredménye. A to
vábbi években azonban ezek a kiadások is fokozatos emelkedést mu
tatnak, ami szintén a pénz értékcsökkenésének folyománya s 
különböző, a nyugdíjasoknak is engedélyezett, pótlékoknak és ter
mészetbeni adományoknak a következménye.

Az egyéb vegyes és rendkívüli kiadások is azonos okokból az 
alábbiakhoz hasonlóan alakulnak. Az 1917/18. év és az 1918/19. 
év első harmadában mutatkozó nagy emelkedés a román betörés 
által kárt szenvedett államvasúti személyzet kártalanítása címén 
kifizetett tetemes összegek folyománya.

A kiadások egyes csoportjainál a háborúokozta többkiadások 
pontosan meg nem állapíthatók ugyan, mégis hozzávetőleges szá
mítással azok a következőképpen alakultak :

az 1914/15. évben .........................  18.700,000 K
az 1915/16. évben ......................... 52.200.0Ö0 K
az 1916/17. évben .........................  163.000,000 K
az 1917/18. évben .........................  408.300,000 K
az 1918/19. év első harmadában . 272.900.000 K

E mellett azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
pálya, a forgalmi eszközök, épületek stb. fenntartását a háború 
alatt, anyag és munkaerő hiányában, el kellett hanyagolni, s így 
azokat a károkat és többköltségeket, amelyek a rendes fenntartás 
elhanyagolásából és a mulasztottaknak későbbi pótlásából kelet
keztek. ezeken a fent kitüntetett többköltségeken felül, szintén a 
háború következményeinek kell betudni.

Az államvasutak üzleti bevételeinek a kereskedelmi számadá
sok adatai alapján való alakulását az alábbi kimutatás (222. o.) 
tükrözi vissza.

E kimutatásból kitűnőleg a polgári személy- és poggyász
forgalom utáni bevétel a háború első évében tetemesen csökkent, 
a további években azonban lényegesen emelkedett s már a háború 
második évében meghaladta az 1913. évi eredményt. Ennél az 
emelkedésnél nagy szerepet játszanak a sebesültek látogatására 
tett utazások, amelyek nagy tömegeket mozgósítottak, a háború 
későbbi éveiben pedig az élelem beszerzés végett tett utazások.

Hasonlóan alakulnak a polgári gyors- és teherárú bevételek 
is. Az 1916/17. évben mutatkozó visszaesés a román betörés kö
vetkezménye, amely az államvasúti vonalak egy részét időlegesen 
használhatatlanná tette. Az 1917/18. évben úgy a polgári személy- 
és podgyász, mint a gyors- és teherárú bevételeknél mutatkozó 
nagyobb mérvű emelkedés túlnyomó részben annak tulajdoní
tandó, hogy erre a számadási évre esik a díjszabásoknak a háború 
folyamán első ízben való emelése.

Ez a díjszabásemelés a személyforgalomban 1917. évi novem
ber 15-én lépett életbe, s a különböző kocsiosztályok szerint 70—



A z  á l l a m v a s u t a k  ü z l e t i  b e v é t e l e i .

Üzleti év

S z á l

a személy- és * 
poggyász

í t á s i  b e v é t

a katonai szállít
mányok

e l e k----------- ---- ---- --
a gyors- és teher árú

:

1

Különféle bevételek A bevételek fő
összege

s z á l l í t á s b ó l
k o r o n á k b a n

' " ........  ...  •' .....

1913 ..................................... 104.654,933*62 4.693,934-74 301.886,704-79 48.048,530-42 459.284,103-57

1914/15 .............................. 89.005,831-93 87.057,653-74 251.475,807-63 46.856,595-79 474.395,889-09

1915/19 .............................. 107.190,376-36 163.073,776-84 343.399,530-72 65.378,909-73 679.042,593-65

1910/17 .............................. 125.057,500-36 153.882,273-99 302.063,579-85 69.483,712-66 650.487,066-86

1917/18 .............................. 232.667,243-97 173.347,290-53 389.782,685-95 84.217,279-28 880.014,499-73

1918. jül. 1-től okt. 31-ig 133.510,280-85 79.868,720-47 212.569,322-12 35.945,416-11 461.893,739-55

1914/15. évi előirányzat .

* ' \
' -

117.900,000- 3.400,000* 326.200,000- 48.500,000- - 496.000,000-—

.



120%-ot tett ki. Az árúforgalomban a díjszabás 1918. január 1-től 
egyes áruosztályok szerint különféle mértékben, átlagban azonban 
50%-kal emeltetett. Az áruforgalomban újabb díjszabásemelés volt 
1918. szeptember 1-től fogva, amikor az emelés szénküldeményeknél 
újabbi 40%, egyéb árúknál pedig újabbi 70% volt.

A különféle bevételeknél az 1915/16. évtől kezdődőleg szintén 
állandó emelkedéssel találkozunk, aminek oka az, hogy itt számok 
tattak el azok a különféle pótlékok, amelyek a hadvezetőség 
költségeire végrehajtott építkezések és munkák után az állam
vasutak javára meg lettek térítve. A katonai szállítmányok után 
elért bevételek a dolog természetéből kifolyólag a háború alatt a 
békeévekkel szemben tetemes emelkedést tüntetnek fel. Megjegy
zendő, hogy az 1914/15. évre kimutatott 87 millió K bevétel nem 
képezi teljes ellenértékét az államvasutak által a katonai szállít
mányok körül az általános mozgósítás évében végzett tényleges 
teljesítménynek, amit annak kell tulajdonítani, hogy a katonai 
szállítmányok után esedékes fuvardíjak hiteleztettek és leszámolás 
alapján fizettettek, úgy hogy azok fizetésében állandóan voltak 
eltolódások, aminek az volt a következménye, hogy a háború első 
évének nagy katonai szállítására eső fuvardíjak egy része csak a 
háború második évében s így tovább, nyert elszámolást.

Az államvasutak kiadásainak és bevételeinek a háborúalatti 
mikénti alakulása azonban csak úgy ítélhető meg helyesen, ha 
vizsgálat tárgyává tesszük az az alatt az időszak alatt végzett tel
jesítményeket. Erre szolgál az alábbi táblázat (224. o.).

Amint látjuk, a vonat-kilométer teljesítmény a háború egész 
tartama alatt jóval alól maradt az 1913. évi teljesítménynek és 
az 1914/15. évi előirányzatnak, holott az ezer elegy-tonnakilométer* 
de különösen a száz kocsi-tengelykilométer teljesítmény, viszont a 
békebelinél állandóan nagyobb volt. Ezt az okozta, hogy az állam- 
vasútak forgalmában a háború, alatt igen nagy szerepet játszott 
a katonai forgalom, a katonai vonatok pedig nagy tengelyszámmal 
közlekedtek s így egy-egy vonatnak átlagban nagyobb volt a 
kocsitengelyszáma, s nagyobb elegyet vitt, mint normális viszo
nyok közt. A tiszta tonna-kilométer teljesítmény a háború első 
évében az 1913. évi teljesítménnyel szemben visszaesést mutat 
azért, mert addig, amíg a hadsereg felvonulása be nem fejeztetett, 
polgári személy- és árúszállítás csak a legszükségesebb mérvben 
bonyolíttatott le, és mert a katonai szállításoknál a terherkocsik 
raksúlya sokkal kisebb mértékben volt kihasználható, mint a 
polgári árúszállításoknál. Ellenben a háború második évében és 
azontúl -is, a tiszta tonna-kilométer teljesítmény mindig nagyobb 
volt, mint a békében, nemcsak azért, mert akkor már a polgári 
forgalom nem volt annyira korlátozva, mint a hadsereg felvonulá
sának idejében, hanem azért is, mert a gazdasági élet általában 
megélénkült és mert megszűiít az a háború elején észlelhető tünet, 
hogy a vonatok legnagyobbrészt csak a határok felé futottak meg- 
rakottan és üresen tértek vissza.

á tfíf
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A z  á l l a m v a s u t a k  p é n z ü g y i  e r e d m é n y e  é s  f o r g a l m a .

Üzleti év

■ • /

Üzleti felesleg Üzleti
hányad

Évi átlagos 
üzleti hossz

F ' i z e t ő

vonat-
kilométer

1000 elegy - 
tonnakilo

méter

100 koesi- 
tengelykilo- 

méter

1000 tiszta
tonnakilo

méterkorona % kilométer

90.513,708-37 80-29 18,570-664 112.488,439 32.902,369 45.896,052 7.561,689

1914 15 ............................................ 100.425,009-70 66-18 18,942-699 93.120,538 33.077,121 49.405,141 6.903,584

1915/10............................................ 270.012,828-07 59-26 19,088-070 101.916,802 39.744,724 56.134,904 9.963,030

1910/17............................................ 130.493,029-60 79-94 19,106-360 92.325,240 37.758,156 52.816,159 8.152,755

1917/18............................................ 106.433,898-71 87-91 19,114-067 86.696,040 37.604,993 50.720,024 8.168,039

1918. júl. 1-től okt, 31-ig . . . 78.360,235-65 83-03 4,788-319* 27.214,616 12.215,648 16.288,634 2.024,012

1914/15. év i előirányzat . . . . 127.304,000-— 74-33 19,386-273 115.700,000 33.362,000 47.540,000 8.000,000

* Az évi 19,153-278 kin á

I

tlagos üzleti hossznak 4 hónapra eső 1íányada.



Az üzleti hányadnak a háború első három évében való ked
vező alakulása jelentékeny mértékben a fenntartási munkálatok 
•elhanyagolásának a következménye, tehát nem kedvező jelenség, 
míg az üzleti hányadnak a háború utolsó másfél évében való meg
romlása annak a jele, hogy a viteldíjak emelése nem tartott lépést 
n drágulással.

A kiadási és bevételi egységtételeket az alább következő ki
mutatás (226. o.) tünteti fel.

Az ezen egységtételeknél a háborús években mutatkozó foko
zatos emelkedés nagyrészt a pénzértékcsökkenés következménye, 
s a kiadások és bevételek alakulására vonatkozólag a fentiekben 
előadottakból nyeri magyarázatát.

Az állami bányászat üzleti eredményeiről az alábbi kimutatás 
számol be. Ebben a kimutatásban (227. o.) az állami zárszámadások
ban bányaigazgatóságok, földgáz-, petróleum- és káliumsókutatás. 
fém- és opálbányászat, fémkohászat, kőszénbányászat, sótermelés 
és bányászati kegyúri terhek címe alatt elszámolt kiadások és 
bevételek vannak egybefoglalva. Az államnak ezek a bányászati 
üzemei, főként a fém- és opálbányászat veszteséges voltánál fogva, 
amely kizárólag szociálpolitikai szempontból tartatott fenn a bé
kében is, még a beruházások számbavétele nélkül is állandóan 
hiánnyal zárultak s veszteségesek maradtak a háború alatt is. 
•de a veszteség az 1916/17. évet kivéve a háborús években állandóan 
mögötte maradt a békebelinek, aminek oka. a földgáz- és petróleum
kutatás eredményes voltán kívül főleg abban keresendő, hogy a 
háborúban az anyaghiány és a pénzértékcsökkenés folytán a bá
nyászati termékek értéke lényegesen emelkedett, s ezáltal egyéb
ként veszteséges üzemek hasznothajtókká vagy legalább is ke- 
vésbbé veszteségesekké váltak. Az 1918/17. év aránylag kedvezőt
len eredményének több kisebb jelentőségű véletlen körülmény 
összetalálkozása mellett főként a románoknak Erdélybe való be
törése és az volt az oka, hogy ebben az évben jobban érvényesültek 
a drágulás okozta magasabb termelési költségek, mint a bánya
termékek árának emelkedése. E betörés következtében a petro- 
zsényi bányaüzemet több mint hat hónapig szüneteltetni kellett, 
amely idő alatt a bányákat a víz elöntötte, az üzemi gépek pedig 
részben tönkrementek, részben erősen megrongálódtak. A román 
betörés által a petrozsényi bányaüzemben okozott károk helyre- 
állítása és pótlása következtében a háború tartama alatt összesen 
3.117,806 K kiadás merült fel, amiből 1.872.946 K az 1916/17-iki 
számadási évben utalványoztatok.

Az itt összefoglalt üzemeknek a háború alatti üzletmeiletére 
általában jellemző, hogy a termelés különösen a háború első felé
ben a szakképzett bányamunkásoknak katonai bevonulása követ
keztében csökkent. Kivételt képez ez alól az egbelli nyersolaj ter
melés, amely tulajdonképpen a háború alatt lett, a fennforgó igen 
nagy nehézségek dacára, kifejlesztve, s mely azokban a válságos 
időkben, amikor Galíciának ellenség által való megszállása, majd

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 15
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Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Üzleti év
egy évi átlagos 

üzleti hossz kilo
méter után

fizető vonatkilo- 
méterenként

fizető 1000 elegy- 
tonna km-ként

fizető 100 kocsiten
gely km-ként

fizető 1000 tiszta 
tonna km-ként

k o r o n a

1913 ................................. 24,731-70 19,857-68 4-08 3-28
r '

13-96 11-21 10-01 8-03 60-74 48-77

1 9 1 4 /1 5 ............................ 25,043-73 16,574-77 5-09 3-37 14-34 9-49 9-60 6-35 68-72 45-75

1 9 1 5 /1 6 ............................ 35.574-19 21,082-79 6-66 3-95 , 17-08 10-12 12-10 7-17 68-16 40-39

1 9 1 6 /1 7 ............................ 34,045-58 27,215-76 7-05 5"63 17-23 13-77 12-32 9-84 79-79 63-78

1 9 1 7 /1 8 ............................ 46,040-15 40,471-79 1015 8-92 23-40 20-57 17-35 15-25 107-74 94-71

1918 jul. 1-től okt. 31-ig 96,462-61 80,097-74 16-97 14-09 37-81 31-40 28-36 23’55 228-21 189-49

1914/15 évi előirányzat

. .  . . . . .  . -  • -

25,585-11 19,018-40 4-29 3-19 14*87

i

1 --

11*05

j

10-43 7-75 62-00 46-09

95
5
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Az á lla m i b án yásza t üzlH i ered m én y e i a háború  a la lt

l í  V

Rendes
kiadások

Átmeneti
kiadások

Folyó kiadá
sok összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

Összes
bevételek

k o r o n á k b a n
........................-  . - -

1913 ........................................................ 44.950,181 1.769.141 26.019,322 18.399,437 188,390 18.587,827
1 9 1 4 /1 5 ................................................... 40,035,063 308,806 20.343,874 16.453,661 93,831 16.547,492
1 9 1 5 /1 6 ................................................... 45.225,157 945,872 26.171,029 22.541,375 57,091 22.598,466
1 9 1 0 /1 7 ................ .................................. 29.959,193 3.615,852 33.;>7o,045 25.334,873 14,503 25.349,376
1 9 1 7 /1 8 ................................................... 41.962,987 4.337,594 40.300,581 42.513,639 42.513,639
1918. jul. 1-től 1918 okt. 31-ig . . 20.603,904 1.521,010 22.124,914 20.353,381 — 20.353,381
Az 1914 15. évi költségvetés . . . . 26.106,137 1.915,600 28.021,737 20.833,640 10,000 20.843,640

É v

A rendes kezelés 
feleslege

hiánya
Beruházások

felesleg , . , ., a beruhaza- Hián/
sok levonása után

A beruházott 
tőke az év végén 
aranykoronák

bank o r o n á k b a n

1913 ................................................... 7.431,495 2.713,079 10.144,574 599.751,271
1914/15 .............................................. 3.796.382 2.565,214 6,361,596 603.848,771
1915/10 .............................................. 3.572,563 1.786,984 5.359,547 605.234,349
1916 17 ............................................... 8.225.669 2.255,980 10.481,649 606.403,250
1917/18 .......................................... .... 3.786.942 3.853,578 7.640,520 608.093,416
1918 jul. 1-től 1918 okt. 31-ig 1.771.533 1.524,110 3.295,643 608.675,137
Az 1914/15. évi költségvetés . . 7.178,097 2.121,396 9.299.493 603.016,329



Romániának a háborúba való beavatkozása következtében a leg
nagyobb olajhiány mutatkozott, az államvasút kenőolajszükségle
tének ellátásánál pótolhatatlan szerepet játszott. A háború későbbi 
folyamán, a bánva- és kohóművek katonai felügyelet alá helye
zésével kapcsolatban, a katonai szolgálat alól való felmentések 
és hadifoglyok kivezénylése útján, a munkaerőknek megfelelő 
pótlásáról s e mellett a bányaműveléshez szükséges üzemi anyagok 
szabaddátételéről történt gondoskodás, aminek következtében a 
helyzet a többi idetartozó üzemekben is javult valamennyire. 
A kisebb termelésnek megfelelően a háború elsőkét évében a kiadá - 
sok mögötte maradtak az 1913. évieknek és az 1914/15. évi előirány
zatnak, míg azontúl részben a termelés növekedésével kapcsolatban, 
főként azonban a drágulás és a pénzértékcsökkenés következtében 
állandóan emelkedtek. Ezzel szemben a bevételek csak a háború első 
évében maradtak a békebeli színvonal alatt, s azontúl fokozatosan 
nőttek, mégpedig az 1916/17. év kivételével aránylag nagyobb 
mértékben, mint a kiadások. Ez annak a jele, hogy a bányatermé
kek ára a háború tartama alatt az 1916/17. év kivételével valamivel 
jobban emelkedett, mint a termelési költségük, s ez okozta azt. 
hogy a kincstári bányaüzemek vesztesége a háborúban kisebb volt. 
mint a békében. Nem tévesztendő azonban szem elől, hogy az arány
lag kedvezőbb eredmény részben az egbelli olajforrások eredmé
nyes voltának a következménye. Viszont az ellenséges betörés 
több helyen s több ízben zavarólag hatott ezeknek, jobbadán az 
ország határszélein fekvő üzemeknek a menetére. A román betö
résnek a petrozsényi kőszénbányászatra gyakorolt már említett 
kedvezőtlen hatása mellett, különösen az 1914. évi mármarosi 
orosz betörés említendő, amely miatt az ottani sóbányáknak és 
az erzsébet-bányai fémkohászatnak üzeme szenvedett.

Az itt tárgyalt kincstári üzemek közül a háború viselése ér
dekében fontos szerepet töltött be a már említett egbelli olajterme
lésen kívül a kőszénbányászat, amelynek termelése túlnyomó rész
ben az államvasutak részére volt lefoglalva, továbbá a fémkohászat 
terén a réztermelés fokozása, aminek érdekében a besztercebányai 
rézejtőmű ki lett bővítve és Vajdahunyadon egy Kundsen-rend- 
szerű rézkiválasztó létesíttetett. Itt említendő fel, hogy a háború 
alatt a hadsereg nitrogénszükségletének ellátása érdekében Dicső- 
szentmártonban az erdélyi földgáz felhasználására alapított nitro
géngyár létesült.

A pénzverés és fémbeváltás üzleti eredményei a háború alatt 
az alább foglalt kimutatás adataiból kitűnőleg az egyes években 
nagy eltéréseket tüntetnek fel.



A  p é n z v e r é s  é s  f é m b e v á l t á s  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t t .

Év
Rendes

kiadások
Átm eneti [ Folyó kiadások 
kiadások összesen

Rendes
bevételek

—
R endkívüli
bevételek

Összes
bevételek

k o r o n á k b a n

1 9 1 3 ............................................................... 11.518,305 6.487,817 18.006,122 9.785,764 6.668,767 16.454,531
1 9 1 4 /1 5 ....................................................... 9.251,109 12.962,678 22.213,787 15.187,403 12.794,483 27.981,886
1 9 1 5 / 1 6 ....................................................... 4.690,619 21.728,414 26.419,033 4.550,463 22.129,505 26.679,968
1 9 1 6 /1 7 ....................................................... 4.335,200 15.706,365 20.041,565 1.578,645 16.151,854 17.730,499
1 9 1 7 /1 8 ....................................................... 4.030,011 7.741,818 11.771,829 4,083 4,083
1918. jú l. 1 -tő l 1918. o k t .  3 1 -ig . . 555,965 2.323,825 2.879,790 105 105
1914/15. év i k ö l ts é g v e té s .................. 13.101,330 8.567J582 21.668,912 12.750,914 8.993,998 21.744,912

Év

] A  rendes kezelés 
feleslege 

h iá n y a

Felesleg
Beruházások “Hiány aberuMza- 

j sok levonása után
A beruházott 

tőke az év végén 
aranykoronák

ban1. o r o n á k b a n
....................... ................................. ...... .....................

1 9 1 3 .......................................................... 1.551,591 130,000 1.681,591 12.959,114
1 9 1 4 /1 5 ..................................................... 5.768,099 5.768,099 7.782,297
1 9 1 5 /1 6 ..................................................... 260,935 29,640 231,289 7.046,077
1 9 1 6 /1 7 ..................................................... 2.311,066 2.311,066 7.046,077
1 9 1 7 /1 8 ..................................................... 11.767,746 11.767,746 7:646,077
1918. jú l. 1 -tő l 1918. o k t .  31-ig 2.879,685 2.879,685 7.646,077
1914/15. év i k ö l t s é g v e t é s ............. 76,000 76,000 12.593,293



Az 1914/15. és 1915/16. évben mutatkozó többkiadás abban 
leli magyarázatát, hogy ezekben az években nagyobb mennyiségű 
arany, de főképpen 1 K-ás ezüst pénznemek és alpaeca 10-filléresek, 
továbbá 1915/16-ban vas 20-filléresek verettek. E többkiadások 
azonban a bevételekben, főként a háború első évében busásan meg
térültek. A kiadásoknak a további években mutatkozó nagyfokú 
csökkenése abból származik, hogy egyrészt a nemesfémtermelés 
visszamaradása folytán kevesebb nemesfém került beváltásra, más
részt a váltópénz céljaira felhasznált értéktelenebb vasanyag árá
nál volt nagyobb megtakarítás elérhető. A bevételi visszamaradás 
1916/17-ben a kivert vas 20- és 2-filléres kisebb névértékében és 
abban keresendő, hogy magasabb névértékű pénz alig lett verve. 
Az 1917/18. évi és az 1918/19. év első harmadára vonatkozólag 
közölt adatok, különösen a bevételeket illetőleg hiányosak, mert a 
körmöcbányai pénzverő pénzkezelési kimutatásai és számadásai 
a háború befej eztét követő megszállás folytán nem érkeztek be a 
pénzügyminisztériumba, s így az állami zárszámadás a vonatkozó 
adatokat nem tartalmazza.

A pénzverés és fémbeváltás üzleti eredményeit a háború alatt 
némileg javította az is, hogy az állami pénzverés volt megbízva rész
ben a had vezetőség részére szükséges emlékérmek kiverésével.

A háború alatt a békében forgalomban levő pénznemeken kívül, 
tekintettel a pénzveréshez szükséges fémek drágaságára, sőt hiá
nyára, új pénznemeket kellett forgalomba kozni. Az aprópénz
szükséglet kielégítése érdekében két, majd egykoronás bankjegyek 
kibocsátásán kívül 1915 május 10-én 50 rész rezet, 40 rész horganyt 
és 10 rész nikkelt tartalmazó új 10-filléres (alpaeca) váltópénz hoza
tott forgalomba. Ebből a váltópénzből Magyarország 6.000,000 K 
névértékűt verethetett ki.

Majd tekintettel arra, hogy a nikkelre a hadvezetőségnek égető 
szüksége volt, 1916 augusztus 13-án vas 20-filléresek hozattak 
forgalomba a nikkel 20-filléresek és 10-filléresek egyidejű bevoná
sával. Magyarország az eredeti terv szerint 15.000,000 K névértékű 
ilyen vas 20-fillérest verethetett ki. E vas 20-filléresek ellenében be 
lett vonva 51.985,248 db nikkel 20-filléres és 7.846,086 db nikkel 
10-filléres.

Végül 1916. november 10-én vas 2-filléresek is forgalomba 
kerültek, amelyekből Magyarország által 2.400,000 K névérték lett 
volna kiverethető. Egy 1917. évi június 1-én kelt intézkedéssel, 
még további 9.000,000 K névértékű vas 20-filléres és további
2.400,000 K névértékű vas 2-filléres kiverése rendeltetett el.

A háború alatt kivert, illetve átvert pénzérmékről viszonyítva 
az 1913. évi pénzítéshez, az alábbi kimutatás nyújt tájékoztatást.



A pénzítés 4 dl3-ban és a háboní alatt

K iv e re te tt ille tve á tv e re te tt

Év arany  
20 K -ás

arany  
10 K-ás

ezüst 
5 K-ás

ezüst 
2 K-ás

ezüst 
1 K -ás

nikkel nikkel j bronz bronz 
20 f-es i 10 f-es ! 2 f-es j  1 f-es

i 1

alpacoa 
10 f-es vas 20 f-es vas 2 f-es

d a r a b

1 9 1 3 ____ 320,435 137,443 455 3.000,205 5,214

I ! 1

17,745 20,000 214,730 7,193 — • — —

1914/15 . 689,715 — 672 27 10.984,750 5.681,936 í 508,671 7.059,558 j 29,368 4.440,000 — —

1915/16 . 159,951 53,795 349 50 16.592,608 5.964,444 | 10,616 25.560,000 14.040,851 — - ■

1916/17 . 26,732 — — 5 579,982 1,031 — 62.619,149 31.150,000

1917/18 . — — — — 3.860,195 _  1 i_  _  4 _ — 32.542,758 21.584,924

1918. 
jú l.  1 -tő l 
o k t.3 1 -ig 270 24 1,993 2.656,548 5.985,081



Az államvasutak, továbbá a posta, távirda és távbeszélő után 
pénzügyi szempontból legfontosabb állami üzemnek, az állami vas
gyáraknak, a háborúalatti üzleti eredményeiről a zárszámadási ada
tok alapján egybeállított alábbi kimutatás (233. o.) ugyancsak azt 
mutatja, amit a háború hatásaként nemcsak jóformán az összes 
állami üzemekre vonatkozólag, de nagyban egészben az egész gazda
sági életre, illetve az összes vállalatokra nézve megállapíthatunk. 
Hogy tudniillik a háború első évének üzleti eredményei úgy a bevéte
leket, mint a kiadásokat illetőleg is mögötte maradtak a békebeliek
nek, de azután évről-évre fokozatosan emelkedtek és, legalább is 
koronákban, sokszor lényegesen meghaladták a békebeli eredmé
nyeket. A pénz értékcsökkenésének és a drágulásnak fokozódásá
val azonban ezek a látszólag tekintélyes eredmények mind kevésbbé 
voltak tényleg kielégítők, és a kezelési feleslegek, amelyek a háború 
első évében csökkenő, majd azontúl emelkedő irányzatot mutat
tak, a háború utolsó időszakában, különösen aranyértékben szá
mítva, mind kisebbekké váltak.

Az ipari és gazdasági viszonyokban már jóval a háború ki
törése előtt beállott és a háború kitörése után jelentékenyen sú
lyosbodott pangás az állami vasgyárak 1914/15. évi üzleti eredmé
nyeit kedvezőtlenül befolyásolta. Az ipari befektetések, a ház- és 
vasútépítés úgyszólván teljesen megszűntek, a gazdasági gépüzlet 
pangott, a hazai vas- és gépipar foglalkoztatása szempontjából 
fontos tényezőt alkotó államvasúti beruházási tevékenység a 
minimumra csökkent. E kedvezőtlen körülményekhez járultak 
még az alkalmazottak és munkások jelentékeny hányadának hadba- 
vonulása, valamint a hadiforgalom okozta közlekedési nehézségek.

A háború első hónapjainak elteltével a gyártás akadályai csök
kentek, a gazdasági forgalom némileg megélénkült s hadfelszere
lési cikkekben, az állami vasgyárakat érdek!őleg különösen löve
dékekben, olyan jelentékeny szükséglet állott elő, amely az erre 
alkalmas üzemeket teljesen foglalkoztatta, dacára annak, hogy 
ezek munkateljesítésének fokozása érdekében jelentékeny beruhá
zások hajtattak végre. Az üzleteredményt kedvezőtlenül befolyá
solta, hogy a gép- és lövedékgyártásnál nélkülözhetetlen, jelenté
keny mennyiségű, különféle fémötvözetek és fémek úgy az ország
ban, valamint a szövetséges és semleges államokból csak rend 
kívüli nehézségekkel és aránytalanul magas árakon voltak be
szerezhetők, nemkülönben, hogy a katonai szolgálatra bevonult, 
begyakorolt, szakképzett munkások csak nehezen, és kevésbbé 
megfelelő munkaerőkkel voltak pótolhatók.

A vasipar terén az 1914/15-iki számadási év végefelé beállott 
élénkülés, különösen a különféle hadfelszerelési cikkekben rend
kívül megnövekedett szükséglet folytán, az 1915/16. év folyamán 
úgyszólván állandóan fokozódott. Ehhez képest az állami vas
gyárak termelése az előbbi év termelésével szemben jelentékenyen 
emelkedett. Az összes üzemi berendezések az adott viszonyok közt



A z  á l l a m i  v a s g y á r a k  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t t .

Év
Rendes

kiadások
Á tm eneti
kiadások

Folyó kiadások 
összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

összes
bevételek

k o r o n á k  b a  n

1 9 1 3 ............. 79.016,084 823,057 79.839,141 89.127,353 to g
©

C
Ji 89.155,867

1914/15 . . . 62.792,284 556,196 63.348,480 69.972,820 ' 63,244 70.036,064
1915/16 . . . 98.920,982 706,047 99.627,029 113.043,990 3.034,920 116.078,910
1916/17 . . . 120.081,849 539,659 120.621,508 136.112,371 34,920 136.147,291

1917/18 . . . 148.456,514 616,426 149.072,940 158.100,871 137,054 158.23r,925

1918. jú l.  1 -tő l 1918. o k t .  3 1 - i g . . 55.404,977 203,635 55.608,612 55.035,066 — 55.035,066

Az 1914/15. év i k ö l ts é g v e té s .......... 79.119,174 500,000 79.619,174 87.958,000 87.958,000

Év

A rendes kezelés 
feleslege 

hiánya

R , , , , ÍF^eslega beruházá- Beruházások Hiány
: sok levonása után

A beruházott 
tőke  az év végén 

aranykoronák-
k  o r o n  á  k  b a  n ban

1 9 1 3 ____ 9.316,726
i

10.582,270 1.265.544 124.589,777
1914/15 . 6.687,584 4.923,970 1.763,614 132.825,688
1915/16 . 16.451,881 8.312,707 8.139,174 138.179,161

1916/17 . 15.525,783 7.846,889 7.678,894 142.244,906

1917/18 . 9.164,985 8.523,331 641,654 145.983,209

1918 . jú l l - t ő l  1918. o k t .  31-ig 573.546 3.396,509 3.970,055 147.279,586

A z  1914/15. évi k ö lts é g v e té s  . , 8.338,826 7.500,000 838,826 130.412,481



a leggazdaságosabban kihasználtattak. Az egész rendelkezésre ál
lott személyzet fokozott buzgalommal, kitartással és odaadással 
igyekezett a vele szemben tanúsított fokozottabb követelmények
nek megfelelni. A legnagyobb emelkedés természetszerűen a löve
dékeknél mutatkozott, de jelentékenyen emelkedett az acélönt
vények, a vasútfelépítményi- és kereskedelmi-vasgyártmányok ter
melése is, részben az államvasútak, részben a sokféle hadfelszere
lési cikkeket előállító magáncégek nagy mértékben emelkedett 
szükséglete folytán. Sőt javulást mutatott a gazdasági gépüzlet is, 
mert a külföldi behozatal a háború folytán megszűnt, s úgy a had- 
vezetőség, mint a szövetséges török és bolgár kormányok jelenté
kenyebb vásárlásokat eszközöltek, de a magángazdaságok is fo
kozottabb mértékben vásároltak gazdasági gépeket a megritkult 
és megdrágult kézi munkaerő pótlására. Ennek megfelelően az 
1915/16-iki számadási év üzleti feleslege is kedvezően alakult.

A következő év azonban már lényegesen kedvezőtlenebb vi
szonyok közt folyt le. A legtöbb gyártmánynál az előző évvel szem
ben visszaesés állott be, aminek oka a nyersanyag és főleg a tüzelő
anyag hiányában, a háborúokozta nehéz viszonyokban és abban 
keresendő, hogy az 1916. augusztus végén bekövetkezett román 
betörés következtében a vajdahunyadi és kudsiri gyáraknál s az 
oda tartozó bányáknál az üzemet egy időre be kellett szüntetni. 
A gépipar körében csak a vasúti mozdonyoknál jelentkezett emel
kedés, míg a gazdasági gépüzlet egyes ágaiban némi emelkedés, 
másokban ezt ellensúlyozó visszaesés mutatkozott.

Még kedvezőtlenebbé vált a helyzet a háború utolsó szaká
ban. Anyagbeszerzési nehézségek miatt, amelyeket a kedvezőtlen 
szállítási viszonyok súlyosbítottak, különösen pedig a mind na
gyobb szénhiány miatt, nemcsak egyes üzemeket, hanem időnként 
egész gyárakat kellett ismételve rövidebb vagy hosszabb ideig 
szüneteltetni. Fokozták a nehézséget a mind gyakoribbá váló 
munkásmozgalmak, amelyeknek eredménye csaknem állandó lanyha 
munkavégzésben, időnként múlt munkaszünetelésben nyilvánult, 
s amelyeket a gyárak bevételeinek emelkedését meghaladó munka-. 
béremelések, illetve háborús segélyek nem voltak képesek meg
szüntetni. Az 1916/17. évvel szemben csak a vasérc- és nyersvas- 
termelés emelkedett, a román betörés folytán 1916-ban szünetelni 
kénytelen vajdahunyadi és kudsiri műveknek a románok vissza
szorítása után lehetővé vált újbóli üzembehelyezése folytán. Az 
állami vasgyárak megcsappant termelését túlnyomó részben a 
hadvezetőség, az államvasutak, valamint a hadfelszerelési cikkeket 
gyártó magánipar foglalta le.

Az állami vasgyárak háborúalatti évi forgalmát a főbb gyár
tási és termelési ágazatokban, összehasonlítva az 1913. évivel, a 
következő adatok tüntetik fel.



Az állam i vasgyárak évi term elése , illetve forgalm a, 
a m unkások szám a és keresete.

Tárgy megnevezése
1913-ban 1914/15-

ben
1915/16-

ban
1916/17-

ben
1917/18-

ban

r m é t  e r m á z s a

Barnaszén ..................... 3.583,087 3.412,963 3.986,784 3.934,917 3.450,089
V a sé r c .............................. 2.754,359

1.143,508
2.093,326 2.190,024 1.868,861 2.199,711

N yers vas ....................... 955,640 926,815 746,872 984,851
A célöntés ....................... — 1.578,786 2.041,245 1.932,673 1.506,542
Vas- és fém öntvénv . . 239,400 155,623 203.895 207.684 171,176
A célöntvóny ................ 97,073 60,014 85,059 87,370 69,335
Á g y d lö v e d é k ................ 17,568 50,146 106,795 87,707 43,771
Sínek és kapcsolósze

rek, a ljzatok .............. 934,361 451,882 641,743 571,192 410,610
L em ezek .......................... 217,558 148,244 156,985 187,374 125,267
C sőgvártm ányok .......... 98.447 68,776 96,489 86,005 65,794
K ereskedelm i áru, vas

tartó , szerkezeti vas  
s t b ................................. 658,015 422,809 731,402 757,509 439,068

K ovácsolt géprész . . . 89.389 198,562 365,063 337,344 214,806
K ovácsolt és hengerelt 

tég e ly  és szerszámacél 5,831 6,101 8,154 7,64oj 4,206
V ashidak és vasszerke

zetek  ............................ 51,009 43,933 46,331 37,635 28,436
Sínszeg, csavar, szegecs 

és távirdai alkatrész 60,907 43,887 48,879 46,641 31,776
M ozdony, szerkocsi és 
vasúti kocsi tengely . . 15,022 14,451 12,283 19,328 10,339
V ízgázzal hegesztett 

g y á r tm á n v ................ 40,625 10,718 24,237 41,393 29,175

M ozdony ....................... 283 219
d a r a b

235 280; 170
E lad ott lokom obil . . . 327 94 2671 194! 125

« benzin és 
sp ir itu szm o to r .......... 147 33 112 142: 180

E ladott útim ozdonv . . 21 3 18 16 1
« cséplőgép . . . . 656 152 313 335 283
« szalm akazalozo 156 96 149 112 62

V asú ti vá ltó  ................ 1,245 639 1,740 1,113 930
V asúti k eresztezés.. . . 1,051 1,077 1,547 1,519 1,055
Az év végénfoglalkozta- 

tott. m unkások szám a 23,033 19,467 21,752 23,535 21,900
A m unkások évi együt

tes keresete koronák
ban ................................ 28.222,144Í22.912,131

1

31.435,57847.493,397 Í68.550,958

Az állami vasgyáraknak a háborús évekre vonatkozólag a 
kereskedelmi könyvvitel elvei szerint összeállított nyereség- és 
veszteségszámláját, összehasonlítva az 1913. évivel, az alábbi táb
lázat tartalmazza, amelynek végeredményei éppen a különböző 
számadási rendszer folyományaként jelentkező eltolódások foly
tán, mint látjuk, némileg elütnek az állami zárszámadások ada
taitól.
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Az állami vasgyárak kereskedelmi alapon összeállílott nyereség- és veszteség számlája.
TARTOZIK

R o v a t
1913-ban 1914/15-ben 1915/16-ban 1916/17-ben 1917/18-ban

k o r o n el

Szem élyi járandóságok, szociális terhek és jutalékok nélkül 3.453,687 3.421,375 3.707,503 3.912,810 4.375,011
Szociális t e r h e k ................................................................................. 447,593 422,223 447,481 458,880 528,512
Igazgató és hivatalnokok ju t a lé k a .......................................... 554,627 393,869 774,680 879,312 921,667
Háborús segélyek ............................................................................... — 359,539 938,167 2.364,795
Ruházat beszerzési se g é ly e k .......................................................... ' -- — _ 665,000 1.732,600
D ologi k ia d á so k ................................................................................. 1.117,269 968,419 1.165,862 1.318,020 1.539,899
K ö zterh ek ............................................................................................. 123,989 121,968 125,556 419,718 207.645
Üzemi gyártási és term elési k ö ltsé g e k ................................... 67.844,163 53.240,606 86.117,246 98.203,984 98.223,129
Selejtezett leltári tárgyak pótlása, illetve járulék a leltár  

m egújítási és kiegészítési a la p h o z ........................................ 5.278,492 3.693,962 4.773,822 4.072,540 5.200,000
A lgyógyi m unkásszanatórium  kezelési h iá n y a ..................... 96,264 79,167 58,346 86,370 140,042
Járulék a veszteség-fedezeti a laphoz........................................ 100,000 100,000 100,000 100,000
M ozgósítás fo lytán  bevonult ideiglenes alkalm azottak és 

m unkások részére a katonai szolgálat első három hó
napjára fizetett bérek illetve bérhányadok.......................

A  munkások részére k iutalt különféle háb. segélyek és pót.l. —
350,695 8,240

1.282,706
5,174

9.018,624
13,160

26.816,561
B ehajthatatlanná vált fizetési és beszerzési előlegek. . . . — 3,250 9,658
N yereség .......................................................................................... 10.111,269 7.180,536 14.123,009 16.030,522 16.028,192

Ö sszesen............ 89.127,353 69.972,820 113.043,990 136.112,371 158.100,871

K Ö VETEL

K ezelési b evéte lek ............................................................................. 1.550,318 1.391,327 1.219,462 1.207,449 1.545,727
Ü zleti bevételek  :
Az állam vasutak részére te ljesített szállítások u tá n ......... 52.725,901 33.483,744 47.287,709 67.492,375 85.075,254
E gyéb belf. m egrendelők részére te ljesített szállításokután 27.329,584 24.360,334 35.468,847 45.266,266 49.452,186
Külföldi szállítások u tá n .........  ............................................ 7.521,550 10.737,415 29.067,972 22.146,281 22.027,704

ö ssz e se n ............ 89.127,353 69.972,820 113.043,990 136.112,371 158.100,871



Az állami vasgyárak jövedelmezőségének mikénti alakulására 
még az alábbi táblázat adatai vetnek világot.

Az állam i vasgyárak jöved e lm ező ség e .

Év

A kimutatott üzletfelesleg
a be
vétel
nek

a
beruházási

tőkének

a 1 A kincstár által egyéb 
, , *  vagyonából a gyárakba 

f J  fektetett szorosan vett 
forgótőkének alaptőkének

Az előbbiek szerint szo
rosan vett alaptőke és a 

forgótőke együttes 
összegének

s z á z  a 1 é k a

1913 11-34 7-90 4-84 11-60 6-02
1914/15 10-26 5-17 3-08 i 7-83 3-86
1915/16 12-49 9-83 5-83 ! 15-38 7-41
1916/17 11-78 10-85 6-27 17-45 8-03
1917/18 10-14 10-62 5-55 17-14 6-92

Ezekből az adatokból kitűnőleg a háborús évek közül az 
1916/17. év jövedelmezősége volt a legkedvezőbb s lényegesen 
jobb volt az 1913-iki békeévével szemben is, de nem hagyható 
figyelmen kívül az, hogy a kedvezőeknek látszó eredmények elő
idézésébe már a pénz értékcsökkenésének kihatása is jelentékenyen 
belejátszott, úgyhogy ennek a tényezőnek a figyelembevételével 
ezeknek az adatoknak az alapján is az 1915/16. év eredményeit 
kell a legkedvezőbbeknek tekintenünk.

Az állami nyomda üzleti eredményeiről az alábbi kimutatás 
(238. o.) adatai számolnak be.

Ennek az önmagában véve nem jelentékeny állami üzemnek 
a kiadásai és bevételei, főként a hadikölcsöncímletek előállításából 
eredő nagyobb foglalkoztatás folytán a háborúban fokozatos emelke
dést mutatnak, mely emelkedésben a kiadásoknál a drágulás kö
vetkezményei, úgy a személyi, mint a dologi és üzemi kiadások te
rén, megfelelően érvényesültek. A bevételek egészben véve a kiadá
soknak megfelelően emelkedtek, s amennyiben e tekintetben némi 
visszamaradás mutatkozik, annak oka abban keresendő, hogy az 
államnyomda egyéb állami intézményeknek dolgozván, munka
teljesítményei ellenértékének megállapításánál nem lett volna in
dokolt a pénz értékcsökkenésének teljes mértékben való figyelembe
vétele.

Az állami erdők üzleti eredményei az alább következő kimuta
tás (239. o.) szerint a háború alatt koronákban is csak az 1916/17. év
ben voltak kedvezőbbek a békebelinél. A kedvezőtlen eredmények
nek a faárak tetemes emelkedése dacára főként az volt az oka, hogy 
az állami ei’dők faanyaga a háború alatt a munkásviszonyok és a 
szállítási nehézségek miatt csak korlátolt mértékben volt kiter
melhető és értékesíthető.



Ay. á l l a m i  n y o m d a  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t t .

Év
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó kiadások 
összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

összes
bevétel

_ k o r o n á k b a n

1 9 1 3 .......................................................... 3.196,463 ~  " ' 3.106^463 4.539,047 4.539,047
1911 15 ................................................... 3.589,558 3.589,558 4.666,647 — 4.666,647
1915/1(3................................................... 3.677,427 3.677,427 4.847,450 — 4.847,450
1 9 1 6 /1 7 ................................................... 4.500,739 — 4.500,739 5.974,801 5.974,801
1917 18 ................................................... 6.060,109 6.060,109 6.901,989 6.901,989
1918 júl. 1 1918 okt. 3 1 .............. 6.262,283 —  v 6.262,283 6.334,760 6.334,760
1914/15. évi k ö ltségvetés................ 2.904,719 2.904,719 3.901,050 3.901,050

Év

A rendes kezelés 
feleslege 
hianya

Beruházások
Felesleg

“ Hiány a bmlhaza- 
sok levonása után

A beruházott 
tőke az év végén

k O r o n á k b a n

1 9 1 3 ...................................................... 1.432,584 28,209 1.404,375 3.035,661
1 9 1 4 /1 5 ............................................... 1.077,089 1.077,089 3.286,125
1 9 1 5 /1 6 ............................................... 1.170,023 1.107,023 3.277,596
1916 17 ............................................... 1.474,062 200 1.473,862 3.277,700
1 9 1 7 /1 8 ............................................... 841,880 — 841,880 3.277,700
1918. júl. 1 1918. okt. 3 1 ___ 72,477 72,477 3.277,70(1
1914/15. évi k ö ltségvetés............ 996,331 - w -  - 996,331 3.116,893



Á l l a m i  e r d ő k  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t t .

Év
Ren des 

kiadások
Átmeneti
kiadások

'

Folyó kiadások 
összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli I 
bevételek

Összes
bevételek

k o r o n á k b a n

1013 .........
-

20.324,676 293,417 20.618,093 27.556,580 408 27.556,988
1914/15 . . . 14.795,862 348,811 15.144,673 14.451,426 — 14.451,426
1915/10 . . . 21.705,005 363,233 22.068,238 22.721,292 5,980 22.727,272
1910/17 . . . 27.906,7 70 262,099 28.168,869 39.547,306 10,500 39.557,806
1917/18 . . . 40.279,364 281,140 40.560,510 46.312,498 — 46.312,498
1918. júl. 1 1918. okt. 3 1 ............ 10.773,615 76,547 10.850,162 4.501,163 — 4.501,163
Az 1914/15. évi kö ltségvetés . . . . 22.446,432 419,414 22.865,846 31.207,920 31.207,920

A rendes kezelés Felesleg , . ,
feleslege Beruházások Hiány j tőke az év végén •

Év hiánya sok levonása után 1 aranykoronák-
k 0 r o n á k b a n ban

. . . . .  .

1 9 1 3 ................................... 6.938,895 1.703,505 5.235,390 223.978,543
1914/15.............................. 693,247 527,482 1.220,729 225.665,887
1915/16.............................. 659,034 1.712,980 1.053,946 228.610,875

1 9 1 6 /1 7 ............................ 11.388,937 1.739,667 9.649,270 229.502,257

1917/18.............................. 5.751,988 4.376,548 4.375,440 230.106,006
1918. júl. 1—1918. okt. 3 1 ----- 6.348,999 224,159 6.573,158 230.191,563

_.‘t : Az 1914/15. évi k ö lts é g v e té s .. . 8.342,074 1.600,000 6.742,074 1 225.848,900
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A háború kitörésével az erdőgazdasági munkások egy részé
nek hadbavonulása folytán csökkent a termelés és szállítás, s a 
hadszíntért képező határmenti erdőterületeken megszűnt a termelt 
faanyagok értékesítésének a lehetősége.

Az 1915/16. évben hadifoglyoknak munkába állításával már 
nagyobb fahasználatok foganatosíttattak és a faértékesítés, főként 
a hadsereg szükségletének fokozódása következtében, nagyobb 
mértékben emelkedett. Jelentékeny, 4 millió koronát meghaladó, 
összegek fordíttattak ebben az évben a termelés és szállítás elő
mozdítását célozó berendezésekre.

Ezek a befektetések, továbbá nagyobbszámú felmentett 
munkás és hadifogoly rendelkezésre bocsátása, végül az a körülmény, 
hogy a háborúokozta nehézségek könnyebb leküzdhetése végett 
a termelés főként a főbb közlekedési vonalakhoz közeleső részek
ben történt, ami apasztólag hatott a termelési és szállítási költsé
gekre, idézték elő az 1916/17. év kedvező eredményeit, amelyek 
azonban a háború további folyamán a kedvezőtlenné vált gazda
sági viszonyok folytán fenntarthatok nem voltak. Sok nehézség
gel járt a háború alatt, különösen annak második felében, az állandó 
munkásokon felül rendelkezésre bocsátott munkaerők és hadi
foglyok élelmezése. A fatermelés lehetőleg alkalmazkodott a há
ború kihatásaként megváltozott szükséglethez, főként vasúti talp
fákat, bányafákat, tűzifát és faszenet termeltek nagyobb mennyi
ségben, különösen a hadsereg, az államvasutak, az állami vasmű
vek és a bányák szükségleteinek a fedezésére. Az erdősítések és az 
üzemrendezési munkálatok a háború alatt meglehetősen el lettek 
hanyagolva.

Az állam mezőgazdasági jellegű üzemeinek eredményei az 
alábbi kimutatásban foglaltattak össze, amely a ménesbirtok- 
gazdaságok. gödöllői koronauradalom és palánkai csikótelep, az 
állami lótenyészintézetek, a kincstári birtokok és fürdők, végül a 
delibláti kincstári birtok elnevezésű költségvetési címek eredmé
nyeit foglalja magában. Vita tárgyát képezheti, vájjon az állami 
lótenyészintézetek üzemeknek tekinthetők-e vagy sem, s bár 
kétségtelen, hogy a szó szorosabb értelmében véve nem azok. 
mégis ez üzemek között soroljuk fel eredményeiket, főként 
azért, mert az állami lótenyészintézetek egyes telepeinek kezelése, 
az elkülönített számadási rendszer dacára, csaknem szerves kap
csolatban van a ménesbirtokokkal, s mert, bár céljuk kizárólag a 
lótenyésztés emelése, azáltal, hogy ez üzemjellegű gazdálkodás 
keretében valósíttatik meg, hatásuk az állami költségvetésre más 
mintha az állam ezt a célt más utakon, például pénzbeli támoga
tás nyújtásával akarná megvalósítani. Egyébként a ménesbirtok- 
gazdaságoknak is, ha nem is kizárólagos, de egyik feladatuk és 
céljuk az állattenyésztés fejlesztése.



L)r. T
eleszky János : A m

agyar állam
 pénzügyei a háború alatt.

A z  á l l a m i  b i r t o k o k  é s  l ö t e n y é s z i n t é z e t e k  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t i .

■ - ; • ' ' • j

É v
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó kiadá
sok összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

összes
bevételek

k o r o n á k b a n

1 0 1 3 .......................................................... 18.518,390 692,280 19.210,670 14.767,194 106,948 14.874,142
1 9 1 4 /1 5 ................................................... 17.612,574 220,670 17.833,244 14.967,163 26,736 14.993,899
1 9 1 5 /1 6 ................................................... 23.871,502 1.413,451 25.284,953 23.088,489 27,666 23.116,155
1016/17 ................................................... 29.530,369 960,386 30.490,755 30.777,929 24,700 30.802,629
1 9 1 7 /1 8 ................................................... 38.957,788 351,214 39.309,002 43.478,801 55,440 43.534,241
1918. júl. 1-től 1918. okt. 3 1 - ig . . . 22.079,002 107,254 22.186,256 15.870,037 — 15.870,037
1914/15. évi k ö ltségvetés................ 18.754,519 673,705 19.428,224 14.990,709 12,000 15.002,709

Év

j A rendes kezelés 
feleslege 
hiánya

Beruházások
Felesleg . . .  

Hiány a beruhazá- 
sok levonása után

A beruházott 
tőke az év végén 

arany
koronákbank o r o n á k b a n

-• ' .........  -  .................. ........  '
1 9 1 3 ..................................................... 4.336,528 1.117,489 5.454,017 105.010,722
1914/15 .............................................. 2.839,345 137,617 2.976,962 104.041,614
1915/16................................................. 2.168.798 189,584 2.358,382 104.706.582
1916/17 .............................................. 311,874 606,707 294,833 105.020,938
1917/18 ............................................... 4.225,239 904,671 3.320,568 105.417,723
1918. júl. 1-től 1918. okt. 31 - i g . . 6.316,219 86,761 6.402,980 105.450,838
1914/15. évi k ö ltségvetés............ 4.425.515 1.172,715 5.598.230 103.969,432



Az itt összefoglalt üzemek kezelése a békében is állandóan 
hiánnyal zárult, amit az idézett elő, hogy a ménesbirtokgazdasá- 
gok és a delibláti birtok egyébként sem igen jelentékeny bevételi 
feleslegeit a kincstári birtokok és fürdők, főként azonban a lótenyész- 
intézetek hiánya nemcsak felemésztette, de jelentékenyen túl
haladta. Ez a passzivitás a háború alatt, az utolsó háborús év első 
harmadát kivéve állandóan csökkent, sőt 1916/17. évben egy cse
kély, 1917/18-ban azonban egy elég számottevő bevételi felesleg
nek adott helyet.

A kedvezőbb eredmény főként a ménesbirtokgazdaságok be
vételi feleslegeinek az emelkedése folytán állott elő, dacára annak, 
hogy a háború folyamán az egyes mezőgazdasági termékeknél je
lentkező kedvező értékesítési lehetőségek az állami birtokok ren
deltetésénél és hivatásánál fogva nem használtattak ugyanolyan 
mértékben ki, mint a magángazdaságoknál. A kedvezőnek látszó 
pénzbeli eredmény részben annak a nem előnyös körülménynek 
a következménye, hogy a háború alatt az épületek és berendezések 
fenntartása és a felszerelések kiegészítése és pótlása szükségképpen 
el lett hanyagolva. De hozzájárult a kedvező eredmény előidézésé
hez az a megtakarítás, amely azzal járt, hogy a hadbavonult 
állandó munkások hadifoglyokkal pótoltattak és hogy a fölös ta
karmánykészletek és állatok az előállítási költségekkel szemben 
magasabb árakon értékesültek, ami természetesen főként a pénz 
időközi értékcsökkenésének volt a következménye. De ugyancsak 
e körülmények, nevezetesen a pénz értékcsökkenése és a leltár fenn
tartásának, pótlásának és kiegészítésének elmulasztása természet
szerűen a gazdasági leltár olyan értékcsökkenését idézték elő, 
aminek a helyreállítása a későbbi években — a háború utóhatása1 
ként — a háborúalatti, részben látszólagos bevételi többleteket 
akkor is felemésztette volna, ha a pénzérték további csökkenésé 
nem is következett volna be.

A lótenyészintézetek bevételei a háborúelőtti időben körül
belül felét fedezték a kiadásoknak. Ez az arány nagyban egészben 
a háború alatt is fenn volt tartható az 1914/15. év kivételével, 
amelyben a rendesnél jóval kevesebb fedeztetési díj folyt be, merta 
teljeskorú kancaanyag nagy része a hadrakelt sereg részére igény be- 
vétetett.A háború későbbi folyamán a hadszínterek hadtápvonalain, 
illetve a megszállott területen a magyar állami lótenyészintézetek 
mozgó fedeztetési állomásokat állítottak fel. Egyébként a háború 
alatt az állami lótenyészintézeteknek úgy kiadásai, mint bevételei 
és kezelési hiányai évente emelkedő irányzatot mutatnak. Ez épp
úgy, mint a kincstári birtokok és fürdők és a delibláti birtok üzleti 
feleslegeinek a háború alatt észlelhető kedvezőbb alakulása a 
pénz fokozatos értékcsökkenésében leli a magyarázatát. Az utóbbi 
birtokon azonban az 1917/18. évtől fogva a feleslegeket kezelési 
hiány váltotta fel, ami annak a következménye, hogy a háború 
utolsó két évében a hadszíntér közelsége miatt ezen a birtokon a 
legeltetés megszűnt. A háborúnak az itt tárgyalt üzemekre gyako-
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reit hatását illetőleg még megjegyzendő, hogy az 1916. évi román 
betörés alkalmával a fogarasi ménesbirtok a körülbelül három hó
napig tartó megszállás alatt teljesen ki lett fosztva és Vízakna- 
fürdőt ki kellett üríteni. Herkulesfürdő jövedelmezőségét lényege
sen befolyásolta a hadszíntérhez való közelsége és a román fürdő
vendégek teljes elmaradása. Tátralomnicon a háború alatt tiszti 
üdülőtelep rendeztetett be.

A selyemtenyésztés üzleti eredményei a háború alatt az alább 
közölt kimutatás (244. o.) szerbit alakultak.

A selyemgubótermelés a háború alatt évről-évre visszafejlő
dött, mert a fegyverfogható férfiak hadbavonulása folytán a csa
lád többi tagjai voltak kénytelenek az elsőrendű fontosságú mező- 
gazdasági munkáknál a munkáskéz hiányát pótolni s így mind 
kevésbbé és kevésbbé foglalkoztak selyemgubótermeléssel. A ma
gyar selyempete a háború alatt igen keresett cikk volt, nagyobb 
mennyiséget vihettünk ki különösen Svájcba.

A háború kitörése következtében a selyemfonodák külföldi 
bérlői és üzemi személyzete elhagyta az országot, s e miatt a fono
dák legnagyobb része üzemen kívül állott. Eleinte csak két, később 
négy fonoda volt üzemben a háború alatt, amelyek a hadsereg részére 
szállították gyártmányaikat, a hadügyminiszter által megállapí
tott áron. Ez az ár a háború elején igen előnyös volt s ezért volt 
az 1914/15. évben bevételi felesleg elérhető. Később a korona érté
kének csökkenése folytán az ár kevésbbé volt megfelelő s ennek foly
tán 1915/16-ban s 1916/17-ben, bár a békebeli mögött maradó, 
kezelési hiány mutatkozik.

Erre való tekintettel a selyem átvételi árának a felemelése 
iránt tárgyalás indult meg a hadügyminisztériummal, amely ked
vező eredménnyel járt, ami az 1917/18. évben mutatkozó nagyobb 
bevételi feleslegben nyert kifejezést. 1918 júliusában a kormány 
az összes magyar selyemfonodákat egy részvénytársaságnak adta 
bérbe. A bérlő részvénytársaság megalakulása, a selyemfonodák 
átvétele és újból üzembehelyezése miatt hosszabb üzemszünet 
következett be, ami miatt a termesztmények eladása is szünetelt. 
Ez az oka annak, hogy 1918. júliusától 1918. október 31-éig a 
selyemtenyésztésnek bevétele egyáltalában nem volt.

* * *

Az állami zárszámadások a háború alatt az 1914/15-iki szám
adási évben 655.901,873 K felesleggel, az 1915/16-iki számadási 
évben 198.401,892 K hiánnyal, az 1916/17-iki számadási évben 
1,221.964,002 K hiánnyal, az 1917/18-iki számadási évben 
2,239.745,192 K felesleggel, az 1918. évi július 1-től 1918. évi ok
tóber hó végéig 103.890,982 K hiánnyal, összesen tehát 1.371.390,189 
K felesleggel zárultak. Ezzel szemben a fentiekben az állam 
valódi bevételi feleslege gyanánt 1,010.078,372 K-t és az állami 
Üzemek bevételi feleslege gyanánt 331.608,020 K, összesen tehát

16*



A  s e l y e m t e n y é s z t é s  ü z l e t i  e r e d m é n y e i  a  h á b o r ú  a l a t t .

Év
Rendes

kiadások
Átmeneti
kiadások

Folyó kiadások 
összesen

Rendes
bevételek

Rendkívüli
bevételek

Összes
bevételek

k o r o n a k b a n

1 9 1 3 .......................................................... 4.833,461 217,369 5.050,830 4.836,541 4.836,541
1 9 1 4 /1 5 .................................................... 4.283,969 152,960 4.436,929 4.475,142 4.475,142
1915 16 ................................................... 2.691,181 54,314 2.745,495 2.705,912 12,878 2.718,790
1 9 1 6 /1 7 .................................................... 4.038,738 137,005 4.175,743 4.060,569 — 4.060,569
1 9 1 7 /1 8 ................................................... 4.829,043 65,392 4.894,435 5.090,469 316,186 5.406,655
1918. júl. 1-tő l 1918. okt. 31-ig. . . 1.170,930 1.170,930 - — —

1914/15. évi k ö ltségvetés................ 6.996,600 240,000 7.236,600 6.966,600 — 6.966,600

Év

Á rendes kiadások | 
feleslege 
hiánya

Beruházások
Felesleg , . . .  

H ián y -a b c n i tó z a ‘ 
sok levonása után

A beruházott 
tőke az év végén 

arany
koronákbank o r o n á k b a n

1 9 1 3 ......................................................
!

2 1 4 ,2 8 9 300,000 5 1 4 .2 8 9 10.530,501
1 9 1 4 /1 5 ............................................... 38,213 136,674 98 ,461 11.177,543
1 9 1 5 /1 6 ............................................... 2 6 ,7 0 5 40,822 6 7 ,5 2 7 13.517,226
1 9 1 6 /1 7 ............................................... 1 1 5 ,1 7 4 72,466 1 8 7 ,6 1 0 15.025,793
1 9 1 7 /1 8 ............................................... 512,220 220,147 292,073 15.122,349
1918 júl. 1-től 1918 okt. 31-ig. 1 .170 ,9 3 0 1 .1 7 0 ,9 3 0 15.122,349
1914/15. évi k ö ltségvetés............ 2 7 0 ,0 0 0 300,000 5 7 0 ,9 0 0 11.073,652
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1,341.686,392 K-t mutattunk ki. A 29.703,797 K-t tevő különbö
zet megfelel annak a netto bevételi többletnek, amely onnan ered, 
hogy az 1916/17. évtől fogva a magyar állami zárszámadásban 
számoltattak el a határvámjövedék bevételei és kiadásai közt 
olyan tételek, amelyek tulajdonképpen a közös költségvetést 
illették.1

E magában véve ugyan nem jelentékeny feleslegnek a meg
ítélésénél nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ezek a zárszám
adási eredmények a 11. lapon foglalt l) alatti megjegyzésben 
olvasható okból nem a pénztári tényleges kezelésnek, hanem az 
előírásnak (és utalványozásnak) az eredményei. Normális viszo
nyok közt a magyar állam háztartásában e kétféle zárszámadási 
eredmények — bár egyes tételeknél aránylag jelentékeny eltérések 
fordulhattak és fordultak is elő — a főösszegekben nem nagy elté
réseket tüntettek fel. 1913-ban az előírási adatok alapján mutat
kozó 252.016,692 K felesleggel szemben a tényleges kezelésben 
228.282,689 K felesleg, 1912-ben 76.771,158 K előírási hiánnyal 
szemben 58.384,132 K tén}deges kezelési hiány, 1911-ben az elő
írás szerint jelentkező 83.648,724 K felesleggel szemben a tényleges 
kezelésben 62.430,950 K felesleg mutatkozott.

A háború első két évére nézve, amely két évre még rendes, 
tehát a tényleges kezelés eredményeit is feltüntető zárszámadá
sok készültek, a tényleges kezelés eredményei az előírási eredmé
nyeidre! szemben a következőképpen alakultak :

1914 15. évi 1915/16. évi

Tárgy zárszámadások szerint koronákban

előírás tényleges
eredmény előírás tényleges

eredmény

R endes kiadások 1,720.878,343 1,704.173,833 2,136.663,806 2,097.827,674
Á tm eneti kiadások 4,884.124,575 4,823.566,569 10,083.096,910 10,027.’'94,394
B eruházások . . . . 64.972,912 130.954,115 123.103,992 122.466,648
Összes kiadások . 6,669.975,830 6,658.694,517 12,342.864,708 12,248.288,716
R endes bevételek 1,876.395,781 1,828.903,171 2,319.231,493 2,283.194,158
R endkívü li

b e v é te le k ......... 5,449.481,922 5,436.168,765 9,825.231,322 9,806.132,803
Ö sszes bevételek . 7,325.877,703 7,265,071,936 12,144.462,815 12,089.326,961
F elesleg  ............| 655.901,873 606.377,419 198.401,893 158.961,754

Hiány ............J

Ez adatokból kitűnőleg az előírás és a tényleges eredmények 
közötti különbözetek a háború első két évében nem nőttek lénye
gesen, dacára annak, hogy a békebelivel szemben az összes kiadá
sok és az összes bevételek lényegesen megduzzadtak, sőt a két év-

1 L ásd II. fejezet 73. lapján levő  tá b lá za t és II I . fejezet 156. lapján  
levő táb lázat 1— 3 a la tti m egjegyzéseit.
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nek végeredményei ben mutatkozó különbözetek csaknem kiegyen
lítik egymást. Ezért aligha tévedünk, és a tévedés a tekintetbejövő 
nagy összegek figyelembevételével semmiesetre sem lehet számot 
tevő, ha azt tételezzük fel, hogy végeredményben a háborús évek 
tényleges kezelési eredményeinek az összege nem tüntethet fel 
csak némileg is számottevő eltérést az előírási adatokkal szemben. 
úgy hogy az a kép, a melyet a háborúnak az állami pénzügyekre gya
korolt hatása tekintetében az előírási adatokból meríthetünk, 
nem változhatna számba vehető mértékben akkor sem. ha a tény
leges kezelési eredmények felett rendelkeznénk. Ezt a feltételezést 
annál inkább el lehet fogadni, mert a magyar állam számadási 
rendszerében ez a két tétel, amely a háború alatt az összkiadásokhoz 
és az összbevételekhez képest a legnagyobb szerepet játszotta, tudni
illik a közösügyi kiadások, amelyek között, mint láttuk, a háború 
alatt az egész haderőre vonatkozó kiadások elszámolást nyertek, és 
az államadósságok felvételéből eredő bevételek, az előírásban min
denkor a tényleges eredményekkel szerepeltek.

J
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AZ ÁLLAMI HITELÜCtY A HÁBORÚ ALATT.

A háború, kitörésekor, a magyar államnak havonta kereken 
400 millió koronájába került. Kézenfekvő dolog, hogy olyan 
állam, amelynek egész évi költségvetése 2264 millió koronát 
vett igénybe, amelynek évi rendes kiadásai 1878 millió koroná
val, évi adótermészetű bevételei, az egyedarúságok tiszta 
bevételi feleslegével együtt évi 1084 millió koronával voltak 
előirányozva, ezt a hatalmas kiadási többletet, különösen ele
inte, sem bevételeinek emelése, sem egyéb kiadásainak apasztása 
útján nem teremthette elő. Világos tehát, hogy a háború kitörésé
nek a pillanatától fogva az állam hitelét kellett igénybevenni a 
háború költségeinek fedezésére. De tekintettel arra, hogy Magyar- 
ország tőkeszegény, főként mezőgazdasággal foglalkozó állam volt, 
mely a külfölddel szemben jelentékenyen el volt adósodva, s amely
nek közgazdasága nélkülözte a tőkegazdag ipari államok mobilitá
sát, úgy hogy, — mint más helyen látni fogjuk, — az általános 
mozgósítás elrendelése nyomán azonnal moratórium elrendelése 
is szükségessé vált. az is ki volt zárva, hogy a háború első költsé
geinek a fedezésére szükséges összegek rendes hitelműveletek útján 
legyenek előteremthetők. Belső kölcsönre az ország tőkeszegény
sége mellett egyelőre gondolni sem lehetett. De nem lett volna 
kölcsön felvehető Ausztriában sem, amely egyébként fejlettebb 
közgazdasága és nagyobb tőkegazdagsága dacára a saját háborús 
költségeit sem tudta rendes hitelművelet útján fedezni. A külföldi 
pénzpiacok pedig egy világháború kitörésének pillanatában ter
mészetesen elzárkóztak minden külföldi kölcsön nyújtásától. Nem 
maradt tehát más mód, mint a jegybanknak egy vagy más for 
mában való igénybevétele, dacára annak, hogy nyilvánvaló volt, 
hogy az állam ezáltal a pénzforgalmi eszközök mesterséges sza
porításának. az inflációnak, veszedelmes útjára lép. A háború 
egyébként a mozgósított hadsereg nagy pénzszükséglete, nagy- 
mennyiségű lovaknak és járműveknek a hadsereg céljaira való 
megszerzése, a hadvezetőség egyéb nagy szükségleteinek fedezése 
révén, a pénzforgalmi eszközök szükségletét nagyon megnövelte.



amihez hozzájárult a közgazdasági életnek legalább is a háború 
első napjaiban, a gazdasági készenlét érdekében támasztott nagyobb 
készpénzszükséglete és az a körülmény, hogy a mozgósított csa
patoknak a pénzügyi központoktól való távolsága s a hiteléletnek 
jóformán teljes szünetelése folytán a pénz forgási sebessége is na
gyon csökkent, úgyhogy bízvást lehetett számítani arra, hogy a 
pénzforgalmi eszközök mesterséges szaporítása egyelőre nem fogja 
előidézni a pénzértéknek csökkenését.

A jegybank igénybevételére a törvényes alapot «a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről» alkotott 1912. évi LXIII. te. 
adta meg. E törvénycikk 16. §-a szerint háború idején, sőt ha szük
séges, már a háború fenyegető veszélyének okából elrendelt kato
nai előkészületek esetében is, «a minisztérium a magánjogi köve
telések érvényesítése tekintetében — ideértve a váltókövetelések 
érvényesítését is — továbbá a polgári peres és nem peres eljárás és 
általában a polgári igazságszolgáltatás, végül a jegybank ügyvitele 
tekintetében rendkívüli intézkedéseket tehet és e végből a fennálló 
törvényektől eltérő rendelkezéseket is állapíthat meg.» E törvény 
17. §-a pedig, amint azt a második fejezetben láttuk, felhatalmazza 
a minisztériumot, hogy a hadi szükségletek fedezésére szükséges 
összegeket az elkerülííetlen szükség mérvéig előlegezhesse és azok 
megszerzése iránt hitelművelet útján intézkedhessék. Ez utóbbi tör
vényszakaszban foglalt rendelkezések alapján folyósította a kor
mányzat, amint láttuk, a háború egész tartama alatt a háborúokozta 
kiadásokat, amennyiben azok nem külön törvényen alapultak és 
vette fel a háború költségeinek fedezésére hivatott kölcsönöket. Az 
idézett törvény 16. §-ának rendelkezései alapján pedig a kormány, 
az osztrák kormánnyal egyetértőleg, röviddel a háború kitörése után 
a bank alapszabályainak ama rendelkezéseit, hogy a jegybank a 
két államnak kölcsönöket nem nyújthat és nem hitelezhet, hogy a 
forgalomban levő bankjegyek 2/5-ének érccel kell fedezve lennie és 
hogy a jegybank követeléseiről és tartozásairól rendes időszakok
ban kimutatásokat tartozik közzétenni, felfüggesztette. Ez alka
lommal megengedte továbbá a két kormány, hogy a bank a szük
séghez képest korlátlan mennyiségben hozhasson forgalomba 20 és 
10 K-ás bankjegyeket és hogy 10 K-nál kisebb bankjegyeket is 
bocsáthasson ki, felmentették továbbá a jegybankot a jegyadó 
fizetése alól, amennyiben az adóköteles bankjegyforgalmat az 
államok által igénybevett kölcsönök okozták, s e kölcsönökre való 
tekintettel módosították a két államot a bank tiszta jövedelméből 
megillető részesedés felosztására vonatkozó rendelkezéseket. Végre 
elismerte a két kormány, hogy felsőbb hatalom gátolja meg a ban
kot abban, hogy jegyeinek a külföldi váltók árfolyamában ki
fejezésre jutó értékét a koronaérték törvényes pénzlába paritásá
nak megfelelően fenntartsa.

A Szerbia elleni részleges mozgósítás költségeinek fedezésére 
hivatott kölcsönt a magyar kormány a Magyar Általános Hitel
bank vezetése alatt álló bankkonzorciumtól vette fel 350 millió K



névértékű 5%-os, 1917. február 1-én esedékes pénztárjegynek a 
névérték 85%-a erejéig való lombardírozása útján. Az Osztrák- 
Magyar Bank biztosította a bankokat, hogy a maga részéről 1917. 
február 1-ig lombardkölcsönt fog nyújtani nekik az állam által 
náluk lombardírozott pénztárjegyekre.

Ebből a háború tartama alatt felvett első kölcsönből, amely 
297*5 millió K-t eredményezett1 és a pénztári készletekből, amelyek 
az 500 milliós 41/2%-os törlesztéses járadékit ölesönnek nem sokkal 
a háború kitörése előtt való kibocsátása folytán aránylag elég jelen
tékenyek voltak, fedezte a pénzügjd igazgatás a háború első napjai
ban felmerült költségeket. Az általános mozgósításnak rövidesen 
bekövetkezett elrendelése folytán azonban ezek az összegek csak
hamar elégteleneknek bizonyultak. További kölcsönről kellett gon
doskodni, s e célból elkerülhetetlenné vált az Osztrák-Magyar 
Bank igénybevétele, ami úgy ebben az esetben, mint a későbbiek 
folyamán a két állam részéről egyetértőén és a kvóta arányában 
paritásosán következett be.

Az Osztrák-Magyar Banktól 1914. augusztus havában felvett 
1917. év végéig, azaz az Osztrák-Magyar Bank szabadalmának 
lejártáig visszafizetendő első kölcsön ugyancsak lombardkölcsön 
volt, amelyet az állam külön e célra kibocsátott, 825.068,000 
német birodalmi márka névértékű, 5%-os pénztárjegyeknek 
75%-os lombardírozása útján vett fel, és amely 728 millió K-t ered
ményezett. A kölcsön után 1% kamat volt fizetendő, de az esetre, 
ha e mellett a kamatozás mellett a jegybank osztaléka az 1910— 1912. 
évi átlagos osztaléknak körülbelül megfelelő 105 K-t részvényenként 
el nem érné, az állam vállalta a kamatnak oly mértékig való fel
emelését, hogy ez a 105K-ás osztalék kiteljen ; de az ilymódon fel
emelt kamat sem haladhatta meg a 4%-ot. Ilyen kamatfelemelésre 
az egész háború folyamán nem került a sor. 1914 októberében újabb 
további 728 millió K-t tevő kölcsön nyújtása iránt létesült meg
állapodás az Osztrák-Magyar Bankkal. Ez a kölcsön 20 db egyen
ként 36.400,000 K-ról szóló váltó ellenében nyujtatott, ugyancsak 
1%, félévenként előre fizetendő évi kamat ellenében, oly módon, 
hogy e váltók közül 1918. június 30-ától fogva félévenként 1—-1 
váltó beváltandó. Eképpen a kölcsön 1927. végéig lett volna telje
sen visszafizetendő ; abban az esetben azonban, ha a jegybanknak 
1917. végén lejáró szabadalma annak idején nem újjíttatnék meg, 
az egész kölcsön 1917. év végén esedékessé vált volna s legkésőbb 
az 1918. év első felében vissza lett volna fizetendő. E kölcsön 
felvételével kapcsolatban a két állam kormánya kötelezettséget 
vállalt a tekintetben, hogy ha a jegybank szabadalmának lejáraté

1 Dr. Popovics Sándor: «A pénz sorsa a háborúban* című m űvének  
42. lapján foglaltak szerint 340 m illió K  n. é. pénztárjegy lom bardiroz- 
ta to tt , s  ez alapon a  m agyar pénzügyi korm ányzat 271-5 m illió t v e tt  
igénybe. A  látszólagos eltérés oka n y ilván va lóan  az, hogy dr. P op ov ics  
az Osztrák-Magyar Banknál a háború elején tényleg  íom bardirozott 
összeget veszi szám ba.
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val a két állam élne az érvényben levő szabadalom alapján őket 
megillető megváltási joggal, a megváltási összeget aranyban szá
mítva fogják kifizetni.

Ezek az eddigi megállapodások, amint azoknak egyes feltételei 
is mutatják, mindazon, az akkori időben a középhatalmaknál 
egyébként is általános feltevésen nyugodtak hogy a háború arány
lag rövid ideig fog tartani, s hogy a háború által bár erősen igénybe
vett és megzavart állami pénzügyek a háború befejezte után 
normális eszközökkel, rövidesen rendbe lesznek hozhatók. Azt is 
remélték, hogy ez után az újabb kölcsön után a jegybank további 
igénybevételének szüksége nem fog bekövetkezni, mert hamaro
san lehetségessé fog válni államadóssági kötvényeknek a belföldi 
piacon való elhelyezése. Ez az utóbbi remény be is vált 1914. no
vemberében és 1915-ben, mint látni fogjuk, tényleg bocsáttattak ki 
hadik ölesönök, mégpedig jóval nagyobb eredménnyel, mint várni 
lehetett volna, de a háború tovább tartott, mintsem gondolták és 
a hadikölcsönkibocsátások eredményének a háború költségeivel 
való egybevetése azt mutatta, hogy a jegybanknak, mint kise
gítő hitelforrásnak igénybevétele a háború egész tartama alatt 
nem lesz elkerülhető. Ez minden kétségen felül megállapíttatott 
azon az 1915. évi június 15-én a magyar pénzügyminiszter kezde
ményezésére a vezérkar főnökének és az Osztrák-Magyar Bank 
kormányzójának részvételével megtartott, egyébként nem sok 
eredménnyel járó, közös miniszteri értekezleten, amely a háború
nak a közgazdaságra és az állami pénzügyekre gyakorolt hatását, s 
a jövőben irányadóknak veendő szempontokat volt hivatva meg
vitatni.

Az 1915. év április havában még egy ízben ugyancsak váltók 
ellenében 291'2 millió koronát vett fel a magyar állam a jegybank
tól, az előző váltókölcsön feltételei mellett, míg 1915. évi július 
havától fogva egészen a háború befejezéséig a jegybank igénybe
vétele a két állam részéről egyszerűen kötelezvények ellenében 
felvett kölcsönök útján történt. Az ígv felvett kölcsönök vissza
fizetése tekintetében, figyelemmel a két államnak a jegybanknál 
való immár igen nagymérvű eladósodottságára a kölcsönök fel
vétele alkalmával megállapodás csak annyiban történt, hogy ez 
a kérdés a békekötést követő féléven belül lesz rendezendő, s ha 
ezalatt nem rendeztetik a kölcsönök egy további félév múlva 
esedékesekké válnak és további hat hónap alatt visszafizetendők. 
Az esetre, ha az 1917. év végén lejáró bankszabadalom nem újít- 
tatnék meg, az a megállapodás létesült, hogy ezek a kölcsönök 1917. 
év végén esedékesekké válnak s az 1918. év első felében vissza
fizetendők. A kamatláb eleinte ugyancsak 1% volt. mely félévi 
utólagos részletekben volt fizetendő. Utóbb az államok eladóso
dottságának növekedésével 1915. szeptemberében a kamatláb a 
magyar államnak a jegybankkal szemben fennálló tartozása ama 
része után. amely 2,293.200,000 K-t meghaladt, 1/2%-ban álla
píttatott meg. míg 1917 végétől fogva az összes, tehát előző köl-



csönök kamatlába is le lett szállítva 1I2% -ra, addig, amíg a magyar 
állam összes eladósodottsága 4,586.400,000 K alá nem csökkenne 
azzal, hogy ha az állam összes adóssága ez összeg alá száll, akkor a 
kamatozás tekintetében új megállapodás lesz létesítendő.

Ilyen kötelezvények alapján az állam a háború tartama alatt 
összesen 21 ízben, mindenkor egy-egy kötelezvény alapján 546 millió 
korona, azaz mindössze 11,466 millió K kölcsönt vett fel az Osztrák- 
Magyar Banktól, de a kölcsönök terhére a háború végéig tényleg 
csak 6,798 millió koronát vett igénybe és természetesen csak ez 
utóbbi összegek után fizetett kamatot, úgy hogy tényleges adós
ság gyanánt is ez az összeg szerepelt. Ennek a magyarázata a 
következő.

A jegybank és a pénzrendszer közössége folytán a két állam 
kormánya csak paritásosán vehetett fel kölcsönt a banktól. A fel
vehető kölcsönök arányszáma tekintetében a két kormány, mint 
magától adódót, közös egyetértéssel elfogadta a közös kiadások 
hozzájárulási aránya tekintetében megállapított kvótát, ami annál 
is inkább indokolt volt, mert a jegybank igénybevétele a közös 
kiadást képező háborús költségek fedezése érdekében vált szüksé
gessé. A két állam egyéb bevételeinek és kiadásainak mikénti ala
kulása szerint természetesen nem mindenkor teljesen egyidőben 
állott elő a szüksége annak, hogy az egyik vagy a másik pénzügy
miniszter újabb kölcsönt vegyen fel a jegybanktól. Amikor az 
egyik pénzügyminiszternek ilyen újabb kölcsönre szüksége volt. 
mindkét pénzügyminiszter kiállította a kvóta szerint megfelelő 
összegről szóló adóslevelet és megkapta a kölcsönt a jegybanktól, 
amelyet azután a tényleges szükségletnek megfelelő időben és 
mértékben vett igénybe. 1916 végéig az igénybevétel jóformán 
teljesen paritásos volt, egy ízben egyik, másik Ízben a másik pénz
ügyminiszter vette a jegybankot mindössze néhány nappal előbb 
igénybe. Ez év végén történt meg először, hogy az osztrák pénz
ügyminiszter egv újabb. Ausztriára eső 954 milliós kölcsönt igénybe
vett, holott a magyar pénzügyminiszternek az ennek megfelelő. 
Magyarországra eső 546 millióra az 1917. év augusztus havának 
végéig szüksége nem volt. Az 1917. év közepétől fogva azonban a 
paritásos igénybevétel tekintetében lényeges és a háborít végéig 
állandóan fokozódó eltolódás állott be.

Az osztrák országgyűlés összehívása, a mind feszültebbé váló 
osztrák belpolitikai helyzet és növekedő társadalmi elégedetlenség 
ugyanis az osztrák kormányt a hadi szolgálatra bevonultak hátra
maradt családtagjainak s a rokkantaknak, hadi özvegyeknek és ár - 
váknak járó segélyek fokozására ösztönözte, s ezeknek a túlzott mér
tékben megállapított segélyeknek a fedezése érdekében Ausztria, nem 
gondoskodván egyéb bevételi forrásoki'ól, az Osztrák-Magyar Ban
kot vette igénybe. Ennélfogva az osztrák pénzügyminiszternek jóval 
több kölcsönre volt szüksége a jegybanktól, mint a magyarnak és 
bár a fentjelzett okokból a kölcsön felvétele az osztrák szükséglet
nek megfelelően magyar részről is mindig paritásosán történt, a



tényleges igénybevétel osztrák részről sokkal nagyobb volt, mint 
magyar részről. A háború befejeztével, 1918. október végén a 
bankkonzorciumoktól a háború kitörésekor felvett s utóbb a jegy
bankhoz került lombardkölcsönöknek és az Osztrák-Magyar Bank 
által kibocsátott, később említendő pénztárjegyek útján szerzett 
előlegeknek számbavételével, Ausztria tényleg 25,059.797,267 K-t 
vett volt igénybe a jegybanktól, Magyarország ellenben csak 
9,908.943,724 K-t, holott a kvóta szerint az osztrák igénybevétel 
arányában Magyarországra 14,342.399,693 K esett volna.

Ausztria tehát a háború utolsó korszakában a kvótaarányon 
jóval túlmenőleg vette igénybe a közös jegybankot, mint Magyar- 
ország és ezzel a magyar közgazdaság rovására is fokozottabb mér
tékben rontotta a közös pénz értékét. Különösen súlyosan esik ez 
a latba azért, mert ily módon a közös jegybank az osztrák lakosság 
egy része vásárlóerejének közvetlen fokozása érdekében vétetett 
igénybe. Ez az inflációnak sokkal veszedelmesebb formáját honosí
totta meg, mint aminő a közvetlen hadiszükségletek fedezésére 
szolgáló infláció. Mert míg az utóbbi nagyrészt azt eredményezi, 
hogy a közgazdaság céljaira egyébként rendelkezésre álló jószágok 
az infláció folytán szaporított pénzjegyek ellenében a hadicélokra 
igénvbevétessenek. vagyis a folyamat nagyrészt abból áll. hogy az 
előző tulajdonosok eddigi gazdasági tőkéiket pénzzé alakítják át. 
amely pénzt egyelőre, legalább is túlnyomórészben, pénzintézeti 
betétekként helyezték el, addig a lakosság egyes rétegei vásárlóere
jének közvetlen emelése érdekében űzött infláció, minthogy a mes
terségesen szaporított pénzjegyek ellenértékét képező fogyasztási 
cikkek többlete nincs meg, közvetlenebb és sokkal rombolóbb hatást 
gyakorol a pénz vásárlóerejének csökkenésére. Habár Ausztriának a 
szóbanforgó segélyezéseki’e fordított kiadásai is a háború eredmé
nyes befejezése érdekében álló kiadások voltak, és legalább is az 
erre illetékes osztrák kormány megítélése szerint a háború sikeres 
továbbvitele szempontjából szükségesek voltak, s így Magyarország 
részéről sem eshettek kifogás alá, mégis kétségtelen, hogy a helyes 
eljárás az lett volna, ha a háborúokozta kiadásoknak azt a részét, 
amelyet Magyarország nem a közös jegybank paritásos igénybe
vétele útján fedezett, az osztrák kormány sem ezen az úton, ha
nem másképpen, a pénzpiacon végrehajtott hitelműveletek útján 
illetve adóemelésekből fedezte volna. Látni fogjuk, hogy a magyar 
kormány, amikor a háború korábbi szakaiban annak a lehetősége 
mutatkozott, hogy Magyarország lenne kénytelen nagyobb mér
tékben igénybevenni a közös jegybankot, mint Ausztria, mindent 
elkövetett, hogy ez az eset be ne álljon. Egyrészt, mert azt tartotta, 
hogy a közös jegybank csak paritásosán vehető igénybe, másrészt 
mert Magyarország részéről való nagyobb igénybevétel szüksé
gességének beálltát kerülendőnek találta, nehogy Magyarország 
ezáltal, vele szemben hátrányosan kihasználható kényszerhely
zetbe kerüljön Ausztriával szemben.

A magyar ellenzék több ízben fel is hívta a magyar kormány



figyelmét a jegybanknak Ausztria részéről való nagyobb igénybe
vételére, s azt kifogásolta is, elvileg kétségtelenül helyes alapon 
reá mutatva arra, hogy a magyar kormánynak kívánnia kellene, 
hogy az osztrák kormány a szóbanforgó nagyobb igénybevétel által 
fedezett kiadásait másképpen fedezze, oly módon, hogy ezáltal 
ne, vagy legalább ilyen fokozott mértékben ne rontsa a közös 
pénz értékét. Ha ennek az elvi alapon kétségtelenül helyes állás
pontnak a magyar kormány érvényt szerezni nem tudott, ennek 
oka nem az volt, mintha ezt az álláspontot a maga részéről is he
lyesnek nem találta volna, de mert az ezidőbeli gyenge osztrák 
kormányoknak, Ausztria egyébként sem kedvező közgazdasági 
helyzetében, nem volt kellő erélyűk megfelelő más fedezeti forrá
sokról gondoskodni, s a háború sikeres befejezését képező magyar 
érdekből is kétségtelenül helyesen járt el a magyar kormány, ha 
inkább tűrte ezt a mindenképpen káros és helytelen, további in
flációra vezető eljárást, semmint, ha merev állásfoglalásával le
hetetlenné tette volna Ausztria részére a közös jegybanknak további 
igénybevételét és ezzel a háborúnak Ausztria részéről való további 
vitelét.

A másik és a legkiadósabb forrás, amelyből a magyar állam 
a háború költségeinek fedezetét merítette, az úgynevezett hadi- 
kölcsönök kibocsátása volt. A háború költségeinek fedezésére 
forgalomba hozott nagymennyiségű pénzforgalmi jegyek — bár a 
háborúval a pénzforgalmi jegyek iránti szükséglet is jelentékenyen 
emelkedett — a háború első hónapjainak lezajlása után lényegesen 
megváltoztatták a pénzpiac képét. A háború kitörésekor jelentkező 
nagy pénzszűke fokozatosan enyhült, és 1914 szeptember havától 
fogva, kezdődő pénzbőség jelei mutatkoztak. így  lassankint eljött 
az idő, hogy gondolni lehetett államadóssági címleteknek a kö
zönség körében való elhelyezésére. 1914 októberében, amint lát
tuk. még a jegybanknál vett fel újabb kölcsönöket a két állam, 
de már az ezekre a kölcsönökre vonatkozó megállapodásban utalás 
van arra, hogy mind a két kormány törekedni fog alkalmas időben 
a pénzbeszerzés olyan módjára, amely nem jár a pénzjegyek mes
terséges szaporításával. A német hadikölcsönkibocsátás fényes 
sikerének hatása alatt Magyarországon és Ausztriában is mind
inkább foglalkoztak hadikölcsönkötvények kibocsátásának esz
méjével. Az osztrák pénzügyminiszter ugyan inkább hajlott volna 
a felé, hogy a kibocsátás még némileg eltolassék, de a magyar pénz
ügyminiszter sürgető fellépésére 1914. évi november hó 12-én 
mind a két államban megjelent az első hadikölcsön aláírására vo
natkozó felhívás. Mindkét államban a német példát követve, nem 
valamely bankcsoport útján történt a kibocsátás és nem előre meg
határozott összegben kibocsátandó kölcsön került aláírásra, ha
nem a kormány közvetlenül fordult a közönséghez meg nem hatá
rozott összegű kölcsön jegyzésére való felhívással. Ez ellen a 
budapesti nagy pénzintézetek vezetőinek, akikkel ebben a kérdés
ben ismételten értekezett a pénzügyminiszter, eleinte komoly ag-



gályái voltak. Aggályaiknak az indoka nemcsak az eljárás szokat- 
lansága. de főleg az volt, hogy a békében, amint ez köztudomású 
volt, a magyar közönség körében nagyon kevéssé volt elterjedve 
az állami kölcsönkötvényekbe való pénzelhelyezés módja. A magyar 
államadóssági címletek nagy része tényleg külföldön talált volt 
elhelyezést. így érthető volt az az aggodalom, hogy a közönséghez 
intézendő közvetlen aláírási felhívásnak Magyarországon nem lesz 
olyan kedvező eredménye, mint Németországban volt. Ezért a 
nagybankok vezetőinek egy része azt ajánlotta a pénzügyminisz
ternek, hogy a magyar pénzintézetekből, esetleg a magyar állami 
hitelműveletekben a múltban résztvevő osztrák és német bankok 
bevonásával alakítandó bankcsoporttal létesítsen megállapodást egy 
kölcsönkibocsátásra vonatkozólag, 300—500 millió koronában 
jelölvén meg azt az összeget, melyre nézetük szerint egy ilyen 
hitelművelet kiterjedhetne. Feltűnő az eltérés e között az összeg 
és az első kadikölcsönkibocsátás tényleges eredménye között. 
Ennek magyarázatául szolgál az. hogy a jegyintézet kimutatásai 
közzétételének a felfüggesztése folytán abban az időben, a be
avatottakon kívül, senki a forgalomban levő pénzjegyek mennyi
sége felől tájékozva nem volt. s az infláció jelei, — a mindinkább 
jelentkező pénzbőségen kívül, amelynek lényegét azonban eb
ben az időben még a szakkörök sem látták. — nem mutatkoztak 
észrevehetően. A nagy bankok. vezetői is még inkább a békebeli 
közgazdasági viszonyok mérlegeléséből indultak ki, s ha az általuk 
kilátásba vett összeg is számolt már úgy a jelentkező pénzbőséggel, 
mint a közönség hazafias áldozatkészségével, amely az átveendő 
államadóssági címletek elhelyezését meg fogja könnyíteni, mégis 
nem voltak abban a helyzetben, hegy kellően mérlegeljék ennek a 
két körülménynek. — amely a badikölcsönkibocsátások minden 
várakozást felülmúló eredményének a tulajdonképpeni nyitjavolt,— 
a hatását a kibocsátandó kölcsön jegyzésének az eredményére. 
Természetes ennélfogva, hogy a pénzügyminiszter, aki tájékozva 
volt a pénzbőség terjedelme és okai felől, megmaradt eredeti állás
pontja mellett, bár le kell szegezni, hogy az első hadikölesönki- 
bocsátás eredménye az ő legvérmesebb várakozásait is messze fölül
múlta.

1914 november 4-én megbeszélést tartott a pénzügyminisz
ter az összes jelentékenyebb budapesti pénzintézetek vezetőivel, 
amely megbeszélés során a kötvénykibocsátás összes részletei meg 
lettek állapítva s ennek megfelelően november 12-én megjelent 
a 11 -én kelt aláírási felhívás.

A kibocsátás tárgyát 6%-os adómentes járadékkölcsönköt- 
vények képezték. Oly célból, hogy a jegyzésben olyanok is részt- 
vehessenek, akik a rendelkezésükre álló pénz természeténél fogva 
azt járadékba nem helyezhetik el, vagy erre nem hajlandók, to
vábbá, hogy eleje vétessék annak, hogy a kibocsátandó kötvé
nyekből túlnagy mennyiségek mindjárt a piacra kerüljenek és 
ezzel nyomják az árfolyamot, lehetővé tétetett a jegyzett kötvé-



nyéknek a zárolása. Ez abban állott, hogy aki az általa jegyzett 
kötvényeket az aláíráskor zároltatta, s a zárlatot öt éven át fenn
tartotta, ezzel jogot nyert arra, hogy a zárolt címleten alapuló 
követelését az ötödik év utolsó negyedében, legkésőbb 1919. évi 
november 1-én, egy évre felmondhassa, s az államkincstár kötele
zettséget vállalt, hogy az így felmondott kötvényeket legkésőbb 
1920. november 1-én a névértéken visszaváltja. A kibocsátás ilyen 
módon járadékkötvényeknek és hat év múlva esedékes pénztár- 
jegyeknek a kombinációjává vált.

A járadékkötvények a kincstár részéről való három havi 
előzetes felmondás után névértékben bármikor vissza voltak vált
hatók, de 1920. november 1-ét megelőző időre felmondás nem 
volt lehetséges.

Az aláírási határidő 1914. évi november 16-ától bezárólag 23- 
áig terjedt. A kölcsön kizárólag belföldi kölcsön jellegével bírt, 
fizetőhelyek gyanánt az állampénztárak és adóhivatalok, a posta
takarékpénztár és egyes nagyobb budapesti pénzintézetek jelöl
tettek ki, fenntartván magának a pénzügyminiszter a jogot, hogy 
ezeken felül más fizetőhelyeket is kijelölhessen. Aláírási helyek 

. voltak a fizetési helyeken kívül az összes postahivatalok, az Osztrák- 
Magyar Bank budapesti főintézete és magyarországi, illetve bosz- 
nia-hercegovinai fiókjai, az Országos központi hitelszövetkezet s 
az összes jelentékenyebb budapesti, zágrábi és serajevoi pénzinté
zetek, továbbá az ezek által a pénzügyminiszter jóváhagyásával 
kijelölt más pénzintézetek. Ügy hogy azt lehet mondani, hogy a 
Magyar Szent Korona országainak területén működő összes pénz
intézetek jegyzési helyek voltak.

A sok jegyzési helyre való tekintettel célszerűnek látszott a 
jegyzési eljárásnak és a jegyzési helyekkel való elszámolásnak 
lehető egyszerűsítése, miért is mellőztetett a folyókamatok fel
számítása, hanem egységesen állapíttatott meg az aláírási ár, még
pedig 100 K névérték után 97 K 50 fill.-ben. ha a jegyzés alkalmá
val az egész összeg egyszerre be lett fizetve, és 98 K-ban ha részlet- 
fizetési kedvezmény vétetett igénybe. Ez a részletfizetési kedvez
mény csak 100 K-n felüli jegyzés esetében volt igény be vehető, & 
abból állott, hogy a jegyzés alkalmával biztosítékképpen a jegy
zett összeg 10%-a volt leteendő, míg a fizetendő összeg 40%-a 
legkésőbb 1914. évi december 12-éig, 30% legkésőbb 1914. de
cember 22-éig s a fennmaradó 30% 1918. január 8-ig volt lero
vandó. A biztosítékképpen letett 10% az utolsó részlet lefizetése
kor volt elszámolandó illetve visszatérítendő.

Az aláírási áron felül sem folyókamat, sem jutalék vagy bármi 
más címen, semmi felszámításnak helye nem volt. A járadékkötvé
nyek tiszta kamatozása ezek szerint 6'18%, sőt a zárolt kötvé
nyeké a 0 év múlva való visszafizetés esetén mutatkozó árfolyam- 
nyereség figyelembevételével 6'69 % volt. A békebeli viszonyokhoz 
képest ez a kamatozás túlmagasnak látszik, de tekintettel arra, 
hogy Németország hadikölcsönének kamatozása is meghaladta az
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5%-ot, s tekintettel a magyar kamatozási viszonyokra és arra. 
hogy az államadóssági címletek jóformán most első ízben voltak 
a nagyközönség széles rétegeibe bevezetendők, ennél alacsonyabb 
kamatozás megállapítása veszélyeztette volna a kibocsátás sikerét. 
A várakozásán felüli nagy sikernek mindenesetre ez a magasabb 
kamatozás volt egyik okozója. A másik az volt, hogy az egyébként 
moratórium alá eső pénzintézeti betétek is igénybe voltak vehe
tők a jegyzés céljaira, ami sok betéttulajdonost, akik egyébként 
betétjeik felett nem rendelkezhettek, arra indított, hogy hadiköl- 
csönöket jegyezzenek, holott különben talán nem, vagy nem olyan 
nagy összeget jegyeztek volna. A betéteknek jegyzés céljaira való 
igénybevétele egyes pénzintézeteket — amelyek félreértésből, az 
erre az esetre is érvényes felmondási határidő betartását sem 
kívánták meg —-nehéz helyzetbe is hozta, úgy hogy a pénzügy- 
miniszter kénytelen volt, erre vonatkozólag fenntartott jogával élve. 
az ilyen jegyzések egy részét visszautasítani és e mellett egyes pénz
intézeteknek a betéteik felhasználásával jegyzett összegek befize
tésére hosszabb időre terjedő fizetési haladékot engedélyezni.

Lényegesen előmozdította a hadikölcsönjegyzést, hogy az 
Osztrák-Magyar Bank és a hadikölcsönpénztár a hadikölcsönköt- 
vényekre, a névérték 75%-a erejéig, a mindenkori hivatalos váltó
leszámítolási kamatláb mellett nyújtott lombardkölcsönt, és hogy 
e kedvezményes lombardírozásnak legalább egy év tartamára 
való lehetősége biztosíttatott. Ez arra indította a nagyobb, sőt 
egyes közép vagy kisebb pénzintézeteket is, hogy ők is hasonló 
feltételek mellett nyújtsanak lombardhitelt a hadikölcsön kötvé
nyekre. A hadikölcsönkötvényeket a jegyző fél kívánatára 1915. 
végéig költségmentesen őrizték és kezelték a szelvénybeváltással 
megbízott fizetőhelyek, továbbá az Osztrák-Magyar Banknak 
budapesti főintézete és magyarországi, illetve bosznia-hercego- 
vinai fiókjai.

Az aláírási helyek költségeik megtérítése fejében x/2% juta
lékban és 0'15% költségmegtérítésben részesültek. A jutalékot 
azonban az aláírási helyek nagyrészt a jegyző közönségnek en
gedték át.

Az újságok által kifejtendő propaganda nagy jelentőségére 
való tekintettel s figyelembe véve, hogy az újságkiadó vállalatok 
a háború folytán kedvezőtlen anyagi helyzetbe kerültek, viszont 
a hadikölcsönjegyzés érdekében kifejtendő működésük jelenté
keny költségekkel járt, a pénzügyminiszter a Budapesten meg
jelent napilapoknak együttesen a jegyzett összeg ^ezrelékét he
lyezte kilátásba és utalványozta ki költségmegtérítés címén és a 
vidéki és szaklapokat is megfelelő megtérítésben részesítette.

A hírlapok nagy és ügyesen szervezett s a pénzügyminisz
térium által irányított propagandája tényleg nagy mértékben 
hozzájárult a kibocsátás nagy sikeréhez. De része volt ebben az 
egész társadalomnak. Az összes egyházi és világi hatóságok, gaz
dasági érdekképviseletek, társadalmi egyesületek, a tekintélyes



politikusok pártkülönbség nélkül, s a közéletben jelentékenyebb 
állást elfoglalók mind kivétel nélkül résztvettek a propaganda 
munkájában és versenyeztek egymással, hogy a hadikölcsön ki
bocsátásának minél nagyobb sikerét biztosítsák. Az ország köz
véleményének érdeklődését az egész jegyzési határidő alatt a 
hadikölcsönkibocsátás eredménye kötötte le, s a jegyzési határ
idő letelte után türelmetlenül várták az eredmény közzétételét, 
amely dacára a propaganda hatása alatt mindinkább növekedő 
várakozásnak, mindenkit kellemesen lepett meg.

Részletesebben foglalkoztunk az első hadikölcsönkibocsátás 
feltételeivel, mert a többi hadikölcsönök kibocsátásánál is nagyban 
egészben ezek szerepeltek. Jóformán csak a kibocsátásra kerülő 
címletek minősége és kamatozása, s ennek megfelelően a kibocsá
tási árak mutatnak változásokat. Továbbá a későbbi kibocsátások 
során ki lettek építve az Osztrák-Magyar Banknál és a hadikölcsön - 
pénztárnál való lombardírozás feltételei. Nevezetesen : már a má
sodik hadikölcsön kibocsátásától fogva a lombardírozás a fél kí
vánságára a mindenkori váltóleszámítolási kamatláb helyett 5%-os 
állandó kamatláb mellett is lehetővé tétetett, és kedvezményes 
feltételek mellett voltak lombardírozhatók egyébként lombard- 
képes más értékpapírok is. ha a kölcsönvett összeg hadikölcsö
nök jegyzésére fordíttatott. A harmadik hadikölcsönkibocsátástól 
fogva hosszabb időre biztosíttatott a lombardírozás, s minthogy az 
Osztrák-Magyar Bank szabadalma 1917. végén lejárandó volt, a 
negyedik és további hadikölcsönök kibocsátásakor kilátásba lett 
helyezve, hogy a kormány gondoskodni fog arról, hogy ha a bank 
szabadalma meg nem hosszabbíttatnék. a kedvezményes lombar
dírozás határidejének lejártáig más intézmény nyújtsa a lombard
hitelt azonos feltételek mellett.

Az aláírási helyek jutaléka tekintetében a 1/2%-os alapjutalék 
állandóan fenn lett tartva, de ezenfelül az aláírási helyek a II. és
III. hadikölcsönnél. valamint a IV. hadikölcsön 5 /8%-os pénztár
jegyei és az V. hadikölcsön ő h ^ -o s  törlesztéses kölcsönkötvényei 
után 0‘ 1 ö% költségtérítést és O'l 5% további jutalékot, összesen 
tehát 0'80%-ot kaptak, amiből 0'50% a magánfeleknek, 0'65% 
pedig a közvetítő intézeteknek tovább volt adható. Míg a IV—V ili. 
hadikölcsön 6 és 51/2%-os járadékkölcsönkötvénvei után a költség- 
térítés 0‘25%-ot és a további jutalék 0’25%-ot tett ki. úgy hogy 
az aláírási helyek összesen 1%-ot kaptak, amiből 0'50%-ot a 
magánfeleknek, 0’75%-ot pedig a közvetítő intézeteknek adhattak 
tovább. Ezenkívül az V—VIII. hadikölcsön kibocsátása alkalmá
val az aláírási helyek a vámkülföldi jegyzésekért még külön 25% 
jutalékban részesütek.

Némileg módosult a további kibocsátások során a propaganda 
is. Az idővel beálló papírhiány folytán a hírlapok terjedelme kor
látoztatok, s így a hírlapi propaganda kissé háttérbe szorult, ellen
ben a falragaszok útján való propaganda, továbbá főként a had- 
vezetőség propagandája úgy a frontokon, mint a hadseregszállí-
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tók körében fokozódott, s a propagandának mind több és több esz
köze vétetett igénybe.

Már az első hadikölcsön jegyzésére kedvezményes jegyzési és 
fizetési feltételek állapíttattak meg a közalkalmazottak részére, 
a továbbiak folyamán megfelelő kedvezményes jegyzési és fizetési 
feltételek határoztattak meg a badbavonultak számára, továbbá 
ama földbirtokosok számára, akik ingatlanaik jelzálogos lekötése 
mellett óhajtottak hadikölcsönöket jegyezni és meg lettek könnyítve 
az árvapénzek és a katonatiszti házassági óvadékok elhelyezésére 
szolgáló jegyzések, továbbá a hitbizományok vagyonának hadi- 
kölcsönök jegyzésére való igénybevétele.

Az első hadikölcsön kibocsátásával s annak fényes sikerével' 
meg volt törve a jég. Ezután rendszeresen minden tavasszal és 
minden ősszel volt egy-egv hadikölcsönkibocsátás. amellyel a 
kormány igyekezett, amennyire ez az adott viszonyok közt lehető 
volt, újból bevonni az időközben mesterségesen szaporított fel
gyülemlő pénzjegyeket, s biztosítani azt, hogy az infláció végzetes 
mérveket ne öltsön. Azt. hogy milyen mérvben lehetséges ez a le- 
csapolás, előre megállapítani nem lehetett volna. A feladat a viszo
nyok által megengedett legnagvohbmérvű lecsapolás elérése volt. 
A propaganda és a lombardírozás útján való hadi kölcsön jegyzés 
lehetővé tétele voltak azok az eszközök, amelyek automatikus 
úton biztosították ennek a feladatnak a lehető legmesszebbmenő 
megoldását.

A második hadikölcsön jegyzési határideje 1915. évi május 
12-étől bezárólag május 26-áig terjedt. Ezúttal az első hadik ölesön
höz hasonló 6%-os járadékkötvényeken kívül ö1/2%-os, ugyancsak 
adómentes járadékkötvények is bocsáttattak ki. Az aláírási ára 
a 6%-os>járadékkötvényeknek, egyszerre való azonnali fizetés esetén 
97 K 50  fill., részletfizetési kedvezmény igénybevétele esetén 9H K, 
az 51/2%*osaké pedig 90  K HO fill., illetve 91 K 20  fill. volt.

A moratórium alá eső betéteknek a jegyzésre való felhaszná
lása tekintetében az első hadikölcsön kibocsátásakor észlelt visszás
ságok elkerülése végett, ezúttal a moratórium alá eső betétek csak 
25% erejéig és csak a tulajdonosuk által jegyzett összeg 25%-ának 
a fedezésére voltak igény be vehetők és a jegyzésnek a betétet kezelő 
pénzintézet útján kellett történnie. Olaszországnak 1915 május 
23-án bekövetkezett hadüzenete némileg kedvezőtlenül befolyá
solta a második hadikölcsön jegyzését s ezért az aláírási határidő 
ki lett tolva bezárólag június 7-ig. A meghosszabbított jegyzési 
határidő alatt a 6%-os járadékkötvények aláírási ára egyszerre való 
azonnali fizetés esetén 97 K 70 fill., részletfizetés esetén 9H K. az 
51/ %-os járadékkötvényeknél pedig 91 K. illetve 91 K 20 fül. volt. 
Az olasz hadüzenet első kedvezőtlen benyomásának elmúlta után 
ismét nagyon kedvezően alakult a jegyzés, amit előmozdított 
Przemyslnek június 3-án történt visszahódítása is.

A harmadik hadikölcsön jegyzésének határideje 1915. évi 
október 18-adikán kezdődött és bezárólag 1915. évi november
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hó 17-ig tartott. Kizárólag az eddigiekkel mindenben azonos 
6%-os járadékkötvények kerültek aláírásra.

Az aláírási ár egyszerre való azonnali fizetés esetén október 
31-ig történő jegyzéseknél 97 K 10 fill., későbbi jegyzéseknél 
97 K 40 fill., részletfizetési kedvezmény igénybevétele esetén pedig 
az egész jegyzési idő alatt 98 K volt. A moratórium alá eső betétek 
a betétek és a jegyzett összeg 50%-a erejéig voltak igénybevehe- 
tők ; kivéve az ellenséges betörés által sújtott vidékeken, ahol 
ez a százalék 25% volt. Minthogy az első két hadikölcsön jegyzése 
alkalmával az egyes pénzintézetek a náluk jegyző feleknek a ré
szükre járó jutalék egy részét, sőt az egészet is átengedték és 
őket egyéb kedvezményekkel is kecsegtették, amiből zavarok és 
súrlódások keletkeztek, a harmadik hadikölcsön kibocsátását meg
előzően az aláírási helyek gyanánt működő pénzintézetek a pénz
ügyminiszter felhívására a jegyző feleknek nyújtható kedvezmé
nyek tekintetében egymás közt megegyeztek.

A negyedik hadikölcsön alkalmával ugyancsak 0%-os jára
dékkötvények és ezenfelül 51/2%-os 1926 június 1-én névértéken 
visszafizetendő adómentes állami pénztárjegyek kerültek kibocsá
tásra. A pénztárjegyek kibocsátására való tekintettel zárolt jára
dékkötvények ezúttal jegyezhetők nem voltak.

A jegyzési határidő 1916. évi április 19-től május 23-ig 
terjedt.

A 6%-os járadékkötvények aláírási ára. a névérték minden 100 
K-ja után azonnali fizetés esetén május 5-ig 97 K 20 fill., május 
6-tól 23-ig 97 K 50 fill., részletfizetés esetén egyaránt 98 K volt, 
míg az 5\l %-cs pénztárjegyek aláírási ára azonnali fizetés esetén 
május 5-ig 91 K 90 fill., május 6-tól 23-ig 92 K 20 fill., részletfizetés 
esetén pedig 92 K 65 fill. volt.

A pénzpiac helyzetének jelentékeny megkönnyebbülésére 
való tekintettel moratórium alá eső betétek a kikötött felmondási 
határidők betartásával korlátlanul fel voltak használhatók jegy
zés céljaira.

Az ötödik hadikölcsön 1916. november 23-án került aláírásra. 
Az eredetileg december 22-ig tervezett aláírási határidő, tekintettel 
arra, hogy I. Ferenc Józsefnek elhunyta folytán a közönség keve
sebb lelkesedéssel vett részt a jegyzésben, ki lett tolva bezárólag 
1917. január 8-ig.

Ez alkalommal a szokásos 6%-os járadékon kívül 51/2%-os 
adómentes törlesztéses kötvények is bocsáttattak ki. Ezek a törlesz- 
téses kötvények a nagyobb jegyző feleknek voltak szánva, azért 
csak 2000, 5000 és 10,000 K-ás címletekben bocsáttattak ki s 20 
év alatt sorsolás útján egyenlő részletekben voltak a névérték 
minden 100 koronája után 105 K-val visszafizetendők. Legalább
1.000.000 K-t elérő jegyzéseknél ezek a törlesztéses kötvények 
kötményezhetők voltak, amely esetben azok. legkésőbb 1921. ápri
lis 1-éig, 1922. április 1-én a névérték 95%-ával való visszafizetésre 
fel voltak mondhatók. Ezek a törlesztéses kötvények a jegybank -
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nál és a hadikölesöripénztárnál nem voltak lombardírozhatók. 
A 6%-os járadék aláírási ára a névérték minden 100 K-ja után 
azonnali fizetés esetén 1916 december 5-ig 97 K 70 fill., december 
6-tól december 22-ig 98 K. december 23-tól 1917. január 8-ig 
98 K 30 fill., részletfizetés esetén, ami csak 1917. január 5-ig volt 
igénybevehető, 98 K 50 fill. volt. Az 5x/2%-os törlesztéses kötvé
nyek megfelelő aláírási ára 96 K, illetve 96 K 25 fill, és 96 K 50 fill., 
részletfizetés esetén pedig 96 K 75 fill. volt. A 6%-os járadékköt
vények, a névérték 96'63%-án számítva, fel voltak használhatók 
az 1916. évi XXIX. te. által behozott hadinyereségadó fizetésére. 
Ez a 96'63% volt ugyanis a tulajdonképpeni kibocsátási árfolyam, 
az aláírási árnak ezenfelül mutatkozó többlete a folyószelvénv 
értékének megtérítését képezte. Az egyes kibocsátásoknál az alá
írási árakban mutatkozó különbségek annak tulajdonítandók, hogy 
a kötvénykibocsátás és az első szelvény esedékesség idejének külön
bözősége szerint más-más volt a folyó szelvény értéke.

Az államhitel kedvező alakulásának jele volt. hogy az 1917. évi 
május 12-től május 25-ig aláírásra kerülő hatodik hadikölcsön 
alkalmával csak egyszerű adómentes 6°/0-os járadékkötvények 
bocsáttattak ki. Az aláírási határidő utóbb meg lett hosszabbítva 
június 26-ig. Az aláírási ár. tekinttetel arra, hogy az első szelvény 
1918. február 1-én volt esedékes, tehát nem folyószelvénykamat 
megtérítésnek, de ellenkezőleg a jegyző felek részére való kamat- 
betudásnak volt helye, azonnali fizetés esetén május 25-ig 96 K. 
május 26-tól június 12-ig 96 K 30 fill., június 13-tól 26-ig 96 K 
53 fill., részletfizetés esetén 96 K 80 fill, volt a névérték minden 
100 K-ja után.

A kötvények a hadinyereségadó fizetésére a névérték 96'63°/0-án 
számítva fel voltak használhatók.

A hetedik hadikölcsön aláírási határideje 1917 november 
lo-étől december 14-ig volt megállapítva, de meg lett hosszabbítva 
december 31-ig. 6%-os. továbbá 51/2%-os adómentes járadékköt
vények lettek kibocsátva, amelyek egyaránt fel voltak használ
hatók a hadinyereségadó fizetésére. A kibocsátási ár a névérték 
minden 100 K-ja után a 6%-os kötvények tekintetében azonnali 
fizetés esetén december 1-ig 96 K 10 fill., december 2-től december 
14-ig 96 K 32 fill., december 15-től 31-ig 96 K 60 fill., részletfizetés 
esetén 97 K 20 fill., az 5x/2%-os kötvények tekintetében pedig 
ugyanezen fizetési határidők alatt 91 K 25 fill., 91 K 45 fill, és 
91 K 70 fill., illetve részletfizetés esetén 92 K 25 fill. volt.

A nyolcadik és egyúttal utolsó hadikölcsön alkalmából csak 
51/,%-os adómentes járadékkötvények kerültek kibocsátásra. Az 
aláírási határidő 1918. évi június 12-én kezdődött s az eredetileg 
kitűzött július 11-iki határidő kitolásával, bezárólag július 24-ig 
tartott. Az gáső szelvény 1919. március 1-én volt esedékes és így 
a 92‘5%-os tényleges kibocsátási árral szemben, az aláírási ár a 
névérték minden 100 K-ja után azonnali fizetés esetén június 27-ig 
91 K 50 fill.-ben, június 28-tól július 11-ig 91 K 70 fill.-ben. július



12-től július 24-ig bezárólag 91 K 90 fill.-ben, részletfizetés esetén 
pedig 92 K 50 fill.-ben volt megállapítva.

A kötvények nemcsak hadinyereségadó fizetésére, de a maj
dani demobilizáeió esetére a demobilizálási javak vétárának fize
tésére is fel voltak használhatók, a névérték minden 100 koronáját 
a tényleges kibocsátási árnak megfelelő 92 K 50 fill.-rel számítva, 
sőt a demobilizálási javak megvásárlása tekintetében előny biz
tosíttatott azoknak, akik saját jegyzésű ilyen kötvényekkel fog- 

,nak fizetni.
Bármily kedvező és a várakozásokat felülmúló volt is az első 

hadikölcsönkibocsátások eredménye, azok a kvótaszerinti arány
ban nem érték el az osztrák hadikölcsönkibocsátások eredményét. 
Ez senkit, aki a viszonyokat ismerte, meg nem lephetett. Ausztria 
a kvótaarányhoz képest is ingótőkében sokkal gazdagabb volt, 
mint Magyarország. Az osztrák pénzpiac a békében nemcsak a saját 
államának a hitelszükségletét, de Magyarország hitelszükségleté
nek egy számottevő részét is ellátta. Ausztria lakossága már régibb 
időktől fogva hozzá volt szokva ahhoz, hogy megtakarításainak 
egy jelentékeny részét állampapírokba fektesse be, míg Magyar- 
országon a tőkebefektetésnek ez a módja nagyon kevéssé volt el
terjedve. Ausztriában az elhelyezést kereső megtakarítások min
dig nagyobbak voltak, mint Magyarországon. Végül nem hagy
ható figyelmen kívül, hogy Auszrtia iparilag jóval fejlettebb lévén, 
mint Magyarország, a háborúnyujtotta kereseti alkalmak és, bár 
részben csak látszólagos, háborús nyereségek Ausztriában sokkal 
jelentékenyebbek voltak, mint Magyarországon, s így ott sokkal 
több volt az a háború folyama alatt fokozatosan felgyülemlő, új. 
bár ismételjük részben látszólagos, tőke, amely más. előnyösebb 
befektetési lehetőségek hiányában hadikölcsönkötvényekben kere
sett elhelyezést. Ilv körülmények között a magyar pénzügyminisz
ter különös gondját kellett hogy képezze az, hogy miképpen töltse 
ki azt az iirt, amely a Magyarországot terhelő háborús kiadások 
fedezésében azáltal állott elő, hogy a magyar hadikölcsönkibo
csátások a kvóta arányában kisebb eredménnyel jártak, mint az 
osztrákok. A közös jegybank fokozottabb igénybevétele nem lett 
volna erre helyes eszköz, és minthogy a háború előtt is Ausztria 
látta el Magyarország hitelszükségletének jelentékeny részét, a leg
természetesebb megoldási mód az volt, hogy a háborúban is helyez
zen el Magyarország Ausztriában államadóssági kötvényeket. Az 
első hadikölcsönök sikere után erre meg is lett volna, a lehetőség, 
s bár a magyar pénzügyminiszter mindjárt elkezdte ennek a lehe
tőségnek az útját egyengetni, eziránti törekvései hosszú ideig ered
ménytelenek maradtak, mert az osztrák pénzügyminiszter az osztrák 
hadikölcsönkibocsátások sikerének biztosítása érdekében kímélni 
óhajtotta az osztrák piacot. Utóbb azonban az osztrák pénzügy
miniszter, egyrészt belátván a magyar pénzügyminiszter álláspont
jának helyességét, másrészt a mindinkább növekedő pénzbőség 
hatása alatt, feladta merev álláspontját és hozzájárult ahhoz, hogy



a magyar pénzügyminiszter államadóssági kötvények kibocsátá
sára az osztrák pénzpiacot is igény be vehesse.

Ez időtől fogva a közönség részére aláírásra közvetlenül fel
ajánlott hadikölcsönkötvény kibocsátásokon kívül a magyar pénz
ügyminiszter időről-időre, rendszerint az egyes hadikölcsönkibo- 
csátásokkal kapcsolatban, annak a Magyar Általános Hitelbank 
vezetése alatt álló bankcsoportnak az útján, amely a békében is 
lebonyolította a magyar állam hitelműveleteit és amelynek tekin
télyes osztrák bankcégek is tagjai voltak. — külön pénztárjegy- 
kölcsönöket is helyezett el. Az első ilyen kibocsátás a III. hadi- 
kölcsönkibocsátással kapcsolatban 1915. évi október havában tör
tént. Ez alkalommal 285 millió K névértékű két és fél éves 5%-os ál
lami pénztárjegyek bocsáttattak ki 98%-os árfolyamon. Ezek apénz- 
tárjegyek 1918. évi május 1-én esedékessé válván, névértéken hasonló 
új kibocsátású, 1920. évi május 1-én a névértéken visszaváltandó, 
pénztárjegyekkel cseréltettek ki. Majd az V. hadikölcsönkibocsá - 
tással kapcsolatban 1916. évi november havában 600 millió K n. é. 
5 1/ 2% - os állami pénztárjegyek bocsáttattak ki 98’75%-os árfolya
mon. Ezek a pénztárjegyek birtokosaik által 1918. évi január 1-től 
fogva a m. kir. államkincstár által pedig 1922. évi január 1-től 
fogva, félévenként fel voltak mondhatók és a felmondott pénztár
jegyek a m. kir. kincstár által névértéken voltak visszaváltandók. 
Az egész kibocsátást budapesti és bécsi nagybankokból a Magyar 
Általános Hitelbank vezetése alatt alakult fentemlített csoport 
vette át. Az 1916. év végefelé átvett címleteket az átvevő bank
csoport Budapesten és Bécsben 1917. február havában bocsátotta 
eladásra, Bécsben az osztrák pénzügyminiszter engedélyével.

A VI. hadikölcsönkibocsátással kapcsolatban 700 millió K 
névértékű, az előbb említettekhez hasonló 51/2%-os pénztárjegyek 
bocsáttattak ki, amelyekből 600 millió K névértékű címleteket 
ugyancsak az .elől említett bankcsoport, 100 millió K névértékű 
címleteket pedig saját és tagjai számára a Pénzintézeti Központ 
vett át 99Y2%-os árfolyamon. Ezek a pénztárjegyek birtokosaik 
által 1920. évi március 1-től fogva, a m. kir. államkincstár által 
1923. évi március 1-től fogva, voltak felmondhatok és felmondás 
esetén egy félév elteltével névértéken visszafizetendők.

Ugyancsak 700 millió K névértékű ilyen pénztárjegykölcsön 
bocsáttatott ki a VII. hadikölcsönkibocsátással kapcsolatban 
98’75%-os árfolyamon, míg a VIII. hadikölcsön kibocsátása al
kalmával 950 millió K névértékű 5% pénztárjegykölcsönt helyezett 
el a pénzügyminiszter a magyar és osztrák bankoknál 95’75%-os 
árfolyamon. Ez utóbbi kibocsátású pénztárjegyek fele 1923. évi 
június 1-én, másik fele 1925. évi június 1-én volt esedékes, s az 
esedékesség napján névértékben voltak visszaváltandók.

Az 1918. évi október havában a háborús államadóssági cím
letek árfolyamának fenntartása, illetőleg az árfolyamcsökkenés 
megakadályozása érdekében a pénzügyminiszter az államkincstár



részére a piacon 469.441,500 K névértékű különböző hadikölcsön 
címleteket vásárolt össze.

Az egyes hadikölcsönkibocsátások eredményének az állami 
zárszámadásokból kitűnő adatait, ideértve a fentebb tárgyalt 
pénztárjegykibocsátásokat is. a túloldali táblázat (264—265. o.) 
tartalmazza.

Az 1914. évi november hótól fogva a háború egész tartama 
alatt úgy Magyarországon, mint Ausztriában körülbelül félévi 
időszakokban rendszeresen megismétlődő hadikölcsön ki bocsátá
sokkal nem voltak ugyan az összes háborús kiadások fedezhetők, 
úgyhogy, amint láttuk, e mellett mindkét állam úgyszólván rend
szeresen igénybevette az Osztrák-Magyar Bankot is. ami a pénz- 
forgalmi eszközök állandó szaporítását vonta maga után. mégis 
lehetővé lett téve ezekkel a hadikölcsönkibocsátásokkal a forga
lom által nem igényelt felesleges pénzforgalmi eszközöknek a for
galomból való kivonása. Bár az ily módon kivont pénzforgalmi 
eszközök azután a közös jegybanknak a két állam által való újbóli 
igénybevétele folytán újból forgalomba kerültek, sőt a két hadi
kölcsön kibocsátása közötti időszakokban újonnan kibocsátott 
bankjegymennyiség rendszerint meghaladta az egy-egy hadiköl- 
csönkibocsátás segélyével bevont bankjegy mennyiséget, ezáltal 
mégis lényegesen korlátozható volt az infláció és annak a pénz 
vásárlóerejére gyakorolt káros hatása. De az egyes hadikölcsönök 
kibocsátása közötti időben is kellett gondoskodni a forgalom által 
nem igényelt felesleges bank jegy mennyiségek lecsapolásáról, ne
hogy az ilyen bankjegymennyiségek összegyűlése a pénz vásárló
erejét károsan befolyásolja. Erre vonatkozólag már az lülö^évi 
június hó 18-ikán az Osztrák-Magyar Bank kormányzójánaK és 
a vezérkar főnökének bevonásával megtartott közös miniszteri 
konferencián terjesztett elő javaslatot az Osztrák-Magyar Bank 
kormányzója. Bár ez a konferencia a háború további financirozása 
tekintetében döntő jelentőségű volt, azzal e helyen nem foglalko
zunk bővebben, azért, mert azt kimerítően tárgyalja Dr. Popovics 
Sándor «A pénz sorsa a háborúban» című művében. Az Osztrák- 
Magyar Bank kormányzójának javaslata odairányult, hogy az 
Osztrák-Magyar Bank kamatozó betéteket fogadhasson el. Ez a 
javaslat akkor az osztrák pénzügyminiszter ellenzésén hajótörést 
szenvedett és csak 1918. március havában lett megvalósítva. Ettől az 
időtől fogva ugyanis az Osztrák-Magyar Bank a két pénzügyminisz
terrel létesített megállapodás értelmében három és hat havi le
járatú. évi 31/ , illetve 4%-kal kamatozó pénztárjegyeket bocsátott 
ki. amelyeknek ellenértékét a jegybank a kvóta arányában, azaz 
63‘6%-ban Ausztria. 36'4%-ban pedig Magyarország javára köl- 
csönképpen a két államnak engedte át a giro számlájukra való 
jóváírás útján. A jegybank által kamat címén fizetendő összegeket 
ugyancsak a kvóta arányában a két állam a jegybanknak meg
térítette. E pénztárjegyek kibocsátásából kifolyólag 1918. évi ok-
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i. A z 1914 nov. 1-i kelettel kibocsátott 1 1914/15.
I

6% -os m agyar járadékkölcsön-köt- 1,215.341,150 1,180.460,859 8.466,377 31.972,946 — '
vények  ....................... 1916/17. 14.440,050 14.025,620 — — -- '

i i . Az 1915 m áj. 1-i kelettel k ibocsátott I 1914/15. 574.915,750 558.243,193 4.972,509
271,731(1 »/„-os m agyar járadékkölcsön-köt- 1915/16. 299,1501 291,300 — , _

vények  ....................................... 1 1916/17. 
1914/15.

850»
557.619,000

825
« Az 1915 máj. 12-i kelettel k ibocsátott 506.741,842 4.709,882 343,794 _ - _

5 7  8 %-os m agyar járadékkölcsön- 
kötvények  ...................

1915/16. 
1 1916/17.

— 132,409 1 30.282,559 2 
30.700,922 2

—

n i . Az 1915 nov. 1-i kelettel kibocsátott 1,976.580,850
4.384,750

1,919.858,807
4.258,907

17.261,7606 %-os m agyar járadékkölcsön-köt- 
vények  ........................................................

1 1915/16. 
j 1916/17. — —

« Az 1915 okt. 24-i kelettel k ibocsátott 1 1915/16. 285.000,000 279.300,000 305 7.448,811 — —
5 %-os állam i p én zjegvk ölcsön ......... 1916/17. 

1 1917/18. I
7,797 14.264,264 2

285.000,000 285.000,000
IV. Az 1916 máj. 1-i kelettel k ibocsátott

1,289.871,000 1,190.550,9335 1/ 2 %-os állami pénztárjegykölcsön i 1915/16. 11.081,723 4.651,101 —
« Az 1916 máj. 1-i kelettel kibocsátott

6 %-os m agyar járadékkölcsön-köt- 
v é n y e k ...................................................

j 1915/16. 650.930,650 632.248,940 6.907,187 163.430,672 2 .-- --  '''

V. Az 1916 nov. 1-i kelettel k ibocsátott I
6 %-os m agyar járadékkölcsön-kötvé- 
n y e k ......................... .. ...............................

1916/17. 871.034,000 846.035,324 _ 3 — — —

« I 1916/17. 887.380,000 843.011,000 7.630,447 15.136.939 — —

Az 1916 okt. 1-i kelettel k ibocsátott 1917/18. — 68,252 48.840,186 2 ' --- —

Í51 /2 »/0-os állam i törlesztéses kölcsön 1918
1 jól. 1/okt. 31J — 23.916,467 20.782,000 19.381,724

« Az 1916 nov. 11-i kelettel k ibocsátott 
5 7 ,  »/„-os állami pénztárjegykölcsön 1 1916/17. 600.000,000 592.500,000 1 — —

VI. A z 1917 máj. 12-i kelettel k ibocsátott 
6»/0-os m agyar járadékkölcsön-köt- 
v  én v e k ................................................

J 1916/17.1 1,852.263,200 1,799.103,246 28.893,760 3 306.049,933 2

t9
5



V I .

VII.

K

V I I I . I

«

A z 1917 m á rc . 1-i k e le t te l  k ib o c s á to t t  
51/ ,  ° /0-os á lla m i p é n z tá r je g y k ö lc sö n . 1916/17. 71X1.000,000 700.371,072 1.859,459J 68.385,297 2 -

A z 1917 n o v . 15-i k e le t te l  k ib o c s á to t t 1917/18. 1,375.154,500“ 1,335.687,565 21.286,437 3 391.300,921 2 —
6 % -os m a g y a r  já ra d é k k ö lc sö n -k ö tv é - 1918
n y é k ................................................................. jul. 1/okt. 31. —. ; 638,768 107.800,7442 1184.315,000« 172.154,508

A z 1917 n o v . 15-i k e le t te l  k ib o c s á to t t  
5 V, % -o s m a g y a r  já ra d é k k ö lc s ö n  . . - 1917/18. 924.436,300» 843.548,123 ___ 7

A z 1917 jú l.  5-i k e le t te l  k ib o c s á to t t 1917/18. 
11) I x

700.000,000 691.250,000 221,060 4 161.862,797 2

5 l /.t  % -o s á lla m i p é n z tá r je g y  k ö lcsö n júl. 1/okt. 81J 84 56.455,676 2 73.915,000» 71.979,545

A z 1918 á p r .  9-i k e le t te l  k ib o c s á to t t 1917/18. 950.000,000 911.625,000 1.427,901 14.422,5742 :_
19185 % -o s á lla m i p é n z tá r je g y k ö lc sö n  . . júl. 1/okt. 31. '  __ __ 985 —

A z 1918 m á j .  1-i k e le t te l  k ib o c s á to t t  
5 % -o s á lla m i p é n z tá r je g y k ö lc s ö n . . . 1917/18. 285.000,000 285.000,000 — —

A z 1918 jú n .  12-i k e le t te l  k ib o c s á to t t 1917/18. 2,870.399-,850 2,664.369,861 12,504,555 7 60.729,788 2
51/ 2 % - o s  m a g y a r  já ra d é k k ö lc sö n  . . júl. 1/okt. 31J 29.094,770 7 21.069,777 2 190.429,500» 166.886,243

ö ss z e se n 1914 ló-tői 
1918'okt. 31-ig

18,585.057,050 17,798.482,417 157.438,158 1,559.066,168 754.441,500 715.402,020

1 H elyesbítés.
2 A z it t  szereplő összeg az eiőzően már k ibocsátott hasonló cím letek után  fizetett kam atokat is m agában foglalja.
3 A  zárszám adásban az 1916 novem ber 1-i kelettel k ibocsátott 871.034,000 K n. é. és az 1917 m ájus 12-i kelettel k i

bocsátott 1,852.263,200 K n. é. kötvények kibocsátási költsége együttesen , egy tételben van  kim utatva.
1 A  zárszám adásban az 1916 novem ber 11-i kelettel k ibocsátott 600 millió K  n. é. és az 1917 március 1-i kelettel 

kibocsátott 700 m illió K  n. é. pénztárjegyek k ibocsátási költsége együttesen, egy tételben  van k im utatva.
5 Ezenfelül m ég 368.970,700 K n. é. kötvény bocsáttatott ki, m elyeknek értékesítéséből befolyt 358.381,240 K , 

az 1914/15. évi költségvetési törvény alapján eszközölt beruházások költségeinek fedezésére kibocsátott kötvények  címén
szám oltatott el.

8 Ezenfelül m ég 182.889,600 K n. é. kötvény b ocsáttatott ki, melynek értékesítéséből befolyt 166.886,760 K 
az 1914/15. évi költségvetési törvény alapján eszközölt beruházások költségeinek fedezésére k ibocsátott kötvények címén
szám oltatott el.

7 A zárszám adásban az 1917 novem ber 15-i kelettel k ibocsátott 924.436,300 K n. é. és az 1918 június 12-i kelettel 
kibocsátott 2,870.399,850 K n. é. járadékkötvények kibocsátási költsége együttesen , egy tételben  van k im utatva.

8 A k im utatott összeg a különböző kibocsátású hasonló cím letekre vonatkozik, mert a visszavásárlás cím letnem enként 
a kibocsátásra való tekintet nélkül történt.



tóber :51-én a magyar állam 1,125.489.092 K-val tartozott az Oszt
rák -Magyar Bankn ak.

E javaslat elfogadásáig a két állam pénzügyminiszterei a 
felesleges pénzforgalmi eszközöknek lecsapolásáról oly módon gon
doskodtak. hogy a pénzintézetektől előlegeket fogadtak el a leg
közelebbi hadikölcsönkibocsátásokra. Ezek az előlegek, amelyek 
után a m. kir. államkincstár 4—5% évi kamatot térített meg, 
két hadikölcsön kibocsátása közben igen jelentékeny összegekre 
emelkedtek fel és gyakran csaknem elérték az új hadikölcsönki- 
bocsátás alkalmával elhelyezett címletek ellenértékét. Ily módon 
ez az intézkedés nemcsak az időközönként egyébként megtorlódó 
pénzforgalmi eszközöknek bevonását eredményezte, de lényegesen 
hozzájárult az egyes hadikölcsönkibocsátások sikeréhez is, mert a 
pénzintézeteknek érdekében állott, hogy az általuk előlegként az 
államkincstár rendelkezésére bocsátott összegek részükre az álta
luk elhelyezett hadikölcsönkötvények ellenértékében visszatérül
jenek. Az ily módon a pénzintézetek által a m. kir. államkincstár 
részére előlegképpen rendelkezésre bocsátott összeg 1918. évi ok
tóber végével 1,582.225,283 K-t tett ki, amihez hozzájárult a 
Budapest székesfőváros által nyújtott 55 millió és a Pénzintézeti 
Központ által nyújtott 40 millió előleg.

Részben a felesleges pénzjegyek bevonását célozta továbbá, 
részben pedig a hadikölcsönkibocsátásokkal kapcsolatban kibo
csátott pénztárjegyek által elérni óhajtott cél szolgálatában állott 
az a (>00.000.000 K-ás váltókölcsön, amely 1918. évi április hó 18-án 
került kibocsátásra, és amelyből egyharmadrész magyar, kéthar
madrész pedig osztrák pénzintézeteknél lett elhelyezve.

Az államnak a háborúalatti hitelpolitikája, nevezetesen egy
részt a hadikölcsönkibocsátások forszírozása és különösen a lom- 
bardírozás útján való jegyzéseknek széleskörű lehetővé tétele s a 
hadikölcsönkötvények lombard írozásának megkönnyítése, másrészt 
a felesleges pénzforgalmi eszközök lecsapolására irányuló intézke
dések elégtelen volta, több oldalról képezte elítélő bírálat tárgyát, 
amely bírálatok során reámutattak arra is. hogy bizonyos ellen
tétben állott a hadikölcsönlombardírozások elősegítése az infláció 
elleni küzdelemmel. Nem tagadható, hogy elméleti, szempontból 
a magyar államnak a hadikölcsönök kibocsátására irányuló poli
tikája nem volt kifogástalan. Maga a túlnagymennyiségű, a köz
gazdaságnak állandó elhelyezést igénylő megtakarításait meg
haladó mértékű kötvényelhelyezések kétségtelenül inflatorius 
hatásúak, és ez a hatás természetesen fokozódik, ha a kötvény
elhelyezés részben lom bardírozés útján történik és ha az elhelye
zett kötvények lombardírozása is megkönnyíttetik. E mellett nem 
téveszthető szem elől az sem. hogy a háborúban gazdasági értelem
ben vett megtakarításról, ami gazdasági tőkék gyűjtését jelenti, 
tulajdonképpen szó sem lehetett. Hiszen a háború közgazdasági 
szempontból a nemzeti tőke tekintélyes részének elpusztítását 
jelenti. A háború tinancirozása — amennyiben ez nem külföldi



kölcsönök kibocsátása útján történik, amire alább térünk ki 
nem hajtható végre másképpen, mint egyrészt a nemzeti termelésnek 
a háború szolgálatába való állítása, másrészt a nemzeti termelés 
által nem fedezett háborús szükségleteknek, a nemzet tőkevagyona 
egy részének feláldozása útján való előteremtése révén. Ennek a 
fájdalmas és a bekövetkező béke éveinek közgazdasági viszonyaira 
is nagyon hátrányos hatású tőkepusztítási folyamatnak eszköze 
volt Magyarországon, úgy mint minden hadviselő állapiban, az 
infláció. A nemzeti termelés fokozása, a háborús és nem háborús, 
köz- és magánszükségleteknek takarékosság útján való csökkentése 
a háborúokozta tőkepusztításra korlátozólag, e szempontok el
hanyagolása íokozólag hatott, s részben ettől függött az infláció 
mérve.Természetes az is, hogy minél tőkegazdagabb volt egy ország, 
annál könnyebben elbírta tőkéi egy részének a háború által való el
pusztítását, és hogy ennélfogva tőkékben szegényebb országban a 
háborúokozta tőkepusztítás, illetve a tőke egy részének a háborús 
szükségletek fedezésére való igénybevétele aránylag nagyobb in
flációt tett szükségessé.

Ha ily módon az inflációt a háborút viselő állam nemzeti tő
kéje és annak a háborús szükségletek fedezésére igénybevett része 
közötti arány függvényének tekintjük, akkor be kell látnunk, 
hogy az infláció mérvét lényegesebben befolyásolhatja a nemzeti 
termelésnek a háborúalatti kisebb vagy nagyobb eredményessége, 
továbbá a háborús szükségletek nagysága, mintsem a háború 
viselésére szükséges pénzeszközök előteremtésének a mikéntje. 
Nem jelenti ez azt, hogy ez utóbbi körülmény teljesen közömbös, 
mert senki sem fogja állíthatni, hogy például Magyarországon a 
háború alatt az infláció akkor sem öltött volna a tényleg jelentkező
nél nagyobb mérveket, ha az összes háborús szükségletek kizárólag 
a jegybank igénybevétele útján, a pénzforgalmi eszközök mester
séges szaporítása révén fedeztettek volna. Nem jelenti tehát azt, 
hogy a háború viselésére szükséges pénzeszközök előteremtése 
iránti intézkedések megválasztásánál a pénzügyi tudomány taní
tásai büntetlenül, azaz a közgazdaságra és a társadalmi viszonyokra 
gyakorolt káros hatás nélkül, figyelmen kívül lennének hagyhatók. 
De jelenti azt, hogy ezeknek az elméleti tanításoknak a háború 
viselésére szükséges pénzösszegek mikénti előteremtése tekinteté
ben való legmesszebbmenő figyelembevétele mellett sem kerül
hető ki az inflációnak az a mértéke, ami megfelel annak az arány
nak, amelyben a háború viselése folytán elpusztuló nemzeti tőke az 
összes nemzeti tőkéhez áll. Az infláció a pénzforgalmi eszközök 
mesterséges szaporítása lévén és mérve a pénzforgalmi eszközök 
mesterséges szaporításának mértékétől függvén, ahhoz, hogy az 
infláció a háború alatt a fentiek szerint el nem hárítható mérvet 
túl ne haladja, az kell. hogy a pénzforgalmi eszközök mester
séges szaporítása az elkerülhetetlennél nagyobb ne legyen. Vagyis 
a helyes pénzügyi politika a háború alatt az. amely minden 
rendelkezésre álló eszközt a lehetőség végső határáig kihasznál



arra, hogy a pénzforgalmi eszközök mesterséges szaporítása kor- 
látoztassék, s a helytelen pénzügyi politika az, amelyik ezt a 
szempontot nem érvényesíti kellően. Ebből a látószögből vizs
gálva, a magyar állam hitelpolitikája a háború alatt nem eshetik 
kifogás alá, legfeljebb annyiból, hogy az első hadikölcsönkibocsá- 
tás túlkésőn történt. De ha figyelembe vesszük a pénzpiac hely
zetét a háború első hónapjaiban, és ha nem tévesztjük szem 
elől. hogy ezekben a hónapokban a hadvezetőség ipari szükség
leteinek túlnyomó részét Ausztriában fedezte, s hogy a magyar- 
országi lakosság zöme a békében nem volt hozzászokva, hogy 
megtakarított pénzét vagy annak egy részét államadóssági cím
letekbe helyezze el, úgy ez is érthetővé fog válni.

Az első hadikölcsönkibocsátás után azonban nem túlságos 
nagy időszakokban rendszeresen bocsáttattak ki, mégpedig nem előre 
megállapított, hanem kizárólag a piac felvevőképessége által meg
határozott összegű hadikölcsönkötvények. A kibocsátott hadi- 
kölcsönök kamatozása nagyon kielégítő, mindenesetre inkább ma
gas. semmint alacsony volt, a lombardírozás útján való jegyzésnek, 
és a hadikölcsönkötvények kedvező lombardírozásának lehetővé 
tétele által mód nyujtatott arra. hogy az átmeneti elhelyezést 
kereső felesleges pénzek is hadikölcsönkötvényekbe fektettessenek 
be. sőt, hogy a spekuláció is a hadikölcsönök felé terelődjék. Rö
vidlejáratú, részben bizonyos idő elteltével félévenként felmondható 
pénztárjegyek kibocsátása lehetővé tette nemcsak az Ausztriában 
összegyűlő felesleges pénzek egy részének a magyarországi háborús 
szükségletek fedezésére való igénybevételét, de azt is, hogy az or
szágban összegyűlő azok a pénzfeleslegek, amelyek nem fordíttat- 
tak hadikölcsön jegy zésre, ily módon vétessenek igénybe. Végül 
azáltal, hogy az államkincstár korlátlanul fogadott el előlegeket 
az aláírási helyek gyanánt működő, tehát csaknem az összes pénz
intézetektől a legközelebbi hadikölcsönjegyzésekre, majd kamatozó 
pénztárjegyeknek az Osztrák-Magyar Bank által való kibocsátása 
által, az időközben felgyűlő pénzfeleslegek lecsapolása is biztosít
tatott. Ez az utóbbi intézkedés nemhogy ellentétben nem állott 
a hadikölcsönök lombardírozásának és a lombardírozás útján való 
hadikölcsön jegyzésnek megkönnyítésével, de ellenkezőleg ez a két 
intézkedés kiegészítette egymást az arra irányuló jól átgondolt 
törekvésben, hogy automatikusan működő olyan eszköz álljon 
rendelkezésre, amely, ha ideig-óráig is, minden rendelkezésre álló 
felesleges pénzforgalmi eszközt a háború további pénzszükségle
tének a fedezésére az államkincstárba tereljen, hogy ily módon 
csakis akkor és annyiban álljon be a pénzforgalmi eszközök további 
mesterséges szaporításának a szüksége, amikor és amennyiben az 
automatikusan működő ezen eszközök útján az államkincstár szük
séglete ellátható már nem volt. Különösen szükség volt a hadi- 
kölcsönkibocsátások eredményének minden eszközzel való foko
zására azért is, mert, amint ezt más helyen megállapítjuk, az állam 
adóbevételeinek a fokozása a háború alatt, nem volt kielégítő.



Ha a hadikölcsönkibocsátások eredményének mesterséges foko
zása részben inflatorius hatású volt is, nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy ennek az inflatorius hatásnak a kikerülése esetén a 
pénzforgalmi eszközök lettek volna mesterségesen ugyanannyi
val szaporítandók, s minthogy a legnagyobb óvatossággal sem le
hetett volna egész pontossággal megállapítani azt a határt, ame
lyen a hadikölcsönkibocsátások révén az infláció kezdődött, más 
eljárás követése esetén könnyen beállhatott volna az. hogy keve
sebb hadikölcsönkötvény helyeztetett volna el. mint amennyi 
inflatorius hatás nélkül elhelyezhető lett volna, úgy hogy ez eset
ben a hiánynak a pénzforgalmi eszközök mesterséges szaporítá
sával való fedezése folytán az inflatorius hatás nagyobb lett volna, 
mint így volt.

Erélyesebb adóztatás más szempontokból, nevezetesen abból 
a szempontból, hogy a háború pénzügyi terhei kisebb mértékben 
háríttassanak a jövő nemzedékre, feltétlenül kívánatos lett volna, 
de az infláció mértékét ez nagyban egészben nem befolyásolta 
volna, mert ha erélyesebb adóztatás útján a pénzfeleslegek nagyobb 
része vétetett volna igénybe az államkincstár által, mint amennyi 
a követett adóztatási politika mellett igény be vétetett. — akkor 
kétségtelen, hogy a hadikölcsönkibocsátások, a pénztárjegyek és 
előlegek révén folyt volna be megfelelően csekélyebb összeg.

Az infláció mérve csak külföldi kölcsönöknek nagyobb mér
tékben való igénybevétele útján lett volna csökkenthető. E tekin
tetben azonban a központi hatalmak oly kedvezőtlen helyzetben 
voltak, hogy míg ellenfeleink aránylag igen nagymennyiségű 
külföldi kölcsönökhoz juthattak, mert az ebből a szempontból 
végső fokon tekintetbe jövő Északamerikai Egyesült-Államok 
pénzpiaca rendelkezésükre állott, addig előlünk ez a jaiac el volt 
zárva. Ez a körülmény a központi hatalmaknak, tehát Magyar- 
országnak is nagyon megnehezítette a háború financirozását, de 
azok a nehézségek, amelyekkel az entente államok a háború alatt 
beállott külföldi eladósodásaik folytán a háború befejezte óta 
megküzdeni kénytelenek, kérdésessé teszi, vájjon a háború finan- 
cirozásának ez a könnyebbsége végeredményben olyan nagy előny 
volt-e, mint aminőnek sokak előtt a háború alatt feltűnt.

A magyar állam által a háború alatt felvett aránylag kis ter
jedelmű külföldi kölcsönöknek célja nem annyira a háborús szük
ségletek fedezése, mint inkább pénzünk értékének a külföldi v i
szonylatban való alátámasztása, illetve a bekövetkezett értékcsök
kenés mérséklése volt. E kölcsönök részben külföldi áruszállítások 
financirozásával voltak kapcsolatosak. Ezekből az okokból ezek
kel a kölcsönökkel, amelyek a pénz és a jegybank közösségéből 
kifolyólag Ausztriával paritásosán vétettek fel. más helyütt fog
lalkozunk bővebben.

Itt csak megemlítjük, hogy a háború folyama alatt a magyar 
állam egy német bankcsoporttól kincstári váltók ellenében
1.336.040,000 márka; a Haditermény részvénytársaság gabona-
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Az állami
zárszámadás

éve

1914/15

191516

1916 17

1917/18

1918 jól. 1
okt. 31.

B e v é t e l

Cím Összeg

A z 1913. évben k ibocsátott és 1915 jún. 1-én 
lejárt 150 m illió IC n. é. 4% % -os állami 
pénztárjegyek részbeni beváltására :

a j  az 1915. jún. 1-: kelettel á tm en etileg  kibo
csá to tt 150 m illió IC n. é. 51/2% -os állami 
pénztárjegyből értékesített 75 m illió K n. é. 
pénztárjegy értékesítéséből...............................

b ) a 150m illió K n .é .p én ztárjegyb ő l 7 5 millió IC 
n. é. pénztárjegyre szerződésileg b iztosított 
optió lejáratáig 6 %-os fo lvószám lakölcsön . .

A z  1913. évben k ibocsátott és 1 91 5 jún. 1-én 
lejárt 150 m illió K. n. é. 41/ 2%-os állami 
pénztárjegyek részbeni beváltására az 1915. 
év i jún. 1-i k elettel átm enetileg  k ibocsátott 
150 m illió IC n. é. 51/» %-os állam i pénztár
jegyből az optió  lejárta u tán  értékesített 
75 millió IC n. é. pénztárjegy értékesítéséből

A z 1 913. évben k ibocsátott és lO U iápr. 1-én le
járt 150 m illió ném et bir. M árkan.é. 4*/t %-os 
állam i pénztárjegyek részbeni beváltására  
a z  1916 márc. 15-i kelettel á tm en etileg  kibo
csá to tt 150 m illió ném et bir. Márka n. é. 
5 %-os állam i pénztárjegy értékesítéséből . .

A z 1916. évben k ib ocsáto tt 250 m illió  IC n. é. 
5l /a%-os állam i pénztárjegyek értékesíté
séb ő l .......................................... .................................

Összes bevétel

72.547,500

72.500,000

72.817,500

164.934,000

240.000,000

622.799,000



az á llam i zárszám adások  szerint.

K i a d á s
Jegyzet

Cím Összeg

A z 1912. övben k ibocsátott 100 m illió né
m et bir. Márka ( =  124.650,000 K )n . é. 
4*/2%-os állami pénztárjegyek részbeni 
(effektiv  értékének) beváltásé r a ..............

Az 1913. évben k ibocsátott 150 millió K 
n. é. 41/j% -os állam i pénztárjegyek rész
beni (effektiv értékének) beváltására. .

A z 1913. évben k ibocsátott 150 m illió né
m et bir. Márka ( =  176.400,000 lv )n . é. 
41/2%-os állam i pénztárjegyek részbeni 
(effektiv értékének) beváltására ...........

A z 1915. jún. 1-i kelettel átm enetileg kibo
csá to tt 150 millió K n. é. 51/2%-os pénz
tárjegyből 75 millió K  n. é. pénztárjegy  
átvételére a szerződésileg b iztosíto tt op- 
tió  lejártáig igénybevett 6% -os t'olyó- 
szám lakölcsön v issza fize tésére ................

119.975,040 

144.000,000

165.297,600

72.500,000

A szóban forgó 
pénztárjegyek ki
bocsátása folytán 
felmerült kezelési 

és kibocsátási 
költségek, to 

vábbá a pénztár
jegyek beváltá
sánál mutatkozó 
árfolyamveszte
ség es a német 
birodalmi Már
kák beszerzésé
nél felmerült ár- 
folyamkülömbö- 
zet, valamint az 
ezekkel a trans- 
akciókkal felme
rült egyébb ki
adások az illető 
évre vonatkozó 
zárszámadások
ban a rendes 
kiadások közt 

lettek elszámolva

A z 1913. évben k ibocsátott 250 millió K 
n. é. 4 '/a%-os állami pénztárjegyek be-

234.250,000
■

Az 1915. évben k ibocsátott 150 millió K 
n. é. 5, / a%-os állam i pénztárjegyek be
váltására ............................................................ 145.365,000

Az 1916. évben k ibocsátott 150 millió né
m et bir. Márka ( =  176.400,000 K )n . é. 
5 %-os állam i pénztárjegyek beváltására 164.934,000

Összes kiadás. . . . 1,046.321,640



vásárlásaival kapcsolatban váltók ellenében 25.000,000 márka: 
holland, illetve svéd és dán pénzcsoportoktól 5%-os pénztárjegyek 
ellenében 15.600.000 holland forint, pénztárjegyek ellenében, il
letve árúszállítással kapcsolatban 1.517.044 svéd korona, 6%-os 
pénztárjegyek ellenében, illetve 5%-os arany lombardkölcsönkép- 
pen 7.350.000 dán korona ; és dohányvásárlásokka! kapcsolatban
150.000 holland forint kölcsönt vett fel. Végül az általunk Bulgáriá
nak engedélyezett, később ismertetendő 99.508,500 márkás köl
csönből a német birodalmi kincstár előlegezett a magyar állam 
helyett, ennek terhére 84.766.500 márkát. Ezekből a kölcsönökből 
koronaértékben összesen 1,743.247,543 K folyt be. Ezek a külföldi 
kölcsönök, valamint az Osztrák-Magyar Bank által nyújtott köl
csönök, továbbá az államkincstár által felvett előlegek az állami 
zárszámadásokban együttesen «a hadi szükségletek fedezésére bél
és külföldi pénzintézetektől átmenetileg felvett különböző kamato
zású kölcsönök» elnevezésű rovaton lettek elszámolva . A zárszáma
dások erre vonatkozó adatait az alábbi kimutatás tünteti fel.

K im utatás a hadi szü k ség letek  fed ezésére  bel- és k ü l
földi p én z in téze tek tő l á tm en etileg  felvett kölcsönökről 

az á llam i zárszám adások  adatai alapján.

A z á lla m i  
z á r sz á m 
a d á s é v e

Z á r szá m a d á si-  
j la g  e lő ír t  ö ss z e g

V is s z a té r íte tt
összeg

N e t t o
e r e d m é n y

'

K ib o c sá 
tá s i  k ö l t 

sé g ek

K a m a to k  és  
k ez e lé s i  

k ö ltsé g e k

1 9 1 4 /1 5  . 3 ,0 0 3 .6 9 5 ,0 0 0 4 9 8 .9 0 0 ,0 0 0 2 ,5 0 4 .7 9 5 ,0 0 0 1 .8 8 3 ,1 9 4 3 9 .5 5 8 ,5 0 6
1 9 1 5 /1 6  . 
1 9 1 6 /1 7  . 
1 9 1 7 /1 8  . 
1 9 1 8
júl. 1-tő l

5 ,4 7 8 .7 3 8 ,0 3 2
1 ,8 7 6 .6 9 9 ,8 2 6
3 ,2 1 9 .2 0 9 ,6 8 6

3 ,4 4 8 .1 3 2 ,6 3 2
1 6 .5 4 2 ,0 0 0

2 ,0 3 0 .6 0 5 ,4 0 0  
1 ,8 6 0 .1 5 7 ,8 2 6  
3 ,2 1 9 .2 0 9 ,6 8 6

4 .9 4 4 ,5 1 1 1 0 8 .8 0 2 ,7 2 6
2 0 5 .3 7 5 ,8 6 7
2 2 3 .7 0 8 ,2 2 9

o k t . 3 1 - i g 5 ,0 0 7 .5 3 4 ,5 5 5 3 4 2 .4 5 1 ,2 0 0 4 ,6 6 0 .0 8 3 ,3 5 5 1 1 4 .3 9 7 ,4 8 1

ö s s z e s e n 1 8 ,5 8 5 .8 7 7 ,0 9 9 4 ,3 0 6 .0 2 5 ,8 3 2 | 1 4 ,2 7 9 .8 5 1 ,2 6 7 6 .8 2 7 ,7 0 5 6 9 1 .8 4 2 ,8 0 9

A háború folyamán foganatosított egyéb állami hitelműve
letekre vonatkozó adatokat az előbbi oldalon levő táblázat (270— 
271. o.) tartalmazza.

Ebből a táblázatból kitűnőleg ezek a hitelműveletek azért 
voltak szükségesek, mert egyes pénztárjegvkölcsönök a háború 
alatt váltak esedékesekké. Az 1912. évben kibocsátott 106 millió 
német bir. márka névértékű pénztárjegykölesön a háború első 
évében bekövetkezett esedékességekor készpénzben lett vissza
fizetve. Az 1913. évben kibocsátott és 1915. évi június 1-én lejárt 
150 millió K névértékű 41/2%-os pénztárjegykölcsön beváltására 
1915. évi június 1-én 150 millió K n. é. 51/2%-os pénztárjegyek 
bocsáttattak ki. Jellemző arra. hogy akkor még milyen óvatos volt 
a pénzpiac és hogy mennyire nem jelentkezett még a későbbi nagy



arányú pénzbőség, az a körülmény, bogy az a pénzcsoport, amely 
az állami hitelműveleteket rendszerint közvetítette volt. a kibo
csátáskor ezeknek a pénztárjegyeknek csak felét vette át fix, a 
másik felére pedig csak optiójogot szerzett, úgy hogy az optióba 
vett pénztárjegyek átvételi árának megfelelő 72'5 millió koronát 
a szerződésileg biztosított optiójog lejártáig 6%-os évi kamat 
mellett folyószámlakölcsönképpen nyújtotta az államnak. Az 
optiójognak a háború második évében való gyakorlásakor ez a 
folyószámlakölcsön vissza lett fizetve. Ezek az újonnan kibocsá
tott pénztárjegyek lejárván, azok az 1917/18-iki számadási évben 
készpénzben váltattak be.

Az 1913-ban kibocsátott és 1916. évi április 1-én lejárt 150 millió 
német bir. márka névértékű 41/ 2%-os állami pénztárjegyek rész
beni beváltására 1916. évi március 15-i kelettel 150 millió német bir. 
márka névértékű 5%-os új pénztárjegyek bocsáttattak ki. amelyek
1918-ban lejárván, akkor készpénzzel váltattak be. Az 1913-ban ki
bocsátott és 1916-ban lejárt 250 millió K névértékű 41/2%-os állami 
pénztárjegyek beváltására pedig lejáratukkor 250 millió K név
értékű 51/2%-os új pénztárjegyek kerültek kibocsátásra. Ezekből 
a pénztárjegy-tranzakciókból kifolyólag az államkincstár a háború 
tartama alatt a rendes kiadások közt elszámolt folyókiadásokon 
kívül összesen 423.522,640 K-t fordított készpénzben a háború 
■előtt keletkezett adósságának apasztására.

A magyar állam összes adósságainak az 1918. évi október 
hó végével, azaz a háború befejeztével mutatkozó álladékát és 
ennek az adósságnak az évi tőketörlesztési és kamatszükségletét 
a m. kir. pénzügyminiszteri számvevőség hitelügyi csoportja által 
1918. évi december 28-án összeállított túloldali kimutatás (274— 
277. o.) tünteti fel.

Ennek a kimutatásnak egyes adata némileg eltérnek a 264—265. 
és a 272. lapon közölt zárszámadási adatoktól.

Nevezetesen:
1. A II. hadikölcsön keretében kibocsátott 51/2%-os járadék- 

kölcsönkötvények névértékénél van egy 81,500 K-ás eltérés, ami
nek oka, hogy az egyes minisztériumok kezelése alatt álló ala
pok kötvényszükségletének kielégítésére létesített alap jegyzésé
ből 81.500 K. n. é. jegyzése utólag stornírozva lett, tehát a ki
mutatás szerinti összeg a helyes.

2. A VII. hadikölcsön alkalmával kibocsátott 6%-os járadék
kötvények névértékűnél 368.970.700 K különbözet van. ami 
onnan ered, hogy a kimutatásban az 1914/15. évi költségvetési 
törvény alapján eszközölt beruházások költségeinek fedezésére el
számolt kötvények is ezen a rovaton mutattattak ki.

3. Ugyanez az oka a VII. hadikölcsön keretében kibocsátott 
ö1j2%-os járadékkötvények névértékénél mutatkozó 182.889.600 Ki
ás eltérésnek.

4. A VIII. hadikölcsön alkalmával kibocsátott 51/2%-os já
radékkötvények névértékénél mutatkozó 60 millió korona elté-

JJr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 18
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K im utatás a m agyar szent korona o rszága i á llam i ad óssága in ak  álladékáról
191 8 . évi október hó végével.

a-CŐ

—
Effektiv érték

N évérték
(illetve a törlesz- ■

Tőketörlesztés Évi kamat-
GG A kölcsön neme esönöknél tőke- járandóság Jegyzet

maradvány)

K K K K

A) Az 1867. évi X V . t .  cikkben elvállalt és az 1918. 1 1 Az 1908.
évi X V I. t. cikkbe becikkelyezett pótegyez
m énnyel m ódosított d lla m a d ó á á á g i  j á r u l é k 58.339,340

XVI. t. c. I. 
cikkében jelzett 
tőkevisszaflzetés 
első időpontjá-

B ) A lla n d ó ó íto tt  a d ö ó ó á g o k  :

ban a tőke 
1,348.886,462 K
89 f-t tesz.

a) A háború előtt felvett kölcsönök:
2 1919 IX/1- 

től törlesztetik.

1 4 %-os aranyjáradékkölcsön ....................................... 1,509.523,809 1,155.789,151 60.914,720 * Nem kama-
2 4% -os m. koronajáradék kölcsön ............................ 2,700.504,200

60.000,000
2,516.258,750

54.900,000
108.020,168

2.100,000
tozó

3 31/j% -os m. koronajáradékkölesön ......................... 4 Visszafizetés
4 4% -os ni. járadékkölcsön (1910. évi) ..................... 250.000,000 223.847,530 10.000,000 felmondás alap-
5 IV 2 %"os rn. járadékkölcsön (1913. évi) .............. 150.000,000 135.000,000 6.750,000 ján

0 41/a%-os törlesztóses járadékkölcsön (1914. évi) 500.000,000 441.250,000 3 22.500,000 5 Nyeremé-
7 5 %-os (Márkás) állam i p én ztá r jeg y ek ................... 176.400,000 166.698,000 8.820,000 nyék
8 5Va%-os állam i pénztárjegyek ................................ 250.000,000 240.000,000 13.750,000
9 3 %-os aldunai Vaskapu szabályozására fe lvett 1.540,400 K

kölcsön ............................................................................ 41.904,000 41,904,000 192,000 1.260,000 nyeremény
10 Az Osztrák-Magyar B ankot illető állam adóságból 865,100 K

a cs. kir. korm ány álta l befizetett részösszeg
ből Magyarországra eső 9 millió frt törlesztése 11.160,000 11.160,000 360,000 i

11 4% -os földteherm entesítési kölcsön ....................... 341.715,600 341.715,600 3.313,200 13.635,060
12 41/a %-os, magyarországi városoknak és községek-

nek k iadott kötvények ............................................ 88.864,750 88.864,750
6.830,000

4 3.999,364
-13 Sorsolási k ö lc sö n ............................................ .................. 6.830,000 2.590,000 2.967,800 s
14 4 %-os Tisza- és szegedi nverem énvkölcsön ......... 36,680,000 36.680,000 2.440,000 2.405,500 e



15

16
17

18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

5% -os, tisza vidéki vasútat terhelő 1. kibocsátású
sorsjegykölcsön ............................................................

4% -os B udapest-pécsi elsőbbségi kölcsön .........
A  szab. osztr. m agyar állam vasúttársaság m a

gyarországi vasútvonalainak m egváltási ára .
Az arad-tem esvári vasú t m egváltási ára ............
A  zágráb-károlyvárosi vasú ta t terhelő adósság . 
A z első m agy. gácsországi vasú t elsőbbségi kölcsönei

Összesen a)
b) Hadikölcsönök :

e %-os m. járadékkölcsön (I. kibocsátás)
6 % « « ( I l  ♦ )
6 % « « d i i . « )
6 % « (IV. « )
6 % « « (V. « )
6 % « « (VI. « )
6 % « « (V II. « )
57,% « « (II.
57 ,%  
57a % 
57,%

«
«
<<

« (V II. 
« (V III.

törlesztéseskö lesön (V.
Hadi-

kölcsön

572 % « állam i pénztárjegy (IV.
57a % « « 1916 X I. 1-én kibocsátva
57a % « « 1917 III . 1-én «
57a % « « 1917 V II. 5-én «
5 % « « 1918 IV. 9-én «
5 % « « 1918 V .1-én «

Összesen b )

Á llandósított adósságok összege

275
8.401,108

15.955,600

354.906,882
9.905,600

10.595,035
19.630,129

8.401,108
15.955,600

354.906,882
9.905,600

10.595,035
19.630,129

1.173,748
161,200

1.816,091
76,400
47,027

286,823

464,253
644,672

17.647,4097 
501,090 
524,403 
964,353

! 7 Ebből: 
agió többlet 

i 266,500 K

6,542.976,713 5,880.292,135 12.456,489 277.868,792

1.229.781.200 
575.215,750

1,980.971,600
650.930,650
871.034.000

1.852.263.200
1.744.125.200 

557.537,500
1,107.325,900
2,930.399,850

887.380.000 
1,289.871,000

600.000,000
700.000. 000
700.000. 000
950.000. 000
285.000. 000

1,175.031,340
552.708,056

1,916.345,761
632.248,940
846.035,324

1,799.103,246
1,694.068,806

506.667,778
1,010.434,883
2,710.619,861

843.011.000 
1,190.550,933

592.500.000
698.250.000
691.250.000
909.625.000 
285.000.000

I .

534.259,206

252.739,479

48.805,900
70.942,905
33.000,000
38.500.000
38.500.000
47.500.000 
14.250,090

18,911.835,850 18,053.450,928 - 1,078.497,580

25,454.812,563 23,933.743,063 12,456,489 1,356.366,372



A kölcsön neme
o

9
10

11
12

C) Függő kölcóönök:
1918 április 12-iki kelettel k ibocsátott kincstári

váltókölcsön .................................................................
350 millió K  n. é. 5 %-os pénztárjegyekre fe lvett

lom bardkölcsön ............................................................
825 millió és 68 ezer Márka n. é. pénztárjegyekre

fe lvett lom bardkölcsön (5 %-os) ..........................
A z osztrák-m agyar banktól fe lvett (20 drb

36.400.000 K -ás és 20 drb 14.560,000 K-ás)
váltókölcsön .................................................................

Az osztrák-m agy. bankkal egyezm ények alapján  
a rendelkezésre álló 17X 546 millió K  összegű
kölcsönből fe lvett .....................................................

Az osztrák-m agy. bank pénztárjegyeinek kibocsá
tása  útján  szerzett előlegek .................................

A  ném et bankcsoporttól engedélyezett
1.390.640.000 Márka váltókölcsönből felvett
1.336.040.000 Márkás váltókölcsönök ..............

A  H aditerm ény R. T. gabonavásárlásaival kap
csolatos 25 millió Márkás kincstári vá ltók  . .

8.400.000 hollandi frtos 5 %-os pénztárjegyek . . 
A hollandi dohánybevásárlásokkal kapcsolatos

150.000 hollandi frt á 198-40 K n. é. 5 %-os
pénztárjegyek ...............................................................

7.200.000 hoíl. frt n. é. 5 %-os pénztárjegyek . 
A svéd bankcsoporttól 1.200,000 svéd korona n. é.

pénztárjegyekre 90% árfolyam  m ellett fe lvett
1.152.000 svéd koronakölcsön és 728,000 svéd  
korona n. é. kam atm entes rabatt-hitelből fel
v e tt  365,044 svéd korona

N évérték
Effektiv érték 
(illetve a törlesz
tés alá eső köl
csönöknél tőke- 

maradvány)
Tőketörlesztés Évi kamat

járandóság Jegyzet

K K K K ..............

600.000,000 600.000,000 28.895,833 43/ 4°/o

297.500,000 297.500,000 1.508,160 V«°/o

728.000,000 728.000,000 3.640,000 1/2°/0

1,019.200,000 1,019.200,000 5.096,000

6,998.000,000 6,998.000,000 34.990,000 Vä0/°

1.125.489,092 1,125.489,092 44.889,539 37ä illetve
4°/o

1,571.183,040 1,571.183,040 78.559,152

29.400,000
16.665,600

29.400,000
16.665,600

1.470,000
833,280

297,600
14.284,800

297,600
14.284,800

14,880
714,240

2.007,040 2.007,049 79,380



13 ! A dón bankcsoporttól fe lvett 0.137,850 0%-os I -I
dán K n. é. pénztárjegy kölcsön' és ‘ 2.677.500
5 %-os dón koronás aranyjlombardkölceön'alap-
jón összesen igénybevett 7.350.000 dán korona 9.724,050 9.724,050 554,270

14 A bolgároknak n y ú jto tt 99.508.500 Márkás köl-
csönből a ném et birodalmi kincstár által
Magyarország helyett Bulgáriának elő legezett
84.766,500 Márkás kölcsön 99.685,404 99.685,404 4.984,270 5% kamat

15 Budapest székesfőváros által n y ú jto tt előleg-
kölcsön ............................ 55.000,000 55.000,000 2.337,500 4l/ 2% «

10 í A  P énzintézeti K özpont által nyú jto tt előleg
kölcsön .............................. 40.000,000 40.000,000 1.600,000 4%

17 A pénzintézetek által n y ú jto tt előlegkölcsönök 1,582.225,283 1,582.225,283 \ 67.244,575 4y4

Függő kölcsönök öszege 14.188.661,918 14,188.661,918 277.411,079

D) E y y e ó  tá r c á k a t  te r h e lő  a d c ó ó á y e k :

1 Belügym inisztérium  ....................... 1.589,545 1.589,545 141,000 80,431
Pén zügym inisztérium  ............ 13.082,188 13.082.188 1.292,000 553,376

M K ereskedelem ügyi minisztérium 100.966,589 100.966,589 1.770,000 4.589,941
4 Földm ívelésügvi m inisztérium  ..................... 10.954,180 10.954,180 807,000 494,362
5 Vallás- és közoktatásügvi minisztérium  . . . 22.094,747 22.094,747 1.507,000 1.005,311
0 Igazságügyi m inisztérium  .................. 16.392,646 16.392,646 192,000 667,181
7 H onvédelm i minisztérium  .............................. 10.190,850 10.190,850 462,000 478,970

Az egyes tárcákat terhelő adósságok ö sszeg e :
*

175.270,745 175.270,745 6.171,000 7.869,572

Ö sszesítés.
A ) Á llam adóssági járulék ............................................ — — 58.339,340
ti ) Á llandósított a d ó ssá g o k ....................................... 25,454.81 2, 563 23,933.743,063 12.456,489 1,356.366,372
C ) Függő kölcsönök....................................................... 14,188.661,918 14,188.661,918 — 277.411,079
J )) E gyes tárcákat terhelő adósságok ..................... 175.270,745 175.270,745 6.171,000 7.869,572

M indössze. . 39,818.745,226 38,297.675,726 18.627,489 1,699.986.363
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résnek az az oka. hogy a kimutatás és a zárszámadás elkészítése 
közötti időben ilyen összegű jegyzés storníroztatott, úgy hogy a 
zárszámadás szerinti összeg a helyes.

5. A kimutatásban a különböző kibocsátású hadikölcsön- 
címletekből visszavásárolt összesen 469.441.500 K névértékű köt
vények nincsenek levonva.

6. A kimutatásban a háború alatt felvett függő kölcsönök 
álladéka 14,188.661,918 K-val szerepel, holott a zárszámadások 
alapján összeállított táblázat adatai szerint a különböző függő köl
csönök netto eredménye 14,279.851,267 K volt. A 91.189,349 K 
különbözet onnan ered, hogy, Ukrajnának a központi hatalmak 
által való megszállása után, ukrán pénzeszközök beszerzésének 
fedezete gyanánt letéteménvezett kincstári jegyek nem szerepel
nek a kimutatásban.

A fenti kimutatásból kitűnőleg a háború alatt felvett kölcsö
nök névértéke 33,100.497.768 K-t tett ki. Ebből levonandó a vissza
vásárolt hadikölcsöncímletek névértéke, azaz 469.441,500 K, to
vábbá a háború alatt készpénzen visszaváltott pénztárjegyek név
értéke, azaz 430.274.040 K. úgy hogy a háborúalatti tényleges 
eladósodása a magyar államnak, a háború előtti törlesztéses köl
csönöknél és tárcakölcsönöknél a törlesztési terv alapján előállott, 
számszerűen nem jelentékeny, csökkenés figyelmen kívül hagyásá
val, 32,200.782,228 K volt.

Az állam összes évi kamat- és tőketörlesztési szükséglete pedig, 
dacára annak, hogy az Osztrák-Magyar Banktól felvett kölcsönök 
kamatozása igen csekély volt, 1,718.613,852 K-t tett ki. vagyis a 
háború végén kereken 21 millióra tehető lakosság minden fejére 
81 '84 K esett. Tekintettel arra, hogy a békében az államadóssági 
szolgálat kamat- és tőketörlesztési szükséglete az 1914/15. évi költ
ségvetés szerint 367.989.164 K-t tett ki, hogy tehát ez a szükséglet 
a háborúban 1,350.624,688 K-val nőtt, s tekintettel arra, hogy az 
állam összes adótermészetű jövedelme 1914/15-ben 1,084 miihó K- 
val volt előirányozva, koronákban a békebeli adóteher 124'59%-ok 
emelése lett volna szükséges ahhoz, hogy az államadóssági szol
gálat szükséglete fedeztessék.

Végül megemlítjük, hogy az elől közölt kimutatásból kitünő- 
leg a háború alatt foganatosított kölcsönműveletekből tényleg 
befolyt 32,242.112,846 K. Ebből 1 8,053.450,928 K, azaz 55-993% 
hadikölcsönökre, 10,168.189,092 K, azaz 3T537% a jegybank 
igénybevételére, 1,743.247,543 K. azaz 5 407% külföldi kölcsö
nökre, végül 2,277.225,283 K. azaz 74)63 Vu egyéb függő kölcsö
nökre esett.

Ezeken a hitelműveleteken felül, amelyek segélyével a magyar 
állam a háború költségeit fedezte, meg kell emlékeznünk azokról a 
hitelműveletekről, amelyekben a háború folyama alatt tőkeszegé- 
nyebb szövetségeseink, nevezetesen Bulgária és Törökország há
borús szükségleteinek részbeni fedezése érdekében Ausztriával és 
Németországgal együtt résztvettünk.



Bulgáriával szemben összesen három ilyen hitelműveletre vo
natkozó megállapodás jött létre.

Az első megállapodás 1915 február 4-én létesült. E megálla
podás értelmében a bolgár kormány 150 millió frank névértékű 
bolgár kincstári váltót bocsátott ki, amelyeknek felét Németország, 
másik felét egy magyar és osztrák bankokból álló csoport vette át. 
A magyar csoport részesedése az osztrákokkal közösen átvett 
összegben a kvótának megfelelő 36'4%, azaz 27‘3 millió frank 
volt. A leszámítolt váltók ellenértéke 100 frankonként 96 korona 
elszámolási árfolyam alapulvétele mellett koronaértékben íratott 
a bolgár kormány javára, s a visszafizetésnek ugyancsak korona- 
értékben. de 100 frankonként 97 ‘32 K átszámítási árfolyam mellett 
kellett megtörténnie. Az eredetileg egy évre szóló váltók lejáratuk 
alkalmával a bolgár törvényes kamatlábnak megfelelő 8% évi 
kamat levonása és negyedévi x/8% jutalék felszámítása mellett 
új 6—6 havi lejáratú váltókkal voltak kicserélendők, úgy hogy 
legkésőbb 12 hónappal a békeszerződés után az összes váltók be 
voltak váltandók. Utóbb a leszámítolási kamat 6%-ra lett csök
kentve és a jutalék el lett engedve. A váltók ellenértékének egy 
része, még pedig magyar részről 873.000 K effektiv 20 K-ás arany- 
érmékben, egy további része pedig, amelyből a magyar csoportra 
4.938.565'82 német birodalmi márka esett, ebben a pénznemben 
bocsáttatott a bolgár kormány rendelkezésére, s ugyanilyen pénz
nemekben volt visszafizetendő.

Az 1915. november 20-án Berlinben kelt második ilyirányú 
megállapodás alapján- a Német Birodalom és az Osztrák-Magyar 
Monarchia 1915 szeptemberétől 1917 novemberéig 27 részletben 
havonként 50 millió frankot, összesen tehát 1350 millió frankot 
bocsátott Bulgária rendelkezésére 12 havi lejáratú bolgár kincstári 
váltók ellenében, amelyek a békekötést követő egy év lejártáig 
három havonként meg voltak hosszabbítandók. A kölcsön után 
évi 51/2% kamat volt fizetendő olyképpen, hogy a kamatok a béke
kötést követő egy év lejártáig, kamatoskamat számítása nélkül, 
a tőkéhez voltak csatolandók. A kölcsön 100 frankonként 81 márka 
elszámolási árfolyam alapulvétele mellett márkában folyósíttatott 
és ugyanily alapon volt visszafizetendő. Úgy a kölcsön, mint 
kamatainak miképpen leendő visszafizetése tekintetében a béke
kötés után voltak megállapodások létesítendők, ily megállapodás 
létrejöttének hiányában pedig úgy Bulgáriának, mint a kölcsönt 
nyújtó államoknak jöguk volt a tartozásnak olyan kötvénykölcsön 
kibocsátása útján való rendezését kívánni, mely kötvénykölcsön 
tényleges kamatlába nem haladhatta meg a 6%-ot.

A Bulgáriának e megállapodások értelmében folyósított köl
csönből 75% Németországot, 25% pedig az Osztrák-Magyar Mo
narchiát terhelte, amiből a kvótának megfelelően 36-4%, azaz
122.850,000 frank összegű váltók ellenében 99.505,500 márka esett 
Magyarországra. A m. kir. államkincstár azonban ebből az összeg
ből csak az első négy havi részletet, azaz 14.742.000 márkát folyó-



sította, minthogy a korona árfolyamának védelme érdekében 
utóbb a német birodalmi kormánnyal olyan megállapodás létesült, 
hogy a monarchia által a további havi részletekből vállalt össze
geket kincstári váltók és 5%-os kamatok megtérítése ellenében a 
német birodalmi kormány fogja előlegezni. Ez alapon a háború alatt 
felvett függő kölcsönök ismertetésénél már említett 84.766,500 
német bir. márka összegű magyar kincstári váltók bocsáttattak 
Németország rendelkezésére.

A Bulgáriával létesített harmadik megállapodás a bolgár kor
mány és egy német, osztrák és magyar bankokból álló csoport kö
zött még a háború kitörése előtt 1914. évi július 12-én létrejött 
megállapodásra nyúlik vissza, amely egy 500 millió aranyfrank 
összegű 5%-os bolgár kölcsön kibocsátására vonatkozott. E meg
állapodás értelmében a bankcsoport kötelezte magát 250 millió 
aranyfrank összegű kötvénynek 84%-os árfölyamon való átvételére, 
a fennmaradó 250 millió aranyfrank összegű kötvény átvételére 
pedig ugyanolyan árfolyamon optiót szerzett. A háború közbejötté 
folytán ez a tranzakció elmaradt, 1915 július 31-én azonban a 
bankcsoport kötelezte magát 250 millió frank névértékű címletnek 
a békekötés után egy évvel való átvételére s a vételárra 1%-kal a 
német birodalmi bank kamatlábánál magasabb, de legalább 6% 
és legfeljebb 6x/2% évi kamat és negyedévenként 1/8% jutalék 
mellett 97.500,000 márka előleget nyújtott a bolgár államnak. 
A kölcsönben a német bankok 75%-kal, az osztrák és magyar ban
kok 25%-kal részesedtek, mely utóbbi részesedésből a magyar 
bankokra 27'2728% esett, ami később 36'4%-ra lett felemelve. 
Az osztrák és magyar bankokkal szemben a közös külügyminisz
tériumot szavatosság terhelt, és a fent említett jutaléknak a magyar 
bankokra eső részét 1916 február 1-től fogva a magyar kormány 
magára vállalta. A magyar bankok részesedése ebben az ügyletben 
9'9725 millió márka volt.

A második 250 millió frankos tranzakció tekintetében a bank
csoport ugyancsak állami szavatosság mellett kötelezettséget vál
lalt arra, hogy egy évvel a béke megkötése után 187.077,000 frank 
névértékű kötvényekre nézve az optiót gyakorolni fogja, oly mó
don, hogy az ellenérték a fentebb ismertetett első megállapodás 
értelmében bolgár kincstári váltók ellenében nyújtott és az optió 
gyakorlásáig megújítandó 150 millió frank összegű kölcsön vissza
fizetésére fog szolgálni.

Törökországgal két hitelműveletre nézve jött létre meg
állapodás.

Az első megállapodást a közös külügyminiszter 1915 május 
1-én létesítette a török kormánnyal. E megállapodás értelmében 
az Osztrák-Magyar Monarchia 47.025.000 K aranyban folyósí
tott kölcsönt nyújtott a török kormánynak évi 6% kamat mel
lett. A kölcsöntőke és a felszaporodott kamatok 12 hónappal a 
békekötés után voltak visszafizetendők, de joga volt a török kor
mánynak a kölcsönnek hosszúlejáratú kölcsönné való átváltozta-
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tását kívánni. A kölcsön aranyban íolyósíttatott, de arany ellen
értéke a török államadóssági igazgatóság letétjeként az Osztrák- 
Magyar Banknál kezeltetett, s a török kormány ez aranyletét alap
ján Törökországban kényszerforgalommal bíró és hét hónappal a 
békekötés után beváltandó papírpénzt bocsátott ki. E kölcsönből 
a kvóta arányában 36'4%, azaz 17.117,100 K esett Magyarországra. 
A második megállapodás 1917. május 12-én jött létre a török kor
mány és egy osztrák és magyar pénzintézetekből álló csoport kö
zött. E megállapodás értelmében a bankcsoport 240 millió K erejéig 
hitelt nyújtott a török kormánynak oly célból, hogy az így rendelke
zésre jutott összegeket a török katonai igazgatás részére teljesített 
oly szállítások és őt terhelő oly fizetési kötelezettségek kiegyenlí
tésére használja fel, amelyeknél osztrák, illetve magyar cégek vagy 
személyek vannak érdekelve. Az osztrák és magyar kormány a 
bankokkal szemben a török kormányért szavatosságot vállalt. 
Az engedélyezett hitel terhére szükségelt összegek folyósítása hat 
havi török kincstári váltók ellenében történi, amely váltók az 
Osztrák-Magyar Bank mindenkori váltóleszámítolási kamatlábá
nál egy százalékkal magasabb kamat mellett számítoltattak le. s 
lejáratukkor egészen a békekötésig 0 6 hónapra meg voltak hosz-
szabbítandók. Részletes megállapodások szabályozták a váltók
nak a békekötést követő 6-ik hónap eltelte után a békekötés utáni 
12-ik hónap végéig való beváltását, illetve a tartozásnak hosszúlejá
ratú kölcsönné való átváltoztatását. A magyar bankcsoportnak 
e megállapodás alapján a háború befejeztekor 34 darab váltó 
ellenében 45.781,963 K 37 fill, követelése volt.

Ezeken felül úgy Bulgária, mint Törökország a részükre a 
közös hadügyminisztérium átal átengedett, illetve szállított hadi
anyagokért időnkint kisebb-nagyobb összegekkel tartozott a közös 
hadügyminisztériumnak, amely hatóság ezeket az összegeket a 
mozgósítási hitelből fedezte.

Bár szorosan véve nem tartozik ide. mégis a hitelügygyel való 
kapcsolatánál fogva itt kell megemlíteni, hogy Budapest főváros a 
háború folyama alatt három ízben vette igénybe a pénzpiacot. 
Az 1916 március 8-án kelt közgyűlési felhatalmazás alapján a székes- 
főváros, márkában fizetendő régi kölcsöne mintegy két évi szolgá
latának biztosítására, 13 millió német birodalmi márka függő köl
csönt vett fel a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaságtól 
91% netto átvételi árfolyamon évi 53/4% kamatfizetés ellenében. 
A visszafizetési határidő 1926 július 1. volt. Az 1916. július 12-iki 
közgyűlés felhatalmazása alapján a Magyar Általános Hitelbank. 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Pesti Hazai Első Takarékpénz
tár és a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank útján felvett a 
székesfőváros 80 millió K névértékű 60 év alatt törlesztendő 
annuitásos kötvénykölcsönt, mely 1976 július 1-ig volt törlesztendő. 
Az átvételi árfolyam 30 millió K n. é. után 931/2%, 50 millió K
n. é. után 94% volt, a kamatozás 6%. Végül az 1918. január 
30-iki közgyűlési felhatalmazás alapján a Magyar Általános Hitel-



bank, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Magyar Leszámítoló- 
és Pénzváltóbank útján 150 millió K névértékű ugyancsak 60 év 
alatt törlesztendő annuitásos kötvénykölcsönt vett fel Budapest 
székesfőváros. E kölcsön kamatozása 41/2%, átvételi árfolyama 
pedig 94'10% volt. ami éles világot vet a pénzpiac helyzetének meg
könnyebbülésére. A kölcsön 1978 január 1-ig volt letörlesztendő. 
A két utóbbi kölcsön nyilvános aláírásra lett bocsátva és többszö
rösen túl lett jegyezve.

Végül itt kell megemlíteni, hogy az 1917. évi X1T. te. értel
mében az 1917. évi szeptember 1-én kelt prospektus alapján, a 
Vöröskereszt javára hadisegélyezésre, az Országos Hadsegélyző Hi
vatal javára ugyancsak hadisegélyezésre, a Szurmav Sándor-alap 
javára, a rokkant honvédtisztek, tiszti özvegyek és árvák javára, 
az országos munkás betegsegélyző és balesetbiztosító pénztár ja
vára a tuberkulózis elleni küzdelemre, a Budapesti Poliklinika 
javára kórházépítés előmozdítására, végül a közművelődési egye
sületek részére létesítendő alap javára egy sorsjegy kölcsön bo
csáttatott ki. Összesen 1.200,000 db 40 K-ás sorsjegy került kibo
csátásra 52 K-ás áron. A sorsolási idő tartama 80 évben volt meg
állapítva. A sorsolási alap az állampénztárnál volt elhelyezendő és a 
m. kir. államkincstár készfizető kezességet vállalt a sorsolt össze
gek kifizetéséért. A legnagyobb nyeremény 11 esetben 1 miihó K 
volt. azonfelül a játéktervben megfelelő számú és összegű nagyobb 
és kisebb nyeremények szerepeltek. Minden sorsjegy játszott a 
további húzásokon is, tekintet nélkül, hogy előbb már nyeremény 
esett reá, és a játékterv utolsó évében minden sorsjegy 80 K-val 
volt visszaváltandó. Jellemző az akkori, már igen jelentékeny pénz
bőségre, hogy a sorsjegyek 13-szorosan túl jegyeztettek.



V.

AZ ADÓPOLITIKA A HÁBORÚ ALATT.

Már az állami bevételeknek a háborúalatti mikénti alakulása 
mutatja, hogy Magyarországon a háború alatt folytatott adópoli
tika sem erélyes nem volt. sem megfelelő eredményekkel nem járt. 
A háborúelőtti Magyarország adótermészetű bevételeinek a há
ború költségeivel való szembeállítása kétségtelenné teszi, hogy 
arra, hogy a háborús kiadásoknak csak jelentékeny része is az adóz
tatás útján legyen fedezhető, gondolni sem lehetett. De viszont az 
adóbevételeknek a háborúalatti mikénti alakulása, különösen, ha 
tekintetbe vesszük a pénz értékének időközben bekövetkezett 
csökkenését, a háború alatt követett adópolitikának olyan sovány 
eredményével számol be, ami az ország gazdasági és pénzügyi 
helyzetével arányban nem áll, és ebben kellő mentséget nem 
találhat.

Magyaroszágon a közvélemény a háború kitörését megelőzőleg 
sem bírt kellő érzékkel az adóztatás tekintetében és nem volt át
hatva kellő áldozatkészséggel az állam szükségleteinek a fedezése 
iránt, míg másrészt, különösen az utóbbi időben, nagy igényekkel lé
pett fel az állammal szemben. Az ország e tekintetben jóval mögötte 
maradt a művelt nyugat kultúrállamainak és sajátságos, hogy a 
nagy nyugati demokráciák példája e tekintetben a magyarországi 
demokrata érzelmű pártokra sem volt megfelelő nevelő hatással. 
Vájjon a nemességnek hosszú ideig tartó s csak 1848-ban megszün
tetett adómentessége, vagy az a körülmény, hogy a modernnek te
kinthető pénzügyi igazgatás és adóztatási rendszer alapjait Magyar- 
országon az 1849 utáni abszolutizmus rakta le, amiáltal ezeknek 
az intézményeknek népszerűtlensége erősen fokozódott, vájjon az 
ország túlnyomóan mezőgazdasági jellege, vagy a magyar népnek 
a közterhek viselésével szemben való általános idegenkedése volt-e 
az ok, elég az hozzá, hogy az adóztatás és az adófizetés Magyar- 
országon a háború előtt is sokkal népszerűtlenebb volt, szükséges
ségéről a közvélemény sokkal kevésbbé volt meggyőződve, mint 
más modern államokban. Magyarország adóterhe a háború előtt 
nyomasztónak mondható egyáltalában nem volt. — fejenként kerek



számban 50 K-t tett ki, — de azt az egész közvélemény annak tar
totta, és minden az állam bevételeinek az adóteher közvetlen vagy 
közvetett növelése révén tervezett fokozása a kormányban, a 
kormányt támogató pártban és sajtóban s a közvéleményben álta
lában idegességet váltott ki, s az ellenzék részéről az amúgy is fe
szült belpolitikai helyzet további kiélesítésére használtatott fel. 
Ilyen körülmények között érthető, hogy a kormány okulva azon 
az idegességen, amelyet egyes ellenzéki vezérférfiak kezdeménye
zésére az 1909-ben megszavazott egyenesadótörvényeknek 1913. 
január 1-ével tervezett életbeléptetése kiváltott, és annak a kép
viselőházi vitának a hosszúságán és szívósságán, amely közvetle
nül a háború kitörését megelőzően a törvénykezési illetékek új 
szabályozása és felemelése iránti törvényjavaslat tekintetében ki
fejlődött : a háború sikeres folytatása érdekében annyira fontos 
kedvező közhangulatot adóztatási kérdések felvetésével meg
zavarni nem akarta, s különben is bízva abban, hogy a háború 
nem lesz hosszú tartamú, az adóteher emelésének kérdését későbbi 
időpontra halasztotta.

Hogy milyen óvatos kezelést igényelt a háború elején az adóz
tatás kérdése, annak ékesen szóló bizonyítéka volt az a félénk 
kezdeményezés, amellyel a kormány ehhez a kérdéshez, az 1909- 
ben megalkotott, de még életbe nem lépett jövedelemadóról szóló 
törvény ideiglenes és részleges életbeléptetésével, az 1914. évvégén 
nyúlt, és az, hogy ezt az adót csakis a hadsegélvezés népszerű cél
jaira tartotta behozhatónak. Az a kevés megértés, hogy ne mondjuk 
meg nem értés, amellyel ez a félénk kezdeményezés is találkozott, 
habár egyesek, amint ez már szokásos, nem magát az adóteher 
növelését, hanem annak a kormány által választott módját ki
fogásolták. érthetővé teszi, hogy erélyesebb adóztatási intézkedé
seket csak az 191 <>. év folyamán, azaz akkor kezdeményezett a 
kormány, amikor a mindinkább érezhetővé váló pénzbőség és egye
sek nagy hadinyereségei a közvéleményt is fogékonyabbá tették 
az állam bevételi forrásainak fokozása és jobb kihasználása iránt.

Az országgyűlés a háború kitörése óta először 1914. évi no
vember 25-én ült össze, s ekkor terjesztette elő a pénzügyminisz
ter a jövedelemadónak hadsegélvezési célokra való ideiglenes és 
részleges életbeléptetéséről szóló, előbb jelzett törvényjavaslatát. 
A jelen tanulmány során már többször említett 1909. évi, végre 
nem hajtott, egyenesadóreform keretében a magyar törvényhozás 
többek között egy, a modern adóztatás alapelvein felépült, lényegé
ben a Németországban, a svajci-kantonokban és Ausztriában ér
vényben levő személyes jövedelmiadónak megfelelő általános jö
vedelmiadó behozatala iránt is alkotott törvényt, az 1909. évi
X. tc-et, és a pénzügyminiszter most említett törvényjavaslata 
odairányult, hogy ez a törvény, amelyet, bár életbe nem lépett, az 
1912. évi L ili. te. 18—23. §-ai részben módosítottak, ezen és a 
körülmények által szükségessé tett egyes újabb módosításokkal 
ideiglenesen, azaz csak az 1915. évre és csak a magasabb, 20.000 K-t



meghaladó jövedelmek tekintetében életbeié ptettessék. A törvény- 
javaslatot az országgyűlés rövid vita után elfogadta és az még az 
1914. évi december 24-én, mint az 1914. évi XLVI. te. ki lett hir
detve. E törvény értelmében az összes természetes és a törvényben 
felsorolt egyes jogi személyek, akiknek évi jövedelme a 20.000 K-t 
meghaladta, az 1915. évben jövedelemadó fizetésére voltak kötele
sek. A törvény az adófizetési kötelezettségnek nemzetközi elhatá
rolása tekintetében az ilyen adótörvényeknél szokásos rendelkezé
seket tartalmazta. Az adó tétele progresszív volt, a legalsó foko
zatban, azaz a 20.000—22,000 K-ig terjedő jövedelmeknél 730 K-t. 
azaz körülbelül 3'5%-ot tett ki és a jövedelem nagyságával foko
zatosan 5%-ig emelkedett, úgyhogy a legmagasabb tételt az évi
120,000 K-t tevő és ezt meghaladó jövedelmeknél érte el.

A 20,000 koronát meg nem haladó szolgálati illetmények, 
nyugdíjak és ellátási díjak is adómentesek voltak, tehát az adó
köteles jövedelembe nem voltak beszámítandók, amivel a törvény 
a közalkalmazottakat akarta mentesíteni, mert ezeknek szolgálati 
illetményei a legritkább esetekben haladták meg a 20,000 K-t. 
Megjegyzendő, hogy már az eredeti törvény mentesítette e jöve
delemadó alól az összes katonai és ezekkel egy tekintet alá eső sze
mélyek ténylegességi illetményeit, valamint a mozgósítás esetén 
bevonultak mozgósítási illetményeit is.

Az adó általában az 1914. évi tényleges jövedelem alapján volt 
kivetendő. De a törvény számolt azzal, hogy sokaknak 1915. évi 
jövedelme éppen a háború következtében nem fogja elérni 1914. évi 
jövedelmüket, s ezért megengedte, hogy ha az adókivetés során meg
állapítható, hogy a háború folytán beállott rendkívüli körülmények 
az 1915. évi jövedelmet az 1914. évivel szemben lényegesen csökken
teni fogják, a kivetendő adó erre a. körülményre való tekintettel 
megfelelően mérsékeltessék. illetve az adókivetés teljesen mellőz- 
tessék. ha a fél 1915. évi egyébként adóköteles jövedelme a 20,000 
K-t előreláthatólag nem fogja meghaladni. A törvény a már ki
vetett adó utólagos megfelelő helyesbítését is megengedte, ha az 
adóköteles fél beigazolja, hogy az adókivetés alapjául vett jöve
delme az előbb említett okokból legalább 30%-kal csökkent.

A törvény jövedelemnek tekinti az adóköteles összes pénzben 
levő vagy pénzértékben befolyó bevételeit, a saját házban vagy 
egyébként bírt ingyen lakás bérértékének, továbbá a saját gazda
ságából vagy üzletéből a háztartásában felhasznált termények, 
vagy az illetmény, vagy bármily más címen élvezett természetbeni 
ellátás értékének számbavételével, viszont az illető bevétel meg
szerzésére. biztosítására és fenntartására fordított, a törvényben 
részletesen körülírt kiadások, továbbá az esetleges adósságok ka
matainak a levonásával. Az adó kivetésénél általánosságban, s a 
törvény által megállapított egyes lényegtelen kivételektől eltekintve, 
a családfő jövedelméhez a közös háztartásban élő családtagok 
jövedelme is hozzászámítandó.

Az adókivetés a félnek írásban benyújtandó vagy szóbelileg



jegyzőkönyvbe adandó vallomása és a hivatalos összeírás adatai 
alapján történt. Az adóköteles jövedelmet és az utána járó adót 
elsőfokon az önkormányzati elv érvényesülésének szem előtt tar
tásával egybeállított úgynevezett adófelszólamlási bizottság álla
pította meg, amelynek határozata ellen úgy a fél, mint a pénzügyi 
hatóság panasszal élhetett a közigazgatási bírósághoz. Az eredeti 
törvény értelmében az adófelszólamlási bizottság csak másod
fokon döntött volna, s a kivetést elsőfokon az úgynevezett adó
kivető bizottság végezte volna, de a háborús helyzettel egybekötött 
személyzethiányra és igazgatási nehézségekre való tekintettel az 
új törvény egyszerűsíteni akarta az eljárást s ezért a kivető bizott
ságok alakításának mellőzését rendelte el, amely egyszerűsítés a 
háború további folyamán is fenn lett tartva.

Az országgyűlés 1915. évi április 20-ára összehívott második 
háborús ülésszaka két adóügyi törvényjavaslattal foglalkozott. Az 
egyik, amely mint az 1915. évi június hó 15-én kihirdetett 1915. 
évi XIV. te. emelkedett törvényerőre, nem az állami bevételek 
emelését célozta, hanem ellenkezőleg a közadók terén a háborús 
állapotok folytán szükségessé váló egyes könnyítések iránt intézke
dett. A háború elhúzódása folytán ugyanis mind gyakoribbá vált, 
hogy az adókötelesek az egyes adótörvények különböző rendelke
zéseinek részben anyagi, részben alaki tekintetben nem tehettek 
eleget, s ezen törvényhozási úton kellett segíteni.

A törvény mindenekelőtt megengedte a már jogerősen kive
tett adóknak részleges vagy teljes elengedését, törlését illetve 
leírását, ha a háború közvetlen folyományaként vagy legalább is a 
háborús állapot folytán előállott rendkívüli körülmények folytán 
a kímélet nélküli beszedése az adónak az igazságosság és méltá
nyosság követelményeivel nem lett volna összeegyeztethető. Sza
bályozta továbbá a törvény a mozgósítás folytán bevonultak, 
továbbá mindazok érdekében, akik a háború következtében ren
des lakhelyüktől távol voltak kénytelenek lakni, vagy akiknek az 
ellenség által megszállott területen volt az állandó lakhelyük, az 
adóügyekre vonatkozó végzések és határozatok közlésének módját, 
a fellebbezési határidőket és bizonyos jogok gyakorlására, illetve 
kötelezettségek teljesítésére a különböző pénzügyi törvényekben 
és szabályokban megállapított határidők kitolását, végül az ezen 
határidők be nem tartásából származó hátrányos jogkövetkezmé
nyektől való eltekintést.

Ezt a törvényhozási intézkedést be nem várva a pénzügy- 
miniszter már előzőleg több rendeletben gondoskodott az adó- 
igazgatásnak, különösen a kincstári követelések érvényesítésének 
a háború előidézte kivételes állapotokhoz való alkalmazkodása 
iránt. Még 1914. augusztusában rendeletet adott ki az egyenes 
adók behajtásának enyhítése tárgyában, különösen, ha az adó
köteles fél katonai vagy ezzel egy tekintet alá eső szolgálatot tel
jesített, továbbá az ingatlanokra vonatkozó végrehajtási ái’verések 
függőbentartása és méltányos esetekben fizetési halasztások enge-



délyezése iránt. Majd megengedte a házadó aránylagos törlését, 
ha a bérlő hadbavonulás, illetve a hadiállapot következtében elő
állott keresetvesztés által fizetésképtelenné vált, s a háztulajdonos 
erre való tekintettel a bérösszeget illetve annak egy részét elengedte ; 
és később azt, hogy olyan épületek vagy épületrészek, amelyeket 
a tényleges birtokos hadi vagy hadsegélyző célokra átenged, a 
házadó kivetése szempontjából üresen állóknak tekintessenek.

Az adóügy terén a háború első két évében foganatosított leg
fontosabb, sőt a fogyasztási adók terén az egész háborús korszak 
legkiemelkedőbb törvényhozási intézkedése az államháztartásnak 
az 1915/16. évi költségvetési év első hat hónapjában való tovább
vitele iránt intézkedő 1915. évi XV. te. 6. §-a volt. A törvényszakasz 
rendelkezései lehetővé tették a szeszfogyasztásból eredő állami 
bevételeknek lényeges fokozását, mégpedig nem a létező adók 
tételeinek felemelése, hanem egy új közszolgáltatásnak, a szesz 
árában való állami részesedésnek a behozatala által. Ennek az új 
közszolgáltatásnak a behozatalára a szeszpiac alakulása adta meg 
a lökést.

A szesz ára az első háborús hónapok lezajlása után, nevezetesen 
az 1915. év elejétől fogva állandóan emelkedett s a magyar szesz
piac helyzete, amely az 1913/14-iki termelési időszak a túlter
melése s a szeszadópótlék tételének az 1914. szeptember 1-től 
kezdődőleg 20 fillérrel bekövetkezett felemelése folytán előállott 
fogyasztáscsökkenés következtében, elhelyezési nehézségek miatt 
válságosnak mutatkozott, lényegesen megváltozott.

A szesztermelés közélelmezési okokból, amint láttuk, korláto
zandó volt, s előrelátható volt, hogy a jövőben még erélyesebb 
korlátozó rendelkezések lesznek szükségesek. Galiciának jelentékeny 
szesztermelése, ami Ausztria szesztermelésének legnagyobb ré
szét szolgáltatta, annak folytán, hogy az orosz csapatok 1914. vége 
felé jóformán egész Galíciát elárasztották, egyelőre számításon kívül 
maradt. Viszont a szeszfogyasztás a lakosság vásárlóképességének 
az első háborús hónapok lezajlása után bekövetkezett emelkedése 
folytán növekedőben volt. A konjunktúrának ez a változása ki
fejezésre jutott az árakban, amely finomított szesz után az adón 
kívül a háború kitörésekor 69—70 korona között volt, s 1914. év 
végén 77—78 K-t, 1915. április 1-én pedig 120— 130 K-t ért el.

Bár ez az áremelkedés az elsőrendű élelmicikkek árában a 
háború kitörése óta beállott emelkedést nem haladta túl, mégis 
tekintettel arra, hogy a szeszárak emelkedése nem volt annyira 
indokolt, mint az elsőrendű élelmiszereké, s tekintettel arra, hogy 
az 1915. évi április hó folyamán a szeszár a fentemlített 120—130 
K-ról ugrásszerűen emelkedett 160— 170 K-ra, a pénzügyminiszter 
indíttatva érezte magát, hogy közbelépjen, és hogy ezt a konjunk
túra változást a kincstár érdekében kihasználja.

A hatósági ármegállapításokkal már akkor szerzett tapaszta
latok nem voltak különösen kecsegtetők, másrészt azt mutatták, 
hogy a hatósági árak megállapításánál számolni kell a már elért.



árszínvonallal, a szeszárak egyszerű hatósági megállapítása tehát 
elsősorban az eddig kialakult túlmagas ár szentesítését jelentette 
volna. így  a pénzügyminiszter elhatározta, hogy a már beállott 
szeszáremelkedés egy részét az államkincstár javára hasznosítsa 
annak az elrendelése által, hogy a fogyasztási adó alá eső szesz
főzdék vállalkozói által az exkontingens nyers szesz után elért 
árnak csak egy része legyen az eladó részéről megtartható, az árnak 
ezt meghaladó része pedig mint kincstári árrészesedés az állam- 
kincstárba legyen beszolgáltatandó. A háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről szóló törvények rendelkezései, legalább is az ak
kori még szigorúbb felfogás szerint, nem adván a kormánynak jogot 
arra, hogy ily intézkedést a saját hatáskörében foganatosítson, 
nehogy a kérdés törvényhozási megoldására igényelt hosszabb idő 
alatt a meglevő szeszkészletek a szeszfőzdékből és szabadraktárak
ból elvitessenek és ezáltal az intézkedés hatálya legalább is ezekre 
a készletekre illuzóriussá tétessék, a pénzügyminiszter felhasználta 
azt az alkalmat, hogy a képviselőház éppen az államháztartás 
továbbviteléről szóló törvényjavaslatot tárgyalta és annak rész
letes tárgyalása során 1915. május 6-án a különböző pártok bizalmi 
férfiaival való előzetes bizalmas érintkezés után egy a javaslat 
6. §-aként elfogadott indítványt terjesztett elő. amely szerint jóvá
hagyattak a pénzügyminiszternek a jelzett cél biztosítása érdeké
ben. 1915. évi május 7-én kiadott rendeletében foglalt intézkedései.

Áttérve a részletekre, az említett új törvényszakasz jóváhagyta 
a pénzügyminiszternek azt az intézkedését, hogy a szeszfőzdékben 
és szeszszabadraktárakban mindenkor készletben levő szesz 1915 
május 7-től fogva csak a pénzügyminiszter rendelkezésének meg
felelő módon adható el, és hogy az eladási árnak az a része, amely, 
amennyiben fogyasztási adó alá eső szeszfőzdéről vagy ilyen szesz
főzdével helyi összeköttetésben levő s szabadraktárrá nyilvánított 
szeszfinomítóról vagy egyáltalában szabadraktárrá nyilvánított 
szeszfinomítóról van szó, hektoliterfokonkint exkontingens nyers 
szesznél ] '30 K-t, exkontingens finomított szesznél 1*40 K-t, kon
tingens szesznél pedig a fenti tételeket 20 fill.-rel meghaladó össze
get, amennyiben pedig más szeszszabadraktárakról van szó, a fenti 
tételeket 3 fill.-rel meghaladó összeget túlhaladja — az államkincs
tárnak beszolgáltatandó.

Ez a rendelkezés a háború tartamára s a háború befejezését 
követő 6 hónapi időtartamra szólott, amennyiben azt a pénz
ügyminiszter előbb hatályon kívül nem helyezi. Ez idő alatt jo
gosítva volt a pénzügyminiszter

1. a szeszfőzdék és szabadraktárak vállalkozóinak jutó árat a 
törvényhozásnak teendő utólagos bejelentés mellett aránylagosan 
leszállítani vagy felemelni, ha ezt a termelési költségekben mutat
kozó lényeges eltolódás indokolja :

2. azt a legmagasabb árat megállapítani, amelyen a szesz, 
szesznagykereskedőknek, szeszes italok készítőinek, kimérőknek és 
kis mértékben elárusítóknak eladható. Ez az ár azonban megadó



zott finomított szesz után hektoliterfokonként 4 K-nál több nem 
lehetett;

3. azt az összeget, amely a fogyasztási adó alá eső szeszfőz
dékből és szabadraktárakból a szesznagykereskedők részére el
adott szesz után kincstári árrészesedés címén a kincstárt megillette, 
a termelési adó alá eső szesz után a szeszadóval egyidejűleg, az oly 
területekről behozott szesz után pedig, amely területekre a törvény 
hatálya ki nem terjedt, a szeszadóval illetve szeszadópótlékkal 
egyidejűleg, beszedni.

Végül a törvényszakasz megfelelő átmeneti és büntető ren
delkezéseket tartalmazott.

A megadózott finomított szesz eladási ára a törvényszakasz 
alapján első ízben hektoliterfokonként 3 K 70 fill.-ben lett meg
állapítva, amelyben a rendelet határozmányainak betartása esetén 
40 fill, kincstári árrészesedés foglaltatott benn. A háború folyamán 
fokozódó drágulás és pénzértékcsökkenés következtében azonban, 
amint látni fogjuk, ez az ár több ízben emeltetett és a pénzügy- 
miniszter részére a fentiek szerint adott felhatalmazások több
ízben módosítandók és kiegészítendők voltak. Már e helyen meg
állapíthatjuk azonban, hogy a most tárgyalt törvényes rendelkezés 
célját csak részben érte el. Elérte annyiban, hogy lényegesen 
emelte az államnak a szeszfogyasztásból eredő jövedelmét, s ezt 
célszerűbben érte el. mint el lett volna érhető a szeszadó vagy szesz
adópótlék tételének emelése által. Nemcsak azért, mert a kér
désnek a választott módon való megoldása kezdetben nem járt 
áremelkedéssel, amit az adótételek egyszerű felemelése vagy a kincs
tári árrészesedésnek nem meglepetésszerűen való behozatala ok
vetlenül előidézett volna, de azért is, mert ily módon törvényes 
alap teremtetett arra. hogy a szeszfogyasztás a pénz értékének 
és az árak alakulásának megfelelően, külön törvényhozási intéz
kedés nélkül, rendeleti úton fokozatosan jobban meg legyen adóz
tatható. Azt a célt azonban, hogy a szesz árának a felhajtása meg
szűnjön. vagy hogy az indokolatlan áremelkedés teljes egészében a 
kincstárnak biztosíttassák, a törvény nem érte el. mert a lánc
kereskedelem bekapcsolódása és a minősített szeszes italok készí
tésének ürügye alatt való kijátszása az idevágó rendelkezéseknek, 
az ezt célzó számos, más helyen már röviden említett kormány - 
intézkedések dacára, nem volt megakadályozható.

A háborúalatti adótörvényhozás súlypontja az 1916. évre 
esik. A háború alatt ebben az időszakban voltak a közgazdasági 
állapotok a legkedvezőbbek, és ezt a körülményt igyekezett fel
használni a pénzügyminiszter az állam adóbevételeinek fokozására. 
Célja az volt, hogy a háború alatt fokozhassanak már az állam adó
bevételei legalább annyira, amennyivel a háború viselése érdeké
ben felvett új államadósságok kamatszükséglete az államháztar
tást a jövőben is állandóan meg fogja terhelni. E célból a pénzügy- 
miniszter az országgyűlésnek 1916. évi június hó 7-én megnyílt 
nyári ülésszakát megelőzőleg tíz törvényjavaslatot terjesztett a

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 1 <>
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minisztertanács elé. A minisztertanács azonban a pénzügyminisz
ter által tervezett igénybevételét az adófizetőközönségnek túlsá
gos magasnak találta s így a pénzügyminiszter és a kormány többi 
tagjai között kompromisszum jött létre.

A pénzügyminiszter elejtette ama hozadékadók tételeinek a 
felemelésére vonatkozó javaslatát, amelyek adókivetési alapjának 
a meghatározásánál a pénz értékcsökkenése nem érvényesült. Ez 
a felemelés az 1918. évben, mint látni fogjuk, végre lett hajtva, de 
kisebb mértékben, mintsem azt a pénzérték akkori csökkenése in
dokolttá tette volna. Elejtette továbbá a pénzügyminiszter a 
nagyobb lakások után fizetendő lakásadóra vonatkozó javaslatát, 
ami az egész háború tartama alatt nem is lett megvalósítva, habár 
ennek az adónak a behozatalát az a körülmény, hogy a lakások 
bére a pénzérték folytonos csökkenése dacára kormányintézkedés
sel 1916. évi november 1-től fogva, koronákban lényegileg a béke
beli bérek körül mozgó, illetve azokat kevéssé meghaladó, összegek
ben meg lett kötve, nagyon indokolttá tette volna.

Az állami lakásadóról szóló törvényjavaslat értelmében Buda
pesten a 4000 K-t. törvényhatósági joggal felruházott, valamint a 
rendezett tanácsú városokban 2500 K-t. egyéb helyeken 1500 K-t 
meghaladó évi bér illetve bérérték után, az utóbbi emelkedésével 
progresszíve növekedő állami lakásadó lett volna fizetendő, amely
nek kezdő kulcsa a fentemlített bérösszeg, illetve bérérték 10%-a 
volt és Budapesten 14,800. törvényhatósági joggal felruházott és
rendezett tanácsú városokban 9250, egyéb helyeken 5500 K évi 
bér illetve bérértéknél vagy azontúl a bér illetve a bérérték 100%- 
ára emelkedett. A tervezett állami lakásadó egy évi bevételét a 
törvénvjavaslat indokolása 20 millió koronára becsülte.

Ellenben a minisztertanács hozzájárult
1. a szeszadóra vonatkozó törvények némely rendelkezései

nek módosításáról és kiegészítéséről,
2. a jövedelemadónak részleges életbeléptetéséről.
3. a bélyeg- és jogilletékekre vonatkozó törvények és szabályok 

egyes rendelkezéseinek módosításáról,
4. a vámvonalon át behozott dohány- és dohánygyártmányok 

után fizetendő engedélyilleték módosításáról.
5. a hadinyereségadóról.
6. a vagyonadóról,
7. az 1916. évre kivetett III. osztályú kereseti adó érvényé

nek fenntartásáról,
végre 8. a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti 

adójáról szóló 1909. évi VIII. törvénycikk életbeléptetéséről szóló 
törvényjavaslatoknak alkotmányos tárgyalás végett való előter
jesztéséhez.

Ezek a törvényjavaslatok a képviselőházban folyt elég hosszú 
tárgyalások után kisebb-nagyobb módosításokkal az 1916. év 
folyamán a fenti sorrendben törvényerőre is emelkedtek. Leg
jelentékenyebb, az állam jövő pénzügyi helyzetének alakú-
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lására és az adórendszer kiépítésére döntő befolyásúnak ígérkező, 
volt e javaslatok közül az a két javaslat, amely a jövedelemadó 
életbeléptetéséről és a vagyonadó behozataláról szólott. Ez adók 
behozatala által Magyarország az egyenesadók terén szakított az 
eddigi hozadékadórendszerrel és áttért a modern személyes adóz
tatás rendszerére, ami mellett azonban, tekintettel az államnak 
a háború által előidézett nagy szükségleteire, a régi hozadék- 
adórendszer is, legalább átmenetileg, a személyes adóztatás kellő 
kiépítéséig, a maga egészében fenn volt tartandó. Ezáltal ter
mészetesen a legtöbb bevételi forrás párhuzamosan futó két
szeres megadóztatása állott elő, amiből okvetetlenül némi visszás
ságok keletkeztek, és ha az 1916. évi törvényhozás, amint látni 
fogjuk, törekedett is e visszásságok részleges kiküszöbölésére, a 
kérdésnek a maga egészében való rendszeres megoldása a jövő 
feladatául maradt.

Az 1916. évi október 27-én kihirdetett 1916. évi XXVI. te. 
az 1914-ben csak ideiglenesen az 1915. évre, és kizárólag a hadsegé
lyezés céljaira életbeléptetett jövedelemadót, most már mint az 
állam rendes bevételi forrását, véglegesen behozta s az adóztatás 
határát 20,000 K helyett a 10.000 K-n felüli jövedelmekig terjesz
tette ki. Az adó tétele 10.001—10.600.K-ig terjedő évi jövedelmek 
után 290 K volt s azután a jövedelemmel fokozatonként progresz- 
szíve emelkedett, úgy hogy évi 20,000 K jövedelem után 650 K 
volt s azonfelül maradt úgy. amint 1914-ben meg lett állapítva. 
Egyébként az addigi. 1914-ben ideiglenesen életbeléptetett törvé
nyes rendelkezések lényegtelen módosításokkal fenntartattak, a 
közalkalmazottak szolgálati illetményei azonban azok időközben 
bekövetkezett emelésére való tekintettel akkor is adómenteseknek 
nyilváníttattak, ha évi 20.000 K-t meghaladtak.

Az így behozott jövedelemadóhoz simult a személyes adórend
szer második tagja gyanánt az 1916. évi október 21-én kihirdetett 
1916. évi XXXII. törvénycikkel behozott vagyonadó, amely az 
1909. évi április 1-én kelt porosz törvény által életbeléptetett 
«Ergänzungssteuer»-nek felelt meg.

A vagyonadó alá estek az összes természetes személyek és a 
jövedelemadó alanyait képező jogi személyek, amennyiben adó
köteles vagyonuk értéke az 50,000 K-t meghaladta.

A vagyonadó tételei fokozatokban progresszíve v o l t a k  meg
állapítva. Az első fokozatba évi 60 K adótétellel az 50,001—52,000 
K-ig terjedő értékű vagyonok tartoztak, s azután az adó tétele 
vagyonfokozatonként progresszíve emelkedett, úgy hogy a
2..'120.000—2.400.000 K értékű vagyonok után évi 1200 K-it ért 
e l .  Ennél nagyobb értékű vagyonok után minden további meg
kezdett 100.000 K-ra 500 K, azaz a többlet értékének 0'5%-a 
volt adóként fizetendő. Ezek az adótételek a jövedelemadó téle
léhez alkalmazkodtak olyképpen, hogy a vagyonadó 5%-os jöve
delmezőség feltételezése mellett a jövedelemadó kétszeresét tette 
ki. De tényleg az adóteher ennél jóval csekélyebb volt. mert az e
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tételek szerint kiszabott vagyonadóból az adóköteles terhére az 
illető évre kivetett jövedelemadónak az a része levonásba volt 
hozandó, amely rész az adóköteles vagyonból származó jövedelemre 
esett. Ezzel, a végrehajtásban ugyan kissé nehézkes, rendelkezéssel 
a törvény előnyben akarta részesíteni azokat az adózókat, akik 
vagyonukból az átlagos 5%-ot meghaladó jövedelmet értek el, 
másrészt a vagyon és annak értéke könnyebben lévén megállapít
ható. mint a jövedelem, ez az intézkedés biztosította azt, hogy azok 
is megfelelő adót fizessenek, akik vagyonból eredő jövedelmüket 
alacsonyan vallották be. Azoknál, akiknek vagyona éppen 5%-ot 
jövedelmezett, ez az intézkedés azt jelentette, hogy tulajdonképpen 
a jövedelemadón felül a fenti tételek felét fizették vagyonadóban. 
Ennek megfelelően csak a fenti vagyonadótételek felével voltak 
megadóztatandók azok. akik csak vagyonadó alá estek, jövedelem - 
adó alá azonban nem. Továbbá megengedte a törvény, hogy azok
nál. akiknek tőlük független körülmények folytán aránytalanul 
nagy a jövedelmet nem hozó, vagy a normálisnál kisebb jövedelmet 
hozó vagyona, a jövedelmet nem hozó vagyon részben vagy egész
ben figyelmen kívül hagyassák, illetve az adó megfelelően kisebb 
összegben állapíttassák meg. Az adó alapját az összes ingatlan 
és ingó vagyon képezte, az adósságok levonása után, a bútorokat, 
ruházatot, fehérneműt, műtárgyakat, könyveket és házieszközö
ket kivéve, azonban a tőkevagyontól eltekintve, csak annyiban, 
amennyiben a Magyar Szent Korona országai területén feküdtek. 
Még esedékessé nem vált életbiztosítási tőkék, továbbá életjára
dékoknak. tartásdíjaknak, egyéb járadékoknak és járadékszerű 
bevételeknek tőkeértéke nem esett a vagyonadó alá, de a szolgál
tatás teljesítőjének sem volt joga e szolgáltatások tőkeértékét teher
ként az adóköteles vagyonból levonni. Az általa teljesítendő szolgál
tatásból levonhatta és magának visszatarthatta azonban az általa 
fizetett vagyonadónak egy részét abban az arányban, amelyben 
az általa teljesítendő szolgáltatás értéke az adóköteles vagyon 
szokásos kamatozásával számított átlagos jövedelméhez állott.

Az adóköteles vagyon értékének mikénti megállapítása kérdé
sében, amely kérdés pedig a vagyonon alapuló mindenféle megadóz
tatásnak alapvető kérdése, a kormány a parlamenti tárgyalások 
során nem tudta fenntartani a törvényjavaslatnak azt az eredeti 
és egyedül helyes álláspontját, hogy az egyes vagyontárgyaknak az 
adó kivetésekor mutatkozó forgalmi értéke veendő az adókivetés 
alapjául. A vagyonadó behozatala ugyanis különösen az ingatlan- 
tulajdonosok részéről nem nagy rokonszenvvel fogadtatott, s a 
kormány javaslata különösen két szempontból kifogásoltatott 
erősen. Egyrészt azért, hogy a tervezett vagyonadó és a jövedelem - 
adó is a nyilvános számadásra kötelezett vállalatokra és egyletekre 
nem terjed ki, másrészt azért, mert a forgalmi érték alapján való 
megadóztatást az ingatlanok, különösen azonban a földbirtok szem
pontjából, igazságtalan és az érdekelt osztályok gazdasági létalap-



i ait veszélyeztető rendszabálynak tartották. Az első kérdésben a 
kormány nem engedett s nem engedhetett. Általános vagyon- és 
jövedelemadó mellett a nyilvános számadás alá eső vállalatok és 
egyletek megadóztatása már is kétszeres megadóztatást jelentett, 
ez ellen a kétszeres megadóztatás ellen azonban észrevétel tehető 
nem volt, mert miként fentebb hangsúlyoztuk, a hozadékadórend- 
szernek a személyes adók behozatala dacára való fenntartása foly
tán jóformán minden vagyon és jövedelem kétszeres adózás alá 
esett. De ha e mellett a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
vagyon- és jövedelemadót is tartoztak volna fizetni, úgy az ezekbe 
fektetett vagyon, illetve az ezekből eredő jövedelem már háromszo
ros adóztatásnak lett volna alávetve. E mellett elvileg sem helyes, 
hogy az egyéni vagyon és jövedelem nagysága szerint progresszív, 
személyes adó olyan vagyontömegekre és azok jövedelmére is kiter
jesztessék, amelyek nem egyéniek, hanem több határozatlan és 
rendszerint ismeretlen mérvben részes egyénnek, bár jövedelem- 
szerzés céljából összehalmozott, vagyonát képezik. Az pedig, hogy 
a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek a külön 
vállalati adó helyett vonassanak a személyes vagyon- és jövedelem- 
adó alá, eltekintve a kérdés ily megoldásának előbb jelzett elvi 
helytelenségétől, s attól, hogy ez a hozadékadórendszeren ejtett 
volna csorbát, azért sem lett volna elfogadható megoldás, mert 
amint ezt a pénzügyminiszter a parlamenti vita során több ízben 
hangsúlyozta, s amint ezt a harmadik fejezetben ismertetett adó
eredmények igazolják, a nyilvános számadás alá eső vállalatoknak 
és egyleteknek a kormány által tervezett megadóztatása az állam- 
kincstárra nézve kedvezőbb eredménnyel járt, mint aminővel járt 
volna, ha e helyett az adó helyett ezekre a vállalatokra és egyle
tekre a vagyon- és jövedelemadó fizetésének a kötelezettsége ter
jesztetett volna ki.

A vagyontárgyak mikénti értékelésének a kérdésében azonban 
oly nagy volt az ellentállás, hogy a kormánynak, hacsak az egész 
vagyonadó behozatalát veszélyeztetni nem akarta,, engednie kellett. 
E kérdésben hosszas tárgyalások után végre megegyezés jött létre, 
amely megegyezés értelmében elvileg mint általános szabály fenn 
lett ugyan tartva az a rendelkezés, hogy a vagyontárgyak megbe
csülésénél azoknak átlagos forgalmi értéke az irányadó, de ez alól 
az általános szabály alól annyi kivétel állapíttatott meg, hogy 
bízvást elmondható, hogy tényleg a legritkább esetekben volt ez 
az átlagos forgalmi érték az adóztatás alapjául veendő.

Mindenekelőtt kimondta a törvény, hogy a háború folytán be
állott rendkívüli és időleges értékemelkedések figyelembe nem 
vehetők. Az ingatlanok értékének megállapítása tekintetében meg
lehetősen bonyolult, a kompromisszum jellegét magukon viselő 
olyan rendelkezések vétettek fel. amelyek lényegükben a hozadék 
alapján való értékelésnek feleltek meg, sőt egyes esetekben ennél is 
alacsonyabb értékelést tettek lehetővé. A  forgalmi érték alapján
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tulajdonképpen csak azok a mezőgazdasági ingatlanok voltak 
értékelhetők, amelyek az értékmeghatározás idejétől számított öt 
éven belül adásvétel tárgyát képezték.

Ezek a módosítások nemcsak az adó pénzügyi eredményét 
befolyásolták kedvezőtlenül, de, ha nem is teljesen, legalább is 
nagyrészt meghiúsították annak a célnak az elérését, amelynek 
érdekében, a vagyonadó behozatalával szemben felmerült sok nehéz
ség dacára, a pénzügyminiszter az adó behozatalához ragaszko
dott. s amely cél abból állott, hogy ez adó behozatala révén a 
lakosság vagyoni viszonyairól részletes megbízható adatok áll
janak rendelkezésre, amelyeknek alapján a háború befejezése után 
az állami pénzügyek rendezése, egy nagy egyszeri vagyonadónak, 
nagyobb nehézségek és költségesebb igazgatási szervezetnek fel
állítása nélkül való behozatala útján, váljék lehetővé.

A vagyonadó kivetése a félnek vallomása és a hivatalos össze
írás alapján a jövedelmi adó kivetésével egyidejűleg és nagy ban - 
egészben azonos eljárási szabályok alapján történt, s a kétszeres 
megadóztatás elkerülése iránti törvényes rendelkezések is azonosak 
voltak.

A vagyonadóról szóló törvény e mellett, szinte előre látva a 
vagyonoknak a háború folytán szükséges erősebb megadóztatás 
és a pénzértékcsökkenés következtében külföldre való menekülé
sét, az ennek lehető megakadályozása iránt azt az intézkedést 
tartalmazta, hogy azok, akiknek a törvény életbelépése napján 
külföldön volt a törvény értelmében adóköteles vagyonuk, vagy 
ilyen vagyonukat illetve annak egy részét a törvény életbelépése 
után külföldre kiviszik, azt büntetés terhe alatt a fekvési vagy 
őrzési hely megjelölésével a pénzügyi hatóságnak bejelenteni tar
toznak. Az ország pénzügyeinek a jövőben való mikénti alakulása 
szempontjából csak sajnálni lehet, hogy ez az előrelátó intézkedés 
kellően végrehajtva és megfelelően kiépítve nem lett.

A jövedelemadónak, mint állandó állami bevételi forrásnak 
behozatala szükségképpen felvetette a III. és IV. osztályú kereset
adó és a bányaadó kérdését, mert a IV. osztályú keresetadó tény
leg a III. osztályú keresetadó, és a bányaadó pedig, legalább is el
vileg, szintén az illető keresetforrásokból eredő jövedelem alapján 
volt kivetendő. A IV. osztályú keresetadót illetőleg keletkezett 
visszásságokat a jövedelemadóról szóló törvény oldotta meg azáltal, 
hogy a szolgálati járandóságokból eredő, tehát IV. osztályú kere 
setadó alá eső jövedelmeket, a magánalkalmazottak évi 20,000 K-n 
felüli ilyen járandóságai kivételével, általában a jövedelemadó alól 
menteseknek nyilvánította. A III. osztályú keresetadó és a bánva- 
adó tekintetében felmerülő legnagyobb nehézség az volt, hogy vagy 
a jövedelemadó szempontjából megállapított teljes kereset alap
ján vettetnek ki ezek az adók is, ami az általános jövedelmi pót
adóval együtt a III. osztályú keresetadónál egy 13,5%-os, tehát 
az eddigihez képest igen magas megadóztatást jelentett volna, 
amihez a jövedelemadó címén még esetleg 5% járult volna, vagy
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pedig — ami az egész jövedelemadó jövő alakulását veszélyeztette 
volna — ennek az adónak a kivetésénél sem lesz lehetséges a 
tényleges kereseteket helyesen megállapítani. Ezért már a jövede
lemadóról szóló törvény kimondotta, hogy a jövedelemadó szem
pontjából gyűjtött vagy bevallott adatok és a megállapított adó
alap a III. osztályú kereset adónak és a bányaadónak kivetése 
során semmi irányban fel nem használhatók. De tekintettel arra. 
hogy az 1917. évvel a III. osztályú keresetadó tekintetében új 
hároméves kivetési időszak kezdődött, ennek az adónak újabbi 
általános kivetése tekintetében ennél továbbmenő törvényes ren
delkezések váltak szükségesekké. Ezt a célt szolgálta az 1916. évre 
szóló III. osztályú kereseti adó érvényének fenntartásáról szóló, 
az 1916. évi október hó 21-én kihirdetett. 1916. évi XXXIII. te.

Ez a törvény, mint címe is mutatja, a kérdésnek mindenesetre 
csak ideiglenesen való megoldását abban kereste, hogy általánosság
ban mellőzte a III. osztályú keresetadónak az 1917—1919. évekre 
való újabb kivetését, s fenntartotta, tehát megrögzítette az 1916. 
évre kivetett adóösszeget. Csak aránytalanságok fennforgása esetén 
engedett meg a törvény bizonyos helyesbítéseket. Ilyen helyesbíté
sek esetén, valamint az újonnan keletkezett, tehát addig meg nem 
adóztatott, haszonhajtó foglalkozások TIT. osztályú kereseti adó
jának első ízben való megállapítása esetén is, a tényleges kereset 
kipuhatolása mellőzendő volt, s a helyesbítésnek, illetve adó
kivetésnek a hasonló foglalkozást űző többi adókötelesek terhére 

, kivetett III. osztályú keresetiadó összegekhez való arányosítás 
alapján kellett történnie. E rendelkezéseken felül a törvény gon
doskodott a III. osztályú kereseti adó megfelelő felemeléséről 
azokban az esetekben, amelyekben a haszonhajtó foglalkozásból 
eredő kereset a háborús viszonyok folytán lényegesen emelkedett.

A törvénynek ez a rendelkezése a hadinyereségek megadóz
tatását célzó. 1916 október 2-án kihirdetett 1916. évi XXIX. tc-kel 
áll kapcsolatban.

A háborús nyereségek megadóztatásának önmagában is nehéz 
kérdése Magyarországon különösen nehézzé vált azáltal, hogy az 
Ausztriával való szoros gazdasági kapcsolat kívánatossá tette 
volna ugyan, hogy ez a gazdasági életbe mélyen belevágó kérdés 
Ausztriával egyetértőleg oldassák meg. de az eziránti határozat
hozatal a két állam önálló hatáskörébe tartozott. Es Ausztriában, 
ahol a törvényhozó testület a háború kitörésétől fogva az 1917. év 
közepéig a politikai helyzet folytán nem lett összehíva. a kormány 
a hadinyereségek megadóztatásának kérdését az 1916. év tavaszán 
rendeleti úton megoldotta, a nélkül, hogy e tekintetben előbb érint
kezésbe lépett volna a magyar kormánnyal. Habár az osztrák 
megoldás nem volt sem elég mélyreható, sem egyébként különösen 
szerencsés, a magyar kormánynak nem volt más választása, mint 
az, hogy a hadinyereségeknek Magyarországon való megadóz
tatása tekintetében alkalmazkodjék az osztrák megoldáshoz, ha
csak erélyesebb és hatásosabb megadóztatással a magyar közgaz



daságot érzékeny károsodásnak nem akarta kitenni. Az akkori 
viszonyok közt a háborús nyéreségek legnagyobb része, de egyálta
lában az ipari foglalkoztatás tekintélyes hányada a közös had
vezetőség megrendeléseiből eredt és így az amúgy is gyengébb 
magyar ipar versenyképessége erősen veszélyeztetve lett vobia, 
ha hadinyereségadő címén nagyobb összegeket kellett volna be
vételeiből leadnia, mint a nála erősebb és fejlettebb osztrák ipar
nak. Az osztrák megoldáshoz való alkalmazkodás mellett döntött 
tehát a magyar kormány, dacára annak, hogy ez a megoldás a 
hadinyereségek nem kielégítő megadóztatásán kívül még azzal a 
hátránnyal járt, hogy a természetes személyek hadinyereségeinek 
megadóztatása Ausztriában az ott már régen érvényben levő jö
vedelemadóra volt alapítva, Magyarországon pedig csak a háború 
alatt lett behozva a jövedelemadó, s akkor is csak a 20,000 K-t 
meghaladó évi jövedelmek után.

A magyar törvény, mint a legtöbb európai állam hasonló 
tárgyú törvényei, nemcsak a tulajdonképpeni, adótechnikai szem
pontból egyébként is nehezen megfogható, háborús nyereségeket 
vonja a külön adó alá, hanem a békebeli állapottal szemben mu
tatkozó egész nyereség-, illetve jövedelemtöbbletet. Az adó tehát 
szorosan véve nem hadinyereségadó, hanem nyereség-, illetve 
jövedelemtöbbletadó volt.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknál és egyletek
nél ez a megadóztatás a nyilvános számadásra kötelezett vállala
tok és egyletek adójára (illetve bányavállalatoknál a bányaadóra), 
a természetes személyeknél és a jövedelemadó alá eső jogi szemé
lyeknél pedig a jövedelemadóra volt alapítva.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknál és egyletek
nél a megadóztatás alapját az a többlet képezte, amellyel az 1914., 
1915. és 1916. évek nyeresége külön-külön meghaladta az 1914 
augusztus 1-e előtt lejárt öt utolsó üzletév, vagy ha nem működ
tek még ennyi időig, az 1914 augusztus 1-e előtti utolsó üzletévek 
átlagos nyereségét. Úgy a békebeli, mint a háboiús évek nyeresé
gének megállapítása, csekély kivételektől eltekintve, a vállalati 
adóra (illetve a bányaadóra) nézve érvényes szabályok szerint 
történt. Újonnan keletkezett olyan vállalatoknál, amelyeknek már 
első üzleti éve is a háború tartamára esett, ha székhelyük belföldön 
volt, a saját tőkéjük 0%-át meghaladó nyereség képezte a megadóz
tatás alapját, ha pedig székhelyük külföldön volt, egész nyereségük 
hadi nyereségadó alá esett.

A törvény részletes rendelkezéseket tartalmazott, arra az 
esetre, ha a vállalat saját tőkéjének mérve időközben változott , 
és a nyereségtöbblet helyes megállapítása érdekében, különösen, 
ha a nyereség egy része a mérlegben nem volt kitüntetve. Az adó
mentes leírások és tartalékolások is részletesen szabályozva voltak.

Az adó tétele a vállalat jövedelmezőségével fokozatosan emel
kedett. Az adó a belföldi vállalatoknál a nyereségtöbblet ama része 
után, amely a saját tőke 5%-át nem haladta meg, 10%, ama része



után, amely a saját tőke 5%-át meghaladta, de 10%-át nem ha
ladta meg, e nyereségtöbblet 15%-a volt, és így tovább, úgyhogy 
a nyereségtöbblet minden megkezdett vagy teljes 5%-a után az 
adó tétele 5%-kal emelkedett addig, amíg a 35%-ot el nem érte. 
Külföldi vállalatoknál az adó 200,000 K-t meg nem haladó nye
reségtöbblet után 20%, a további 200,000 K után 25%, az ezutáni
300.000 K után 30%, az erre következő 300,000 K után 35% és az
1.000,000 K-t meghaladó nyereségtöbblet után 40% volt. Egyik 
esetben sem volt megadóztatásnak helye akkor, ha a nyereségtöbb
let 10,000 K-n alól maradt.

A természetes és a jövedelemadó alá eső jogi személyeknél a 
megadóztatás alapját az 1914., 1915. és 1916. években az 1913. 
évvel szemben évente külön-külön elért jövedelemtöbblet képezte. 
Az adóköteles azonban kívánhatta, hogy az 1913. évi jövedelem 
helyett az 1911., 1912. és 1913. évi jövedelem átlaga, vagy ha 
elemi csapások folytán ezeknek az éveknek a jövedelme a rendesnél 
jelentékenyen kisebb volt, a legutolsó normális év jövedelme vé
tessék alapul. Nem volt megadóztatásnak helye, ha a háborús év 
összjövedelme 13,000 K-n alól maradt.

Ennek az adónak a kivetése igen sók nehézséggel járt, mert 
az adóhatóságok nem rendelkeztek a békeévek jövedelmeire, vala
mint a háborús évek 20.000 K-t meg nem haladó jövedelmeire 
vonatkozó adatokkal. Ezek a jövedelmek tehát a hadinyereség
adó kivethetése érdekében, a jövedelemadóra vonatkozó törvények 
rendelkezéseinek megfelelő módon, minden hadinyereségadókö- 
teles személyre nézve utólag voltak megállapítandók. A jövedelem- 
többlet megállapításánál figyelmen kívül volt hagyandó valamely 
háborús év jövedelmének az a része, amely tulaj «ionképpen vala
mely békeévből származott, de csak a hadi évek valamelyikében 
volt számbavehető, továbbá a fél személyes gazdasági tevékeny
sége révén, a háború folytán megváltozott gazdasági viszonyok
tól függetlenül előállott jövedelemtöbblet egyharmad része.

Szolgálati illetményekből (nyug- és ellátási díjakból) eredő 
bevételi többlet csak akkor esett az adó alá, ha 30,000 K-t megha
ladt, vagy ha a jövedelemtöbblet megállapításának alapjául szolgáló 
jövedelemben legalább 30,000 K-t tevő ilyen bevétel foglaltatott 
és a bevételi többlet 4000 K-t meghaladt.

Az erdők kihasználásából, továbbá örökség, vagy az adókö
telest terhelő haszonélvezeti jog megszűnése, a felmenők vagyo
nának a leszármazók részére való átruházása folytán, előállott 
jövedelemtöbbletek megadóztatása, úgyszintén az adómentes 
Íeírások és tartalékolások tekintetében a törvény részletes, az 
igazságos adóztatás biztosítását célzó rendelkezéseket tartal
mazott.

Az adó progresszív volt s a jövedelemtöbblet első 10,000 K-ja 
után 5%, a következő 10,000 K után 10%. az ezután következő
20.000 K után 15%, majd további 20,000 K után 20%, azután 
20,000—20,000 K-ás fokozatok után 25, illetve 30%, az ezután



következő 200,000 K után 35%, a következő 200,000 K után 
40% és az 500.000 K-t meghaladó jövedelemtöbbletek után 
45% volt.

A hadinyereségadó a nyilvános számadásra kötelezett válla
latok és egyletek adójával, illetve a bányaadóval és a jövedelem
adóval egyidejűleg ugyanazok által a szervek által és az illető 
adókra vonatkozókkal azonos határozmányok alapján volt ki
vetendő. Az egyik háborús évben esetleg mutatkozó veszteségek a 
következő évek nyereség-, illetve jövedelemtöbbletéből levonásba 
voltak hozhatók.

A parlamenti tárgyalások és a nyilvános bírálatok során kü
lönösen kifogás tárgyát képezte, hogy a törvény nemcsak a valódi 
háborús nyereségeket, hanem az összes jövedelem- illetve nyereség- 
többleteket megadóztatja, hogy a magasabb háborús nyereségek 
megadóztatása nem elég hatályos, hogy a természetes személyek 
terhére kilátásba vett adókulcsok magasabbak s 45 %-ig mennek, 
holott a részvénytársaságok és szövetkezetek legmagasabb adó
kulcsa külföldi vállalatoknál 40, belföldieknél pedig 35%, s hogy 
az utóbb említett vállalatoknál az adótételek progresszivitása 
nem a nyereségtöbbletek nagysága, hanem a jövedelmezőség 
nagysága alapján van megállapítva. A szabadelvű kormányzat 
ellenesei ezekben az intézkedésekben, valamint abban is, hogy a 
jövedelem- és vagyonadó a részvénytársaságokra nem lett kiter
jesztve, a nagybankoknak és általában a nagytőkének illetéktelen 
kedvezményezését látták, s álláspontjának megvédése meglehe
tősen népszerűtlen feladatot hárított a kormányra. E feladat an
nál hálátlanabb volt. mert mint fentebb jeleztük, úgy a meg
adóztatás mérve, mint annak módja tekintetében a kormány maga 
sem tartotta a javaslat rendelkezéseit kifogástalanoknak és csakis 
az osztrák kormány által teremtett helyzetre való tekintettel 
határozta el magát azoknak javaslatbahozatalára és fenntartására. 
Azok a háború következtében beállott jövedelem- és vagyon eltoló
dások. amelyek már a most szóbanforgó adój avaslatok tárgyalása 
alkalmával jelentkeztek, és amelyek a pénz — ebben az időben már 
tényleg bekövetkezett, de még általánosságban nem. vagy nem 
kellően tudatossá vált — értékcsökkenésének és a háború folytán 
megváltozottközgazdasági helyzetnek hatása alatt, látszólag a nagy
bankok és egyáltalában a nagytőke javára következtek be, s az az 
áramlat, amely e jelenségek hatása alatt ebben az időszakban 
világszerte és így Magyarországban is a nagytőke ellen keletkezett, 
a javaslat támadóinak helyzetét nagyon megkönnyítette. Viszont 
megnehezítette a védelem helyzetét az, hogy a közhangulat el
mérgesítése a háború vitele érdekében kerülendő volt, de más
részt már eleve szembe kellett szállani azokkal a törekvésekkel 
és irányzatokkal, amelyek nagyrészt jóhiszeműen ugyan és félre
ismerve úgy a gazdasági jelenségek valódi jelentőségét, mint azt 
a hatást, amelyet a háború az uralkodó gazdasági és társadalmi 
rendszer alapjaira gyakorolni fog : öntudatlanul hozzájárultak



•ennek a gazdasági és társadalmi rendszernek az aláaknázását 
előidéző tényezők erősítéséhez.

Ha ezekből a szempontokból a kormány nem hajolhatott meg 
olyan kívánságok előtt, amelyek nem az igazságos és a helyes 
közgazdasági szempontokat figyelembevevő adóztatás követel
ményeiben hanem csak a nagytőkeellenes hangulatban találták 
magyarázatukat, másrészt az egyenlő és igazságos tehermegosztás 
feltétlenül szükségessé tette, hogy akkor, amikor a magánszemé
lyek a hozadékadórendszer fenntartása mellett a jövedelem- és 
vagyonadó behozatala által súlyosabb adóztatásnak voltak alá- 
vetendők, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek 
adóterhe is megfelelően emeltessék. Ezt a célt szolgálta a kormány
nak a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról 
szóló 1909. évi VIII. törvénycikk életbeléptetése tárgyában a 
többi adójavaslatokkal együtt előterjesztett törvényjavaslata, 
amely mint az 1916. évi október 21-én kihirdetett 1916. évi XXXIV. 
te. emelkedett törvényerőre.

Ez a törvény, mint elnevezése is mutatja, a nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok és egyletek adójára vonatkozó egyes 
intézkedéseiben, különösen az adóköteles nyereség mikénti meg
állapítása tekintetében elavult és az igazságos adóztatás követel
ményeinek meg nem felelő, érvényben álló törvény helyett a 
bányaadó alá eső vállalatok kivételével, a többi nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatokra és egyletekre nézve az 1909. évi 
adóreform keretében alkotott, azonban addig életbe nem lépett 
modernebb törvényt léptette életbe egyes, súlyosabb, de egyúttal 
igazságosabb megadóztatást biztosító módosításokkal és kiegészíté
sekkel. A módosítások főként két irányban mozogtak, egyrészt 
az adókivetési alap szélesbítése. másrészt az adótételek emelése 
irányában.

Ami az adókivetési alap szélesbítését illeti, mindenekelőtt 
megjegyzendő, hogy az 1909. évi törvény is fenntartotta lényegé
ben a régi törvénynek azt a rendelkezését, hogy az egyéb hozadék- 
adók tárgyát képező vagyontárgyakból eredő bevételek az adó
kivetés alapjául szolgáló nyereség megállapítása érdekében a mér
leg szerint mutatkozó nyereségből levonásba hozhatók. E rendel
kezések folytán a nyilvános számadás alá eső vállalatok és egyletek 
adója alól mentesek voltak ezeknek a vállalatoknak és egyleteknek 
a föld- és házadó tárgyát képező vagyonelemeiből származó tiszta 
bevételek, továbbá a tulajdonukban levő akár tőkekamat- és jára
dékadóköteles, akár ezen adó alól mentes értékpapírok kamatai 
és a tulajdonukban levő belföldi részvények, illetve szövetkezeti 
üzletrészek osztalékai. E rendelkezés az adóalapot a legtöbb válla
latnál lényegesen csökkentette, s különösen az volt a hatása, hogy 
a legnagyobb és leggazdagabb vállalatok egy része, nevezetesen 
a nagy betéti bankok és biztosító társaságok adót egyáltalában 
nem fizettek, mert a nagyrészt tartozásaik fedezésére birtokukban 
tartott adómentes értékpapírok kamatai nemcsak elérték, de



sokszor meghaladták egész mérlegszerű nyereségüket, és az akkori 
törvény értelmében az adókivetésalap megállapítása érdekében 
még esetleg hozzászámítandó egyéb tételeket.

Az új törvény ezeket a levonásokat lényegesen korlátozván, 
ennek a visszásságnak véget vetett.

A föld- és bázbirtokból eredő tiszta bevétel csak annak az ösz- 
szegnek az erejéig volt levonásba hozható, amely összeg a hozadék- 
adó kivetésének alapjául számbavétetett. Házosztálvadó alá eső 
házbérjövedelem címén csak az az összeg volt levonható, amely 
után akkora házbéradó esnék, amely a kivetett házosztályadóval 
egyenlő. Fix kamatozású értékpapírok kamatjövedelme csak a 
betéteket elfogadó pénzintézeteknél és csak a tulajdonukat ké
pező ily értékpapírok oly része után volt levonásba hozható, 
amely meghaladja az illető vállalatnál elhelyezett betétek 20%-át, 
de nem nagyobb, mint a betétek összege, és amely részbe a törvé
nyes rendelkezések értelmében biztosítóalapokban levő ily érték
papírok be nem számíthatók. Belföldi és viszonosság esetén kül
földi részvénytársaságok és szövetkezetek részvényei, illetve üzlet
részei után járó osztalékok levonás tárgyát csak akkor képezhet
ték. ha az illető részvénytársaság vagy szövetkezet összes rész
vényeinek. illetve üzletrészeinek több mint egyötöde az adóköte
les vállalat tulajdonát képezi, vagy az illető hazai vagy külföldi 
vállalat részvényeinek illetve- üzletrészeinek több mint 15%-a 
már az 1915-iki üzleti év végén a vállalat tulajdonát képezte és 
azóta állandóan a tulajdonában van.

Mindezek a levonások csak azzal a korlátozással nyerhettek 
alkalmazást, hogy e levonások folytán a vállalat terhére az 1917— 
1921. évekre legfeljebb 50%-kal, azontúl pedig legfeljebb 30%-kal 
kisebb adó volt kivethető annál az összegnél, amely adó gyanánt ki
vetendő lett volna, ha ezeknek a levonásoknak nem lett volna helye.

Az adótételét az 1909-iki törvény egyes kedvezményezett 
szövetkezeteknél 5%-ban. ipari vállalatoknál 7%-ban, más válla
latoknál 10%-ban állapította meg. Ezzel szemben az új törvény 
az adó tételét a kedvezményezett szövetkezeteknél 6%-ra, ipari 
vállalatoknál 10%-ra, más vállalatoknál pedig 12%-ra emelte fel, 
és a jövedelmezőség nagyságát, mint az adótételt fokozó körül
ményt is figyelembe vette annyiban, hogy a fenti tételek, a ked
vezményezett szövetkezetek kivételével, az adóköteles nyereség
nek csak ama része után voltak alkalmazandók, amely rész a saját 
tőke 10%-át nem haladta túl. A saját tőke minden további meg
kezdett vagy teljes 5%-ának megfelelő nyereségrész után az adó
tételek további 2—2%-kal emelkedtek, úgy, hogy a saját tőke 
25%-át meghaladó nyereségrész után ipari vállalatoknál 18%-ot, 
más vállalatoknál pedig 20%-ot értek el.

Az adóteher megítélése és a természetes személyek által viselt 
adóteherrel való összehasonlítása szempontjából figyelembe kell 
vennünk, hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adója 
után még 30% általános jövedelmi pótadó, 5% országos beteg



ápolási pótadó és a helyenként igen magas önkormányzati pótlékok 
is fizetendők voltak, míg a jövedelem- és vagyonadó után e pót- 
adók, illetve pótlékok egyike sem volt kivethető. Annyira, hogy 
félős is volt, hogy ez a megterhelés egyes vállalatok teherbíró képes
ségét meghaladja, s minthogy a kormány az érdekeltségnek a szóban 
forgó adó terhének általános mérséklése iránti kívánságát az állam - 
kincstár érdekeire való tekintettel teljesíteni nem volt hajlandó, 
az a kompromisszum létesült, hogy a törvénybe oly rendelkezés 
vétetett be, amely szerint a vállalat, abban az esetben, ha a tör
vény alapján valamely üzletévre nézve kivetett adónak és az ez 
után fizetendő állami, törvényhatósági és községi pótlékoknak 
fizetése következtében az 1917—1921-iki üzletévek valamelyikére 
az 1911—1913. években fizetett osztalékok átlagának 90%-át, az 
1922—26-iki üzletévek valamelyikére pedig annak 80%-át sem 
fizethetné, jogosítva van a reá kivetett adónak és pótlékainak az 
illető üzletévre szóló olyan mértékű helyesbítését kérni, hogy az 
1911—13. években fizetett osztalékok átlagának 90. illetve 80%-át 
fizethesse osztalék gyanánt.

Az adók hozadékának a háború alatt, a harmadik fejezetben 
előadottakból kitűnő, mikénti alakulása fényesen igazolta a kor
mánynak a vállalatok megadóztatása tekintetében elfoglalt állás 
pontját és azt, hogy alap nélküliek voltak azok a támadások, 
amelyek a kormányt az 1910. évi adójavaslatok tárgyalása alkal
mával azon a címen érték, hogy kedvezményes elbánásban akarja 
részesíteni a vállalatokba tömörült nagytőkét. Különösen áll ez. 
ha tekintetbe vesszük, hogy a hadinyereségadó egy jelentékeny 
részét is a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok fizették, bár. 
sajnos, nem rendelkezünk adatokkal a tekintetben, hogy ez az adó 
hogy oszlott meg a magánszemélyek és a vállalatok között.

A közvetett megadóztatás terén az 1916. évi adótörvényhozás 
korántsem volt olyan mélyreható, mint az egyenes adózás terén. 
Ennek oka részben az volt. hogy a közvetett adók legfontosabbjai. 
a fogyasztási adók. jelentékenyebb kihasználása, a háborús viszo
nyok folytán beállott anyaghiány és a közélelmezés érdekében 
szükségessé vált korlátozások következtében a háború alatt nem 
látszott lehetségesnek.

A fogyasztási adók körében az 1916. évi törvényhozás — 
a söradó és a söradópótlék tételének az államháztartásnak az 
1916/17-iki költségvetési év első hat hónapjában való továbbvitele 
iránt intézkedő 1916. évi XXII. t.-c. 6. §-a értelmében való egyesí
tésén kívül, amit csak a teljesség kedvéért említünk fel. mert a 
kisebb sörfőzdék némi kedvezményezésén kívül csak egyszerűen 
egyesítve, és a sörlé minden cukormérőfoka után adódó 114 fillér 
helyett 110 fillérre kikerekítve lettek az adótételek, és így az egész 
rendelkezésnek inkább csak az igazgatást némileg egyszerűsítő 
jellege volt — csak a szeszadóval foglalkozott. Az e tekintetben 
intézkedő, 1916. évi szeptember 10-én kihirdetett 1916. évi XXIV. 
törvénycikk — azonfelül, hogy új mezőgazdasági szeszfőzdék és új



szeszfinomítók felállítását engedélyhez kötötte — az 1915. évi 
XV. t.-c. 6. §-a idevonatkozó rendelkezéseinek módosításával fel
hatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a megadózott finomított 
szesz legmagasabb árát az eddigi 4 K helyett hektoliterfokonként 
6 K-ban állapíthassa meg. s ezáltal lehetővé tette a kincstári ár
részesedés felemelését.

A kincstári árrészesedés ugyanis 1915. évi szeptember 1-től 
számítva hektoliterfokonként 20 fillérrel lett felemelve azáltal, 
hogy a május havában megállapított szeszárak változatlanul 
hagyása mellett az az összeg, amelyet a szesz eladási árából a szesz
főzde. illetve szabadraktár vállalkozója, illetve a szesz küldője 
magának visszatarthatott, hektoliterfokonként 20 fillérrel csökken
tetett. Ezenfelül a répából előállított szesz után hektoliterfokon
ként még külön 20 f kincstári részesedés volt fizetendő. Majd 1910. 
évi március elejétől fogva hektoliterfokonként 50 fillérrel, azaz 
összesen 90 fillérre lett emelve a kincstári árrészesedés oly módon, 
hogy a szeszeladási árak hektoliterfokonként 50 fillérrel emeltettek, 
ami által a megadózott finomított szesz eladási ára elérte a tár- 
vény által megengedett hektoliterfokonkénti 4 K-t tevő legmaga
sabb színvonalat. Az imént említett törvény felemelvén a meg
adóztatott finomított szesz legmagasabb árára nézve megállapí- 
tott határt, a kormány a kincstári árrészesedést 1916. évi szep
tember közepétől fogva hektoliterfokonként 2 K 20 f-ben. répából 
előállított szesz után ezen felül még további 40 f-ben. tehát össze
sen 2 K 60 fillérben állapította meg. egyben a megadózott finomított 
szesz eladási árát a törvény által megengedett legmagasabb ösz- 
szegre. azaz hektoliterfokonként 6 K-ra emelte fel. úgy hogy a 
termelési költségek növekedésére való tekintettel a szeszfőzde
vállalkozók részére megmaradó ár is mérsékelten emeltetett.

Ennél jóval fontosabbak, s a szeszadó jobb kihasználását biz-' 
tosítók, a törvénynek ama rendelkezései, amelyek a vonatkozó, 
már eddig is meglevő, de tényleg életbe nem léptetett törvényes 
rendelkezések megfelelő módosításával lehetővé tették, hogy a 
termelés adó alá eső szeszfőzdékben termelt szesz is a tényleges 
termelvény alapján vonassák az adó alá.

A kisüstökben főként gyümölcsből, szőlőtörkölyből és borseprő
ből termelt szesz mennyisége ugyanis átalány alapján állapíttatott 
meg, amint tudjuk, a tényleg termeltnél jóval alacsonyabb mennyi
ségben. ami különösen az adótételeknek ismételten történt emelése 
folytán a kincstárnak igen nagy károsodását vonta maga után. 
E mellett a törvény célszerűtlen rendelkezései nagy nyersanyag
pocsékol ásra is vezettek, tehát közgazdasági szempontból is hely
teleneknek bizonyultak, mert- az adóban való megtakarítás érdeké
ben pénzügyileg előnyösebb volt a csak részben kihasznált nyers
anyagnak frissel való pótlása, semmint a nyersanyag teljes kifőzése.

A pénzügyi igazgatás már régen törekedett ez egészségtelen 
állapotok megszüntetésére, de eddig minden eredmény nélkül, 
mert a lakosság, nevezetesen a kisgazdaközönség azokon a vidé



kékén, ahol a kisüstök nagyobb mértékben el voltak terjedve, szívó
san ragaszkodott régi kiváltságaihoz, amelyeknek értéke a Szesz
adó tételének emelkedése arányában folyton nőtt, s a szeszfőzésre 
fordított gyümölcs, szőlőtörköly és borseprő árának fokozáséban 
is megnyilvánult. E mellett az átalányozásra vonatkozó törvényes 
rendelkezések módosítása vagy megszüntetése Ausztriával egyet- 
értőleg intézendő kérdés volt.

E nehézségek dacára sikerült az akkori kormánynak 1908-ban 
Magyarországon egy olyan értelmű törvényt keresztülvinni, amely 
az átalányozás és megváltás alkalmazását jelentékenyen korlátozta s 
a pénzügyminisztert felhatalmazta, hogy segélyek nyújtása által 
előmozdítsa gyümölcsöt, szőlőtörkölyt és borseprőt feldolgozó olyan 
községi vagy szövetkezeti szeszfőzdék felállítását, amelyek a szesz
adót a tényleges termelvény alapján fizetik, és arra. hogy maga állít
son fel ilyen szeszfőzdéket. Ilyen szeszfőzdéknek 30%-ig terjedhető 
adóelengedés volt engedélyezhető s a pénzügyminiszter jogosítva volt 
azokban a községekben, amelyekben ilyen szeszfőzdék felállíttattak, 
az átalányozást egészen beszüntetni, ha az ott termelt gyümölcs
nek megfelelő értékesítése, a felállított községi, szövetkezeti, illetve 
állami szeszfőzdében való feldolgozása által, biztosítva volt. Ezek 
a törvényes intézkedések azonban csak akkor léphettek életbe, 
amikor Ausztriában is hasonló törvényes intézkedések lépnek 
életbe, s minthogy ez nem történt meg, Magyarországon is csak 
a papíron maradtak. A háború folyamán azonban két oly körül
mény merült fel. amelyek lehetővé tették ennek a kérdésnek a 
gyökeres megoldását. A hadsereg rézszükségletének a fedezése 
érdekében ugyanis a hadvezetőség kénytelen volt a kisüstök leg
nagyobb részét igénybevenni. Másrészt, amint tudjuk, a háború, 
legalább is átmenetileg, a nemzetközi gazdasági vonatkozásokban 
lényeges változásokat idézett elő, amelyeknek folytán a magyar 
gyümölcs- és egyéb szóbajövő pálinkatermelés versenyképessége 
szempontjából nem látszott többé aggályosnak a szesztermelési 
adó beszedési módjának egyoldalú intézkedéssel való szigorítása. 
Ezért az 191(5. évi XXIV. t.-c. felhatalmazta a pénzügyminisztert, 
hogy az 1908-as törvénynek fentemlített rendelkezéseit akkor is 
életbeléptethesse, ha Ausztriában hasonló intézkedések egyidejű
leg nem lépnek életbe. Az új törvény továbbá lehetővé tette, hogy 
az 1908. évi törvény rendelkezései nemcsak községi és szövetkezeti, 
hanem minden olyan, a tényleges termelvény alapján adózó szesz
főzdével szemben alkalmazhatók legyenek, amelynek vállalkozója 
a szeszfőzésre használni szokott gyümölcs, illetve szőlőtörköly és 
borseprő szokásos értékesítését biztosítja. Ezeknek a központi 
szeszfőzdéknek nevezett főzdéknek a segélyezése — a pénzügy- 
miniszter által megállapítandó gyümölcs- illetve szőlőtörköly- és 
borseprőárnak a termelő részére való biztosítása mellett — lehető
leg a késztermény mindenkori piaci árának tekintetbevétele 
mellett volt megállapítandó, és az átalányozás az illető nyers
anyagokra nézve teljesen be volt szüntethető arra az egész vidékre.
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amely vidék gyümölcs-, illetve szőlőtörköly- és borseprőtermésé- 
nek a pénzügyminiszter által meghatározandó áron való átvételére 
az illető központi szeszfőzde vállalkozója kötelezettséget vállalt.

Amint a fentiekből kitűnik, a törvény vezető gondolata az 
volt. hogy a gyümölcs-, szőlőtörköly- és borseprőpálinkatermelést 
az eddigi számos kisüst helyett, egyes nagyobb, jobban ellenőriz
hető és a késztermény alapján megadóztatható szeszfőzdékbe 
központosítsa, de a gyümölcs, szőlőtörköly és borseprő árának, 
egyébként az átalányozásban rejlő kedvezmények megvonása foly
tán bekövetkezhető jelentékeny esését a központi szeszfőzdék 
által átveendő nyersanyagok árának megállapítása által meg
akadályozza, s a megállapítandó nyersanyagárak fizetésére a köz
ponti szeszfőzdéket, az e célból esetleg szükséges segélyezések által, 
képesítse.

A háborúnak a közgazdasági viszonyokra gyakorolt hatása a 
pénzügyminiszternek a központi szeszfőzdék felállítására irányuló 
törekvését lényegesen előmozdította. Már az 1916. évben 12 köz
ponti szeszfőzde nyert engedélyt arra, hogy üzemét az 1916/17-iki 
termelési időszakban megkezdje. Az engedélyesek közt volt két. 
a földmívelési minisztérium által fenntartott m. kir. szilvafeldol
gozótelep és egynéhány éppen a legnagyobb szilva- és bortermelő 
vidéken alakult termelői érdekeltség. A mutatkozó nagy érdeklő
désre való tekintettel a pénzügyminiszter 1916. évi október havá
ban kiadott rendeletében a törvény célzatának megfelelően meg
állapította azt az elsőbbségi sorrendet, amelyet az egyugyanazon 
területre kért központi szeszfőzdék iránti engedélyek kiadásánál 
figyelembe fog venni, s a központi szeszfőzdék felállítására vonat
kozó kérvények beadásának határidejét 1916. évi december 31-ével 
állapította meg. Elsőség illette meg elsősorban a községeket, azután 
a kifőzendő nyersanyag termelői által alakított szövetkezeteket, 
majd a földmívelésügyi minisztériumot, illetve Horvát-Szlavon- 
országokban az országos kormányt, végül azokat, a kérdéses vállal
kozásra minden tekintetben alkalmas cégeket, amelyek a gyümölcs
pálinkafőzést az illető vidéken eddig is gyakorolták, és csak ilyen 
elsőbbségi joggal nem bíró kérvényezők hiányában voltak egyéb 
megbízható cégek és vállalkozók kérvényei figyelembe vehetők.

A kitűzött határidőig 1400 kérvény lett beadva s ezek alap
ján az 1917. évben 493 központi szeszfőzde felállítására lett az 
engedély kiadva, úgy hogy, az 1916-ban -már kiadott engedélyek
kel együtt, az 1917/18-iki termelési időszakra már az országnak 
gyümölcs- és szőlőtermelés szempontjából jelentős összes vidékeire 
ki lett adva a központi szeszfőzde felállítása iránti engedély. A fen
tiek szerint összesen kiadott 505 engedélyből 434 esett a szorosan 
vett Magyarországra. 71 pedig Horvát-Szlavonországokra. A szo
rosan vett magyarországi 434 központi főzdéből 99 községeknek, 
illetve városoknak, 155 szövetkezeteknek, 15 a földművelésügyi 
minisztériumnak és 165 magáncégeknek : a horvát-szlavonorszá- 
giakhól 4 községeknek illetve városoknak, 50 szövetkezeteknek,



1 az országos kormánynak, 16 pedig magáncégeknek jutott. 
Az engedélyek általában öt termelési időszakra adattak ki s az 
engedély részletesen körülírta a központi szeszfőzde vállalkozójá
nak jogait és kötelezettségeit.

Az engedélyezett 505 központi szeszfőzde közül az 1917/18-iki 
termelési időszakban tényleg 391 főzde kezdte meg működését, 
amelyek közül nem egy a háborúokozta rendkívüli nehézségek 
dacára nemcsak nagyobbarányú modern főzőkészülékekkel volt 
felszerelve, de a pálinkafőzésen kívül egyéb üzemágakra, neve
zetesen ízfőzésre, gyümölcsaszalásra, borkőkiválasztásra is be
rendezkedett. Az üzem meg nem kezdésének a legtöbb esetben 
az volt az oka. hogy szeszfőzési anyag rendelkezésre nem állott, 
vagy pedig, hogy a háborús viszonyok folytán a központi szesz
főzdét kellő időre felszerelni és üzembehelyezni nem lehetett.

A központi szeszfőzdékben feldolgozott nyersanyagok és a 
termelt alkohol mennyiségét az alábbi kimutatás tünteti fel :

A cefrének feldolgozott 
nyersanyag megnevezése

Termelési időszak
1916/17 1917/18
cefremennyiség kg-ban

s z i lv a ............................ 2.238,581 21.962,595
törkölv . 2.557,275 68.605,161
s e p r ű ............................ 336,200 6.276,537
bor . . . 25.996,219
boróka . . . . --- 1.775,202
b o d za . . — - 2,000
mézesvíz . 3,660
sör . , 1,090
A termelt, alkohol

m ennyisége hektó-
literfokokban . . . . 153,930 5.435,409

A központi szeszfőzdéknek az 1916. évi XXIV. t.-c. 2. §-ában 
terv bevett segélyezésére a háború alatt egyátalában nem került sor. 
mert az állandóan magas gyümölcspálinka árakban a pálinka elő
állítási költségei mindig fedezetet nyertek.

Dacára annak, hogy a fenti adatok szerint a központi szesz
főzdék működése a kezdetben minden tekintetben nagyon biztató
nak mutatkozott, több helyen már az 1917/18-iki termelési időszak
ban is nehézségek merültek fel. E nehézségeket főként a háború
okozta rendkívüli viszonyok vonták maguk után. amelyek követ
keztében egyes szeszfőzdék nem tudtak idejében kellően berendez
kedni. mások pedig, különösen amelyeknek körzete igen nagy 
területre terjedt ki, a háború folytán nagyon nehézzé vált fuvaro
zási viszonyokkal nem tudtak megbirkózni. A pénzügyminiszter 
úgy intézkedett, hogy a központi szeszfőzde vállalkozója azokat 
a nyersanyagokat, amelyeknek feldolgozására a központi szeszfőzde 
létesült, a termelőktől minden esetben s még akkor is köteles át-

2üDr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt.
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venni, ha a szeszfőzde a szeszfőzést meg nem kezdte, s a pénzügy
igazgatóság az érdekelt termelők kérelmére a központi szeszfőzde 
vállalkozóját arra kötelezhette, hogy az egyes termelőktől a nyers
anyagot az illető községben vegye át. A háborús viszonyok 
szülte nehézségek miatt azonban e rendelkezések végrehajtása nem 
ment simán és sok panasz merült fel úgy az érdekelt gvümölcs- 
és szőlőtermelők, mint a központi szeszfőzdék vállalkozói részéről. 
Úgy hogy a pénzügyminiszter kénytelen volt megengedni, hogy 
a termelők a központi szeszfőzdék által át nem vett nyersanyagu
kat átalányozás mellett kifőzhessék. Bár így némileg mindjárt az 
első évben rés lett ütve azon az alapelven, amely a központi szesz
főzdék felállításának alapjául szolgált, mégis, tekintettel arra, 
hogy ez a résütés a háborúokozta rendkívüli viszonyoknak volt 
a kikerülhetetlen következménye, egészben véve megállapítható, 
hogy az a korszakalkotó reform, amit a szesz megadóztatása terén 
a központi szeszfőzdék felállítása jelentett, a kezdet nehézségein 
eléggé könnyen esett túl, s hogy nem a koncepció téves voltára, 
hanem egyéb körülményekre vezethető vissza az, hogy az intéz
mény utóbb nem lett teljes merevségében fenntartva.

Az 1916. év folyamán az állami bevételek fokozása érdekében 
alkotott többi törvények kisebb jelentőségűek.

Az 1916. évi október 1-én kihirdetett 1916. évi XXVIII. t.-c, 
a vámvonalon át behozott dohány és dohánygyártmányok után 
fizetendő engedélyilletéket kilogrammonként szivarok után 36 K-ról 
150 K-ra, cigaretták után 60 K-ról 100 K-ra, a többi dohánygyárt
mányok és nyersdohány után 30 K-ról 50 K-ra felemelte.

Az 1916. évi szeptember 27-én kihirdetett 1916. évi XXVII. 
t.-cikk a háborúban elesettek, továbbá a háborúban teljesített 
katonai szolgálat folytán elhaltak vagy eltűntek, illetve holttá 
nyilvánítottak hagyatékainak illetékkötelezettsége tekintetében 
nyújtott kedvezményeken kívül kétféle, az állami bevételek foko
zását célzó rendelkezéseket tartalmazott.

Felemelte ugyanis a fokozatos illeték tételeit, az első fokozat
ban 100, a második és harmadik fokozatban 60%-kai. Továbbá 
módosította az illetékkiszabás alapjául szolgáló ingatlanok érté
kének a megállapítására vonatkozó törvényes rendelkezéseket. 
Amíg ugyanis az addigi törvényes rendelkezések szerint a föld
birtok értéke a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosával, a ház
béradó alá eső házak értéke Budapesten az adóköteles tiszta 
hozadék tizenháromszorosával, másutt tizenkétszeresével, illetve 
kilencszeresével, a házosztályadó alá eső házak értéke pedig 
a házosztályadó hatvanszorosával volt számba veendő, ezeket a 
tételeket az új törvény földbirtoknál a kataszteri tiszta jövedelem 
harmincszorosában, sőt szőlőknél ötvenkétszeresében, a házbéradó 
alá eső házaknál Budapesten az adóköteles tiszta hozadék tizenhat
szorosában, más helyeken tizenötszörösében, illetve tizenkétszeresé
ben, a házosztályadó alá eső házaknál a házosztályadó kétszáz- 
szorosában állapította meg. E mellett a törvény felhatalmazta a



pénzügyigazgatást, hogy az illetékezés alá eső ingatlanok értéké
nek hatósági becslés alapján való megállapítását kívánja és sza
bályozta az erre vonatkozó eljárást.

Amint az 1916. évi adótörvényhozás intézkedéseinek ez a 
rövid ismertetése mutatja, ezek az intézkedések egyes vonatkozá
sokban elég mélyrehatóak voltak, és normális viszonyoknak meg
felelő végrehajtásuktól az állami bevételek számottevő emelke
dése lett volna várható. Ha mégis, amint azt a háborúnak az 
állami bevételek mikénti alakulására gyakorolt hatása elemzésé
nél láttuk, ezek a bevételi emelkedések e várakozásnak nem 
feleltek meg és kielégítőknek semmiképpen sem tekinthetők, ennek 
oka, az egyenesadók terén főként abban rejlett, hogy a pénzügy- 
igazgatás. a katonai szolgálatra való behívások folytán megcsap
pant munkaerőkkel, és e munkaerők megfelelő pótlása és szapo
rítása. elé a háborús viszonyok által gördített akadályok folytán, 
az új törvényeket nem tudta megfelelően és kellő időben végre
hajtani. A fogyasztási adók, nevezetesen a szeszadó tekintetében 
pedig a ki nem elégítő eredmény főleg a nyersanyaghiánynak 
volt a következménye.

Részben ezeknek a körülményeknek tudandó be az is, hogy 
a háború további folyamán az 1916-ban megindult erélyesebb 
adópolitika nem talált megfelelő folytatásra, habár a háború tar
tamának elhúzódása mind kézzelfoghatóbbá tette, hogy már csak 
a háborús kiadások fedezése érdekében felvett nagyösszegű köl
csönöknek, a függő kölcsönök konszolidálásával a jövőben megnöve
kedő szükséglete, és a hadirokkantak, hadi özvegyek és árvák ellá
tása olyan terheket fog az államra róni. amelyek az állam bevételi 
forrásainak lényeges, és a kellő eredmény biztosítása érdekében 
fokozatosan megvalósítandó, felemelése nélkül fedezhetők nem lesz
nek. Különösen feltűnő az. aminek számszerű hatásait az állami 
bevételek alakulásának tárgyalásánál láttuk, hogy elmaradt, vagy 
nem kellő időben és nem kielégítő mértékben vitetett keresztül, egyes 
közszolgáltatások tételeinek a megfelelő emelése azokon a tereken, 
ahol, a pénzcrtékcsökkenés által egyes állami bevételek valóságos 
értékének leszállítására gyakorolt kedvezőtlen hatás ellensúlyo
zása érdekében, ilyen felemelésnek okvetlenül be kellett volna kö
vetkeznie.

Különösen meddő volt az állami bevételek fokozása terén az 
1917. év. ami nagyrészt a politikai viszonyoknak és az ez év dereka 
táján bekövetkezett kormányválságnak a következménye. A Tisza- 
kormány, amelynek pénzügyminisztere a kormány állásfoglalása 
folytán az 1916. évben elő nem terjesztett adójavaslatain felül a 
vasúti hadiadó behozatala, egyes fogyasztási adók és illetékek téte
leinek a felemelése, továbbá a jövedelem- és vagyonadó és, ameny- 
nyiben ez Ausztriában is bekövetkezik, a hadinyereségadó ki
mélyítése és helterjesebb kihasználása iránt akart ebben az évben 
javaslatokat előterjeszteni, ezek közül a tervek közül csak a vasúti 
hadiadó behozatalára vonatkozót valósíthatta meg.
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Az erre vonatkozó s 1917. évi március 9-én kihirdetett 1917. 
évi VI. te. értelmében a vasúti fuvardíjak után 1917. évi február 
1-től számítva három éven át, tehát 1920. január 31-ig 30%-os 
vasúti hadiadó volt fizetendő, s ezen felül a törvény a fuvarleve
lek és egyéb szállítási okiratok bélyegilletékét is felemelte. A vas
úti hadiadót, amely a fuvardíj fizetésére kötelezett személyek ál
tal volt fizetendő, a vasúti igazgatások szedték be s szállították be 
az állampénztárba. A pénzügyminiszter jogosítva volt a magán- 
vasutak által beszedett vasúti hadi adó egy részét, a kereskede
lemügyi miniszterrel egyetértőleg, a háború folytán felmerülő 
üzemi többköltségek fedezésére, illetve helyi érdekű vasutaknál 
oly célból, s oly mértékben, hogy elsőbbségi részvényeik után 5%-os 
osztalékot adhassanak, az illető vasúttársaságnak átutalni. Azokon 
a fővasutakon, amelyeknek üzeme Ausztria területére is kiterjedt, 
a vasúti hadi adó legfeljebb a törvényes tétel feléig mérsékelhető 
volt annyiban, amennyiben ez szükséges volt azért, hogy a magyar 
és osztrák vonalakon alkalmazott díjszabás egységessége fenn- 
tartassék.

A Tisza-kormányt felváltó, egyébként is csak néhány hóna
pig működő Esterházv-kormány, — eltekintve az államháztartás
nak az 1917/1 S-ik számadási év első négy hónapjában való tovább
viteléről szóló 1917. évi IX. te. 15. §-ban foglalt attól a rendelke
zéstől, hogy a pénzügyminiszter a megadózott finomított szesz el
adási árát hektoliterfokonként az 1916. évi XXIV. te.-ben meg
állapított 6 K-án felül is megállapíthatja, aminek folytán a szesz 
után fizetendő kincstári árrészesedés 1917. évi október bó 10-től 
fogva hektoliterfokonként 14 K 90 fill.-ben. répából előállított szesz 
után 15 K 30 fill.-ben állapíttatott meg, — egyáltalában nem 
foglalkoztatta a törvényhozást az állami bevételek növelését cé
lozó javaslatokkal, dacára annak, hogy a kormány ellenzékét 
képező képviselőházi többség úgy ebben az időszakban, mint 
később ismételten hangsúlyozta az állami bevételek fokozásának 
szükségességét és kifejezte aziránti készségét, bogy az erre vonat
kozó kormányjavaslatokat megszavazza. 1917 augusztus hó folya
mán az Esterházy-kormányt a Wekerle-kormány váltotta fel és 
1917. szeptember hó 16-án Wekerle Sándor miniszterelnök vette át 
a pénzügyminisztérium vezetését is. Vele az ország legkiválóbb pénz
ügyi szakembere került a pénzügyi igazgatás élére és bizonyára 
nem rajta, de a viszonyokban rejlő akadályokon múlt. hogy nem 
sikerült neki az állami kiadások és bevételek közötti arányt meg
javítani.

Maga az a körülmény hogy a kormány több. meglehetősen 
különböző elvi alapokon álló pártból alakult koalícióra támasz
kodott, amely még így sem képviselte a képviselőház többségét, 
és hogy a kormánnyal szemben, tőle éles elvi ellentétek által el
választott egységes ellenzéki párt állott, nem tette alkalmassá ezt 
a kormányzatot arra. hogy az állami bevételek tetemes fokozását
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célozó népszerűtlen és a társadalmi és gazdasági erőviszonyokba 
mélyen belenyúló törvényes intézkedéseket kezdeményezzen, s 
ezen nem változtathatott a képviselőházi többséget képező ellen
zéknek előbb jelzett állásfoglalása sem.

A kormányt támogató pártoknak az állami bevételek fokozá
sától való idegenkedésének tulajdonítandó, hogy dacára annak, 
hogy Wekerle az 1917, őszén több, az állami bevételek fokozását 
célozó javaslatot terjesztett az országgyűlés elé, ezek közül csak a 
kevésbbé fontosak voltak még az év folyamán törvényerőre emel
hetők.

Az 1917. évi november 29-én kihirdetett 1917. évi XVI. te. 
a cukoradó tételét emelte fel métermázsánként répa- s ezzel egy 
tekintet alá eső cukor után 38 K-ról 54 K-ra, más (keményítő) 
cukor után 6 K-ról 10 K-ra.

A még az 1917. év folyamán szentesített 1918. évi I. 
te. a már létező bor italad ón felül bortermelési adót hozott 
be. Ez az új adó úgy a belföldön termelt, mint a külföldről 
hozott bor után volt fizetendő és hektoliterenként 14 K-t 
tett ki. Az adó a községek által volt beszedendő, akiket e tényke
désükért az adó hozadékából hektoliterenként 2 K illetett meg. To
vábbi hektoliterenkénti 2 K ama községek háztartásának a cél
jaira volt fordítandó, amely községek területén nem termeltek 
szőlőt, úgy hogy az állami adó tulajdonképpen 10 K volt hekto
literenként, ami tekintettel a pénz értékének már akkor beállott 
számottevő csökkenésére és a boráraknak jelentékeny emelkedé
sére, nagyon mérsékeltnek tűnik fel. A törvény hatályának terü
letéről kiszállított bor után is a 10 K volt visszatérítendő.

Végül megemlítendő itt az 1918. évi január 8-án kihirdetett 
1918. évi IT. te., amely az Osztrák-Magyar Bank részéről képezendő 
rendkívüli tartalékra vonatkozó rendelkezéseken felül, az Osztrák- 
Magyar Bank által Magyarország részére fizetendő hadinyereség 
adót az 1914. évre 6.865,924 K 45 fill.-ben, az 1915. évre 19.504,155 K 
76 fill.-ben és az 1916. évre 28.250,413 K 78 fill.-ben állapította 
meg és az 1917. évre fizetendő ilyen adó megállapítását későbbi 
törvényhozási intézkedésnek tartotta fenn.

Az 1917-ben előterjesztett, a jövedelemadóról és vagyonadó
ról szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről, a hadinyereség
adóról szóló törvény hatályának meghosszabbításáról, valamint 
egynémely adónem után fizetendő hadi pótlékról szóló, legfonto
sabb ad ótörvényjavaslat nem került az 1917. év folyamán tárgyalás 
alá, aminek a fentjelzett körülményeken kívül az is volt az oka, 
hogy a javaslat egyes rendelkezései az érdekeltség és a közvéle
mény nagy ellenzésével találkoztak. Különösen két, a 'képviselő- 
házi többséget képező ellenzék által is erősen kifogásolt, ilyen ren
delkezése volt a törvényjavaslatnak. Az egyik, amely a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok hadinyereségét nem a jövedel
mezőségen, hanem a jövedelem nagyságán alapuló progresszivitás
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alapján akarta megoldani, s a másik, amely a hadinyereségadót 
a jövőre állandósítani akarta. A gazdasági élet fejlődését lényege
sen alákötni alkalmas ez a két rendelkezés a javaslat alapján létre
jött, s az 1918. évi július hó 1-én kihirdetett 1918. évi IX. te.-bői 
tényleg kimaradt.

Ez a törvénycikk mindenekelőtt, a jövedelem- és vagyonadó 
kivetésére vonatkozó egyes rendelkezéseken kívül, a jövedelem- és 
vagyonadó fizetésére vonatkozó kötelezettséget kiterjeszti azokra 
a külföldi vállalatokra, amelyeknek a Magyar Szent Korona orszá
gaiban bejegyzett cégük nincs, s amelyek ennélfogva nem a nyil
vános számadásra kötelezett vállalatok adója, hanem a III. osz
tályú keresetadó alá esnek; és a magasabb fokozatokban felemeli 
ezeknek az adóknak a tételeit. Míg ugyanis eddig a progressio a 
jövedelemadónál a 120.000 K-át elérő vagy meghaladó jövedel
meknél 5%-kal és a vagyonadónál a 2.400,000 K-t elérő vagy meg 
haladó értékű vagyonoknál 0*5%-kal megszűnt, addig az új törvény 
értelmében ez tovább folytatódott és a határt a jövedelemadót 
illetőleg 200.000 K-t elérő vagy meghaladó jövedelmeknél 6%-kal, 
a vagyonadót illetőleg 4.000,000 K-t elérő vagy meghaladó értékű 
vagyonoknál 0"6%-kal érte el. Ezenfelül a jövedelemadó után az 
az egyén, akinek háztartásához családtag nem tartozott, még 15%, 
az akinek háztartásához csak egy családtag tartozott. 10% többle
tet tartozott fizetni.

A vagyonadóra vonatkozólag az új törvény a felmerült igaz
gatási nehézségekre illetve arra való tekintettel, hogy a bonyolult 
kivetési eljárásra a pénzügyigazgatás rendelkezésére álló közegek 
a háború okozta nehézségek folytán alkalmasaknak nem bizonyul
tak. elejtette az alaptörvény által a kivetett jövedelemadó és a 
fizetendő vagyonadó között teremtett kapcsolatot és úgy intézke
dett. hogy a törvényben megállapított tételek fele összegében álla
pítandó meg a vagyonadó azoknál az adózóknál, akik a jövedelem - 
adó tekintetében a törvény által körülírt számszerű adatokat 
vallomásukban vagy később beszolgáltatják, továbbá azoknál, akik 
jövedelemadó fizetésére nem kötelesek.

A törvény továbbá a hadinyereségadóról szóló 1916. évi 
XXIX. te. hatályát az 1917.. 1918. és 1919-iki üzleti években elért 
nyereség- illetőleg jövedelemtöbbletekre is értelemszerűleg ki
terjesztette, s e mellett az eredeti törvénynek a végrehajtás során 
kiviláglott hiányait pótolta, a célszerűtleneknek mutatkozó ren
delkezéseket pedig módosította. Különösen az adókötelezettség, 
az adó alapját képező jövedelem- illetve nyereségtöbblet megálla
pítása, az adómentes levonások és az előzőleg tartalékolt összegek 
utólagos megadóztatása tekintetében tartalmaz az új törvény 
fontos rendelkezéseket, ezenfelül pedig lényegesen felemeli a 
hadinyereségadó tételét.

Az adó tétele ugyanis az új törvény szerint : a jövedelemadó 
fizetésére kötelezett természetes és jogi személyeknél, valamint 
(és ez lényeges módosítás az eredeti törvénnyel szemben) a kül-
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földi nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknál a jövedelem
többlet (nyereségtöbblet)

első megkezdett vagy teljes ... 10.000 K után 10%
a következő megkezdett vagy teljes 10,000 K után 15%

« « « « 20,000 « « 20%
« « « « 20.000 « « 25%
« « « « 20.000 « << 30%
« « « « 20.000 « « 35%
<< « « « 200,000 « « 40°/
« « « « 200,000 « « 45%
« « « « 200,000 « « 50%
« « « « 200,000 « « 55%

a további többletek után. . . . 60%

A belföldi nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknál az 
adó a nyereségtöbblet ama része után. amely a saját tőke

5%-át nem haladja meg.......... 30%
5°/./0 át meghaladja, de 10%-át nem haladja meg 35%

10 « « « 15 « « « « 40%
15 « « 20 « « « « 45%
20 « « « 25 « « « « 50%
25 « << « 30 « « « « 55%O ' -

Occ át meghaladja 60%,

az így kivetendő adó azonban nem lehet nagyobb, mint amennyi 
járna, ha a nyereségtöbblet a természetes személyekre nézve meg
állapított adótételek alapján vonatnék adó alá.

Az új törvény ezenfelül a földadó, a házosztályadó, a III, osz
tályú kereset-adó, a bányaadó, a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok keresetadója, végül — a takarékbetétek és folyószámla
követelések után járó tőkekamat- és járadékadó kivételével — 
az egyébként kivetett tőkekamat- és járadékadó után 60%-os 
hadipótlék fizetését rendelte el. Ez a hadipótlék azoknál az adók
nál, amelyeknél az a pénzértékcsökkenést volt hivatva pótolni, az 
akkori viszonyok között már erre a célra elégtelennek minősítendő, 
annál is inkább, mert ugyanolyan mérvű hadipótlék volt a tör
vény értelmében fizetendő egyes olyan hozadékadók után is, 
amelyeknek kivetési alapjára a pénzértékcsökkenés fokozólag ha
tott, amelyeknél tehát a hadipótlék behozatala tényleges adóeme
lést jelentett.

Végül különböző, vegyes, túlnyomóan az egyenesadók ki
vetésére és igazgatására vonatkozó, rendelkezéseket tartalmazott 
a törvény, amelyek közül kettő emelendő ki.

Az egyik az, amely szerint az I. osztályú keresetadó a kisipa
rosokra és házalókra kivetett ilyen adó kivételével az 1018. év ele
jétől fogva megszűnt állami adó lenni, és a községek, illetve városok 
háztartása javára engedtetett át.



A másik, amely felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy az 
1918. évben a jövedelem- és vagyonadó általános új kivetését mel
lőzhesse s új kivetést csak azokkal szemben rendeljen el, akik 
újonnan váltak adókötelesekké, akik 1917-re 100,000 K-t elérő 
vagy meghaladó jövedelem-, illetve 2.000,000 K-t elérő vagy meg
haladó értékű vagyon után voltak megadóztatva, végül azokkal 
szemben, akikre nézve az 1917. évre kivetett adók helyesbítése 
akár a fél, akár a pénzügyi hatóság kezdeményezése alapján indo 
koltnak mutatkozott. Egyébként az 1918. évre is az 1917. évre 
kivetett jövedelem-, illetve vagyonadó volt fizetendő. Ezt az in
tézkedést részben az tette szükségessé, hogy az új törvény csak az 
1918. év közepén emelkedett törvényerőre, részben pedig az, hogy 
a jövedelem- és vagyonadónak s a hadinyereségadónak az 1916. 
évi törvények alapján első ízben az 1917. év folyamán végrehajtandó 
kivetése a pénzügyigazgatás rendelkezésére álló munkaerők elég
telensége folytán nagyon elhúzódott. Ennek az intézkedésnek az 
volt a célja, hogy a pénzügyigazgatás az 1918. év második felében 
feldolgozhassa az egész hátralékos adókivetési anyagot, úgy hogy
1919-ben, mindjárt az év elején, az 1919. évi adóknak az 1918. évi 
adatok alapján való kivetése meg legyen indítható.

Az előbb tárgyalt törvénycikkel ellentétben, a vagyonátru
házási illetékekről szóló, 1918. évi július 21-én kihirdetett 1918. évi
XI. te. szerves alkotás volt, amely nemcsak az állami bevételek fo
kozását, hanem a szóbanforgó, részben elavult törvényeken és 
törvényesített szabályokon nyugvó közszolgáltatási ágra vonat
kozó összes rendelkezéseknek a modern követelményeknek meg
felelő rendszeres összefoglalását célozta.

A törvény tárgyát a halál folytán bekövetkezett vagyon
átruházások, az ajándékozások, adásvételek és cserék után fize
tendő illetékek, végül az illetékegyenérték képezte.

Az örökösödési és ajándékozási illeték tételeit a törvény a 
progresszivitás elvének érvényrejuttatása mellett lényegesen 
emelte. Míg addig az örökösödési illeték tétele csak az örökhagyó
hoz való rokonsági viszony szerint változott és e mellett az ingat
lanok után még i6/10, 19/10, illetve 43/10%-os átírási illeték is volt fize
tendő, az új törvény az ingatlanok és ingók egyforma kezelése mel
lett az örökség (hagyomány) nagysága szerint is emelkedő illeték
tételeket állapított meg. A rokonsági fokozat szerint három cso
portot állított fel a törvény s az illeték tételeit az örökség (hagyo
mány) nagysága szerint az I. csoportban 2'5— 10%-ban. a máso
dik csoportban 6— 14°/0-ban. a harmadik csoportban 10—26%-ban 
állapította meg.

Ugyancsak progresszív alapon, s a rokonsági fokozat szerint 
ugyancsak három fokozatban állapította meg az új törvény az 
ajándékozási illeték tételeit, mégpedig az első csoportban 1 — 5%-kal. 
a második csoportban 5— 17°/0-kal, a harmadik csoportban pedig 
10—24%-kal, de ingatlanok ajándékozása esetén az új törvény sze



rint is volt az ingatlanok értéke alapján l5/10, illetve 5% átiratási 
illeték fizetendő.

Úgy az örökösödési, mint az ajándékozási illetéknél a legala
csonyabb tételek 1000 K-t meg nem haladó örökségek (hagyomá
nyok) illetve ajándékozások után voltak fizetendők és a legma
gasabb tételek a 10.000,000 K-t meghaladó értékek után jártak.

Az ingatlanok adásvétele és cseréje esetén fizetendő átírási 
illeték 43/10%-ról 5%-ra lett felemelve, az ingók ellenszolgáltatás 
ellenében való átruházása esetén fizetendő illeték pedig 1%-ban 
állapíttatott meg és így lényegében változatlan maradt, mert ezek 
után a jogügyletek után addig a III. fokozat szerinti illeték volt 
fizetendő, amely az 1016. évben bekövetkezett felemelés folytán 
lényegileg az érték 1%-ának felelt meg.

Az iiletékegyenérték tételei általában nem változtak, s e te
kintetben csak az volt az újítás, hogy a koridősbségi hitbizományok 
ezentúl nem illetékegyenértéket, hanem a haszonélvező személyé
ben beállott változás alkalmával a rendes vagyonátruházási ille
téket tartoztak fizetni, továbbá, hogy azok a részvénytársaságok 
és szövetkezetek, amelyeknek üzletkörét kizárólag vagy túlnyo
móan ingatlanok (házak és földbirtokok) kezelése képezte, évi 
1% illetékegyenértéket tartoztak fizetni az ingatlanok értéke 
után. Ez az utóbbi törvényes rendelkezés abban leli magyarázatát, 
hogy a jövedelem- és vagyonadó behozatala óta mind gyakoribbá 
vált, hogy egyesek ingatlanaikat, főleg házaikat egy e célra alakiüt 
külön részvénytársaság nevére íratták át. hogy ily módon, a rész
vénybirtok eltitkolása könnyebb lévén, kevesebb jövedelem- és 
vagyonadóval rovassanak meg.

A bevételek lényeges fokozása volt várható a törvénynek attól 
a rendelkezésétől, hogy úgy a vagyonátruházási illeték, mint az 
iiletékegyenérték mindig az illető vagyontárgy közönséges forgalmi 
értéke alapján volt kivetendő. A törvény a földbirtokokra nézve 
a törvényszerű legkisebb értéket is felemelte a kataszteri tiszta  
jövedelem ötvenszeresére, az 1916-ban megállapított harminc- 
szorossal szemben.

A törvény többi, a modern pénzügyi tudomány követelmé
nyeinek megfelelő határozmányai a vagyonátruházási illetékeket 
érintő összes kérdéseket szabályozták s az állami bevételek lehető 
fokozása mellett a jogbiztonság érdekeit is szolgálták.

Az 1918. évi szeptember 1-én kihirdetett 1918. évi XIII. te. 
újból szabályozta a sóárakat, a sónak vámkülföldről való behoza
tala esetén fizetendő engedéhilletéket és az ezekre vonatkozólag 
érvényben levő rendelkezéseket. Ez új szabályozás célja az állami 
bevételek emelése volt. A kősó ára métermázsánként 18 K-ról 
28 K-ra, a főttsóé 19 K-ról 33 K-ra emeltetett fel és ennek meg
felelően lettek felemelve a többi sóárak és az engedélyilleték is —  
amint látjuk, sokkal kisebb mértékben, semmint azt a pénz érték- 
csökkenése indokolta volna.
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Az 1918. évi szeptember 17-én kihirdetett 1918. évi XIV. te. 
a Németbirodalomban a háború alatt foganatosított hasonló ren
delkezés mintájára behozta a szénadót. Az adó tárgyát minden 
fajtájú előkészített vagy elő nem készített feketeszén és barnaszén, 
továbbá a törvény hatálya alá nem eső helyről behozott feketeszén
ből és barnaszénből előállított sajtolt szén (brikett) és pirszén (koksz) 
képezte. Az adó az érték 20%-át tette ki. A kőszénbányák üzemé
ben, továbbá az alkalmazottak házi szükségletére felhasznált szén 
adómentes volt. s a minisztérium fel hatalmazd atott. hogy adó- 
mérséklést, sőt adómentességet engedélyezzen olyan szén után, 
amely bizonyos ipari célokra, vagy magán a termelés helyén, villamos
áram vagy légszesz előállítására használtatik fel. A törvény életbe
lépése napjának meghatározása a minisztériumra lett bízva és a 
törvény érvénye 1920 július 31-én lejárt. A törvény kihirdetése 
után nemsokára bekövetkezett összeomlás folytán e törvény ren
delkezései tényleg sohasem léptek érvénybe.

A törvényhozásnak a háborúalatti legutolsó adóügyi intézke
dése az 1918. évi október 28-án kihirdetett 1918. évi XXI. te. volt. 
amely az Osztrák-Magyar Bank által az 1917. évre Magyarországon 
fizetendő hadinyereségadót 26.763,194 K 31 f.-ben állapította meg.

Hogy ezek a röviden ismertetett törvényhozási intézkedések s az 
állami bevételeknek azok által lehetővé tett fokozása nem tartottak 
kellő lépést a háború által az államháztartásra hárított nagy terhek
kel, sőt, — teljesen eltekintve attól, hogy a háború által közvetlenül 
előidézett kiadások egy töredékének a fedezésére sem nyújtottak 
alapot, — a háború által az államháztartásra hárított állandó meg
terhelésnek sem feleltek meg, az állami kiadásoknak és bevételeknek 
a háború alatti mikénti alakulásának vizsgálata alkalmával láttuk.

Ha már maguk az állami bevételek fokozását célzó törvény
hozási és kormányzati intézkedések sem voltak elég mélyrehatók, 
s nem számoltak eléggé azzal a megterheltetéssel, amelyet a háború 
az állami pénzügyekre rótt : úgy sajnálattal kell megállapítani, 
hogy a tett intézkedések pénzügyi eredményei, különösen pedig 
az azok alapján az államkincstárba befolyt összegek még kevésbbé 
mutatkoztak kielégítőknek. Az állami bevételeknek fokozása érdeké
ben a háború alatt foganatosított intézkedések hatásaként a háború 
tartama alatt befolyt összegek a harmadik fejezetben foglalt 
adatok alapján a következőképpen alakultak.

A háború alatt behozott új közszolgáltatások címén a háború 
befejeztéig összesen tényleg befolyt :

jövedelem- és vagyonadó címén........................... 224.745.206 K
hadinyereségadó címén .........................................  237.236.216 «
vasúti hadiadó címén ...........................................  248.875,689 «
szeszárrészesedés c ím é n .........................................  474.227.776 «
bortermelési adó címén 7 .......................................  46.345,371 «
ásványolaj árrészesedés c ím é n ............................... 1.937.661 «

összesen ........  1.233.367.919 K



Nehezebb megállapítani azokat a többleteket, amelyek már 
létező közszolgáltatások tételeinek a felemelése, vagy a reájuk 
vonatkozó törvényes rendelkezések szigorítása folytán állottak 
elő. E téren hozzávetőleges számításokkal kell megelégednünk.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adójánál, tekin
tettel arra, hogy ez adónem címén az 1916/17. évtől fogva a háború 
végéig 131.365,769 K folyt be, míg az e címen befolyt összeg 
1914/15-ben 18.424,682 K-t. 1915/16-ban pedig 20.919,637 koronát 
tett ki, aligha tévedünk, ha kerekszámban 75.000,000 K-ra

tesszük az új törvény folytán befolyt bevételi 
többletet. Erre általános jövedelmi pótadó
címén .............................................................  22.500,000 K

országos betegápolási pótadó cím én............  3.750,000 K
esett.

A cukoradó tételének 1917. évi december 1-én 
történt felemelése folytán előállott bevételi 
többlet az 1918. évi július 1-től 1918. évi
október 31-ig befolyt összegek alapján... ' 32.750.000 K-ra 
becsülhető.

A  bélyeg- és jogilleték terén aligha tévedünk, 
ha azt tételezzük fel. hogy az 1916/17. év
től fogva az 1915/16. évvel szemben mutat
kozó bevételi emelkedés fele az e tekintet
ben megalkotott törvényes rendelkezések 
következménye, úgy hogy az e címen je
lentkező bevételi többlet ........................... 168.400.000 K-t
tenne ki.

Végül a dohányjövedék bevételeinél meg
közelítő számítás szerint.............................  413.000.000 K-t
tesz ki az az összeg, amely a dohánygyárt
mányok árának a háború alatt több ízben 
történt felemelése folytán állott elő.

A második csoportba tartozó intézkedések
következtében tehát a háború alatt összesen 715.400,000' K 
folyt be. úgy hogy a háború alatt az állami 
bevételek fokozása érdekében foganatosí
tott összes intézkedések eredményeként a
háború tartama alatt összesen ................  1,948.767,919 K

folyt be. Azaz a négy év alatt összesen kevesebb, mint a kétszerese 
az állam békebeli adótermészetű jövedelmeinek. Ez az eredmény 
akkor sem volna nagyon jelentékeny, ha a pénzérték közben nem 
csökkent volna s az állam békebeli adótermészetű jövedelmei 
egyébként a békeéveknek megfelelő összegben folytak volna be, de 
akkor mégis elég kielégítőnek lenne minősíthető, mert azt jelentené, 
hogy a háború négy évében évente átlag csaknem 50%-kal halad
ták meg az állam adótermészetű jövedelmei a hékebeli színvona
lat. De ez a többlet nem jelent tényleges bevételi többletet, azért, 
mert az állam egyéb adótermészetű bevételei a békeszínvonal-



hoz képest jelentékenyen csökkentek. így például a szeszadó 
és szeszadópótlék bevétele lényegesen alászállt, a cukoradó 
hozadéka sem érte volna el a háború utolsó éveiben az adó
tétel emelése nélkül békebeli színvonalát., a dohányjövedék bevételi 
feleslegei sem emelkedtek a dohánygyártmányok árának feleme
lése arányában. Ha pedig figyelembe vesszük a pénzértékcsök
kenést és azt, hogy ezek a bevételi többletek csaknem kizárólag 
a háború második felében s túlnyomóan az 1917/18. évtől fogva 
folytak be, akkor ezek a bevételi többletek aranyértékben jóval 
alatta maradnak az ezermillió koronának. E mellett nem tévesztendő 
szemelől, hogy, amint ezt más helyen már megjegyeztük, a vasúti 
hadiadó címén befolyt 248.875,689 K tulajdonképpen s legalább is 
túlnyomó részben helyesen nem az állam adótermészetű bevételé
nek, hanem az államvasutak üzemi bevételének minősül.

A fenti adatokból kitűnőleg nem valósult meg a háború 
tartama alatt a pénzügyminiszternél«: az a már említett törek
vése. hogy legalább a háború vitele érdekében felvett kölcsönök 
kamatszükségletének a fedezéséibe szükséges összegek legyenek az 
állam adótermészetű bevételeinek a fokozása érdekében tett intéz
kedésekkel fedezhetők, mert amint a negyedik fejezetben közölt 
kimutatások adataiból látjuk, a háború alatt felvett kölcsönök 
kamat- és folyó kezelési szükséglete a háború tartama alatt összesen 
2,250.908,977 K-t igényelt.

Az állami bevételeknek fokozása érdekében a háború alatt foga
natosított intézkedésekből kifolyó adóteher mikénti megosztására 
nézve, sajnos, igen kevés adattal rendelkezünk. A fentiekből meg
állapítható. hogy az 1,948.767.919 K bevételi többletből, a vasúti 
hadiadó címén befolyt összeg figyelmen kívül hagyásával. 
563.231,422 K az egyenesadókra, 555.260,808 K a fogyasztási 
adókra, 168.400.000 K az illetékekre, végül 413.000,000 K a dohány
jövedékre esik. Ha emlékezetünkbe idézzük, hogy az 1913. évben 
az egyenesadók, a vasúti szállítási adók nélkül, kerekszámban 
305 millió koronát, a fogyasztási és italadók 312 miihó koronát, 
a bélyeg- és jogilleték 164 millió koronát jövedelmezett és hogy 
a dohányjövedék nyersbevétele 196 millió koronát tett ki, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a közszolgáltatások fokozása érdekében a 
háború alatt tett intézkedések a békebeli eredményekhez viszo
nyítva aránylag a legkiadósabbak a dohányjövedék terén, azután 
az egyenesadók, majd a fogyasztási adók terén, végül a legkevésbbé 
eredményesek a bélyeg- és jogilleték terén voltak. Ha azonban 
figyelembe vesszük azt. hogy a dohányjövedék kiadásai is nagyon 
megduzzadtak a háború alatt, úgy hogy a jövedék tiszta feleslegei 
a nyersbevételek emelkedésénél jóval csekélyebb emelkedést mutat
nak. és hogy a fogyasztási adó természetű összes bevételek, amint 
már máshelvt említettük, a háború alatt alig tüntetnek fel emel
kedést, úgy azt kell mondanunk, hogy a háború alatt az állam adó
természetű bevételeinek fokozása iránt tett intézkedések az egye
nesadók és az illetékek terén voltak a leghathatósabbak. ami



megegyezik a harmadik fejezetben e tekintetben foglalt megálla
pításunkkal. Az egyenes adók terén mutatkozó 563.231,422 K-ból 
a hadinyereségadó hozadékát egyelőre figyelmen kívül hagyva. 
22,4.745.206 K esik a jövedelem- és vagyonadóra, 101.250,000 K 
pedig a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek 
megadóztatására. Az 1913. évben a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok és egyletek adója 22'6 millió koronát, a jöve
delem- és vagyonadó fizetésére kötelezett egyének által fizetendő 
hozadékadók pedig, nevezetesen a földadó 62'3 millió K-t. a ház- 
adó 51*5 millió koronát, a keresetadó 66'6 millió koronát, a tőke- 
kamat-és járadékadó 26'6 millió K-t. összesen 207 millió K-t jöve
delmeztek. Ez adók mindegyike után. a pénzintézeteknél elhelyezett 
tőkék után járó tőkekamatadó kivételével, általános jövedelmi pót- 
adó is volt fizetendő. Ha tekintetbe vesszük is. hogy a földadó és 
házadó egy. de semmiesetre sem jelentékeny része a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok és egyletek által volt fizetendő, 
ezek az adatok megerősítik azt a megállapításunkat, hogy a 
háború alatt az egyenesadók terén hozott törvényes intézke
dések aránylag terhesebbek voltak a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatokra és egyletekre, mint a természetes személyekre. 
Ezek az adatok valószínűvé teszik ugyan azt is, hogy a hadi- 
nyereségadó hozadékának egy aránylag jelentékeny részét a nyil
vános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek fizették, de 
sajnos nem rendelkezünk adatokkal a tekintetben. hogy ennek az 
adónak a hozadéka hogy oszlott meg a természetes és a jogi sze
mélyek között.

Egyáltalában a tekintetben, hogy a különböző közszolgálta
tások. vagy a háború alatt ezekre vonatkozólag foganatosított 
intézkedések terhe a háború alatt a társadalom egyes osztályai és 
rétegei között miként oszlott meg, csak a jövedelemadó tekinteté
ben rendelkezünk némi adatokkal, amennyiben a jövedelemadó 
1915. és 1916. évi I. fokú kivetésének eredményei fel lettek dol
gozva és közzé lettek téve.

A fontosabb adatokat a túloldali táblázat (318—319. o.) 
tartalmazza.

Az állam adótermészetű bevételeinek a fokozása érdekében 
a háború alatt tett intézkedések eredményeinek kevéssé kielégítő 
volta, amint ezt már fentebb hangoztattuk, nem írható tisztán 
annak a rovására, hogy a kormányzatban, a törvényhozásban, 
de egyáltalán a közhangulatban nem volt meg az állami bevéte
lek fokozásának a szükségessége iránti kellő megértés s a megfelelő 
intézkedések kiválasztása és foganatosítása iránti készség. Ellen
kezőleg meg kell állapítanunk, hogy a tett intézkedések, bár 
korántsem voltak olyan mélyrehatóak, mint aminők az államot 
terhelő nagy kiadásokra való tekintettel kívánatosak lettek volna, 
s bár némileg elkésve érkeztek, elég messzemenőek voltak és okvet
lenül jóval nagyobb bevételt eredményezhettek volna a tényleges
nél. ha három körülmény nem befolyásolta volna lényegesen ered-



A jövedelem adó 1 9 1 5 . é s  191G. év i 1. fokú k ivetésén ek  főbb eredm ényei.

T á r g y
1915 1916

M egjegyzések
évi eredmény koronákban

Az elsőfokon adóval m egterheltek s z á m a .........
Ezek közül vallom ást a d o t t .....................................

Meg le tt  a d ó z ta tv a :
20,000 K alóli jövedelem  u tá n 1............................

20.000—  80,000 K-ig terjedő jövedelem  u tá n .

30.000—  40,000 « « « «

40.000—  00,000 « « « «

60.000—  80,000 « « « «

80,000— 100,000 « « « «

100 ,000— 120,000  « « « «

120,000 K -n felüli jövedelem  u t á n .......................

A  regieköltségek levonása után m egállapított 
jövedelem  főösszege .................................................

Ebből esik :
Földbirtokra önkezelés vagy bérbeadás után . .

14,018 19,292
9,230 13,093

vagyis 05-84 % vagyis 67-88 %

1887 1935
vagyis 13-47 o//0 vagyis 10-03 %

6701 9015
vagyis 47.80 o//o vagyis 46-73 %

1881 2880
vagyis 13-42 o//0 vagyis 14-92 %

1641 2433
vagyis 11-70 0//0 vagyis 12-61 %

714 1063
vagyis 5-09 % vagyis 5-45 %

308 553
vagyis 2-20 % vagyis 2-87 %

213 310
vagyis 1-52 0//0 vagyis 1-67 %

673 1103
vagyis 4-80 o/

/0 vagyis 5'72 %

827.7 16,443 1,105.835,723

246.329,114 o 271.534,8213
vagyis 29-76 % vagyis 23-28 %

1 H a az összjövedelem  20,000 K -t 
m eghaladt, adóztatásnak volt helye 
akkor is, ha az adóköteles jövedelem  
20,000 K-n alól volt.

2 Ebből 28.011,608 K 2/ 3-része le 
ütendő, m ert nem valóságos jöve
delem. hanem azért szerepel adó
kivetési alapul, m ert az ingatlan  
tulajdonosa állandóan az ország 
határain kívül tartózkodik.

3 Az előbbi indokból 
31.523,314 K a/ 3-része.

leütendő

4 1015-re nézve a földhaszonbér
letekből eredő jövedelem  az ipari, 
kereskedelmi stb. jövedelm ek közt 
szerepel. Az 1916. évi adatok sem  
teljesek a földhaszonbérletből eredő 
jövedelm ekre nézve, s ezek egy  
kisebb része ebben az évben is az 
ipari, kereskedelmi stb. jövedelm ek  
közt szerepel, m ert az alapm unká
latok  nem  m indig tüntetik  fel, hogy  
a III. osztályú keresetadó alá eső 
foglalkozás földhaszonbérlet-e.

318



Földhaszonbérletre 1 ..................................................... 32.580,036 6 A 2. alatti indokból leütendő
vagyis 2'79 % 12.526.622 K 2/ 3-része.

H á zb irto k ra ..................................................................... 141.490,5395 
vagyis 17-09 %

140.815,770® 
vagyis 12-08% * A 2. a latti indokból leütendő

Ipari, kereskedelmi és egyéb kereseti foglal- 10.038,003 K V,-része.
kozásokra ..................................................................... 240.137,130 510.890,184

vagyis 29-01 % vagy is  43-82 %
Tőkevagvonra és vagyon jogok ra ............................ 145.605,045 154.757,314

vagyis 17-59 % vagyis 13-28 %
Szolgálati illetm ényekre és e llátásokra................ 44.007,424 48.779,741

vagyis 5-39 % vagyis 4'19 %
Egyéb jövedelem forrásokra........................................ 9.541,191 6.477,857

vagyis 116 % vagyis 0'56 %
A teherlevonások összege .......................................... 170.210,353 182.465.803

vagyis az adóköteles jövedelem
20-50 %-a 15-65 %-a.

Ebből esik :

A dóssági kam atokra és egyéb m agánjogi terhekre 109.242,610 119.273,703
vagyis 13-20 % vagvis 10-23 %

É letbiztosítási díjakra ................................................. 464-240 680,518
vagyis 0Ö6 % vagyis 0’06 %

Szolgálati járandóságokat terhelő kiadásokra . . 588,988 752,875
vagyis 0'08 % vagyis 0-07 %

F izetett adókra,............................................................... 52.814,051 55.693,204
vagyis 6'38 % vagyis 4'77 %

Hadsegélyezési ad om án yok ra ................................... 7.105.864 
vagvis 0 84 %

0,065,503 
vagvis 0-52 %

A terhek és adóm entes jövedelm ek levonása
után m utatkozó adóköteles jö v ed e lem ............ 636.040,356 957.778,171

Elsőfokon k ivetett adó ö s s z e g e ..............................
Az adó átlagosan az adóköteles jövedelem  hány

27.210,358-52 41.953,400-16

szá za lék a ........................................................................ 4-27 % 4-38 %

• ",
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ményességüket. E három körülmény egyike a pénzérték állandó 
csökkenése, a második az árúhiány fokozódása, a harmadik a pénz
ügyi igazgatás rendelkezésére álló munkaerők elégtelen volta. A 
két első körülmény főként a fogyasztási adóknál, a harmadik az 
egyenesadók terén volt döntő jelentőségű. Mindhárom a háború 
szükségképpeni következménye, s ha egyik-másik, különösen az 
utolsó, megfelelő intézkedésekkel némileg enyhíthető volt is, azért 
nem tagadható, hogy ezek a körülmények, mint a háborúnak 
szükségképpeni kísérőjelenségei, meglehetős szűkre vonják meg azt 
a határt. ameddig valamely állam adótermészetű bevételei, az 
adott viszonyok között a háború alatt tényleg növelhetők. Aligha 
volna bizonyítható az az állítás, hogy a magyar állam ezt a határt 
a háború alatt elérte, de viszont alig szenvedhet kétséget az is, 
hogy a határ elérése nem jelentett volna a háborúval kapcsolatos 
kiadások mérvéhez képest tetemes tényleges bevételi szaporodást.

A pénzértékesökkenésről és az anyaghiányról s ezeknek a 
körülményeknek az adóbevételek alakulására gyakorolt hatásáról 
már volt szó. így ehelyütt csak a pénzügyi igazgatás rendelkezésére 
álló munkaerők elégtelen voltáról kell röviden megemlékeznünk.

A háború kitörésekor a hadköteles korban levő állami alkal
mazottaknak s így a pénzügyi igazgatásnál alkalmazottaknak is 
be kellett vonulniok a katonasághoz és csak a legnélkülözhetet
lenebbek mentettek fel a katonai szolgálat alól. Később mind 
magasabb és magasabb korosztályok vonatván be a katonai szolgá
latba. a bevonuló állami alkalmazottak száma is mindinkább nőtt, 
úgy hogy a pénzügyi igazgatás teendőinek zavartalan ellátása érde
kében a felmentéseket nagyobb számmal kellett igénybevenni. 
A megcsappant személyzettel a pénzügyi igazgatás teendői annál 
nehezebben voltak elláthatók, mert a háború ezeket a teendőket 
nemhogy apasztotta volna, de ellenkezőleg növelte. így például 
a hadbavonultak hátramaradt családtagjainak segélyezésével kap
csolatban igen nagytömegű új munka hárult a pénzügyi igazga
tásra. A leapadt személyzet a megnövekedett munkát csak a leg
nagyobb erőkifejtéssel és azáltal volt képes elvégezni, hogy ameny- 
nvire csak lehetséges volt, különösen a számvitel terén, messzemenő 
egyszerűsítések rendeltettek el. Az 1916. évben megszavazott adó
törvényeknek a végrehajtása, nevezetesen a jövedelemadónak a
10.000 koronán aluli jövedelmekre való kiterjesztése és a vagyon
adó, főként pedig a hadinyereségadó kivetése olyan nagy feladat 
elé állította a pénzügyi igazgatást, amellyel az a meglevő sze
mélyzettel megbirkózni nem tudott. A hadbavonultak nagyobb- 
arányú felmentése mellett tehát kisegítő munkaerőkről kellett gon
doskodni. E célból 1916. évi októberében ideiglenes minőségű adó
ügyi biztosi állások szerveztettek és töltettek be. Az adóügyi biz
tosi állások három csoportba soroztattak. Az első csoportba tar
tozóknál ügyvédi oklevél, vagy a gimnáziumi, reáliskolai vagy 
felsőkereskedelmi iskolai érettségi bizonyítvány és legalább ötévi 
kereskedelmi könyvviteli gyakorlat kívánhatott meg. A második



•csoportba azok voltak kinevezhetők, akik a tudományegyetemet, 
műegyetemet vagy a jogakadémiai, kereskedelmi akadémiai, a 
bányászati és erdészeti főiskolai, vagy gazdasági akadémiai, illetve 
ezzel egyenrangú gazdasági intézeti tanulmányokat szabályszerűen 
elvégezték és legalább kétévi gazdasági gyakorlatot tudtak ki
mutatni. A harmadik csoportba tartozó állásoknál a községi köz- 
igazgatási vizsgálat sikeres letétele, vagy a felsőkereskedelmi érett
ségi vizsga sikeres letétele és ezen felül legalább kétévi pénzintézeti 
vagy kereskedelmi gyakorlat kívántatott meg.

Az első csoportba tartozók évi 3600 K. a második csoportba 
tartozók évi 2600 K, a harmadik csoportba tartozók évi 2000 K 
fizetést helyettesítő átalányban, továbbá háborús segélyben és 
lakáspénzben részesültek. A lakáspénz az első. második, illetve 
harmadik csoportba tartozóknál annyi volt. mint a V ili., IX., 
illetve X. fizetési osztályba tartozó állami tisztviselők lakáspénze 
és megfelelően állapíttatott meg a háborús segélyük is.

A háború folytán sok értékes munkaerő rendes foglalkozási 
köréből kizökkent, egyeseknek. így például az ügyvédeknek kere
seti viszonyai lényegesen megromlottak, többen a katonai szol
gálat alól akartak mentesülni, úgy hogy e körülmények hatása 
alatt, az adóügyi biztosi állásokra sok pályázó akadt s ezek közül 
a kellő számban voltak megfelelő gyakorlati ismeretekkel bíró 
egyének adóügyi biztosokká kinevezhetők. A szakképzett régi 
pénzügyi tisztviselők mellé beosztva, azok vezetése mellett, a ki
nevezettek legnagyobb része megállotta helyét s csak ily módon 
vált lehetővé az 1916. évi adótörvényeknek, habár, amint láttuk, 
késedelmes végrehajtása. De kétségtelen, hogy ezzel a részben ideig
lenes és a pénzügyi igazgatásban nem jártas személyzettel az új tör
vények végrehajtása nehezebben ment és kevésbbé volt kielégítő, 
mint hogy ha ezek a törvények normális viszonyok közt hajttattak 
volna végre, még pedig annál inkább, mert a háború alatt behozott 
személyes adórendszer teljesen új volt, amelybe a régi pénzügy- 
igazgatási tisztviselői kar is csak fokozatosan élhette bele magát. 
A jövedelemadónak normális viszonyok közt való behozatala íigy 
Ausztriában, mint Poroszországban a pénzügyigazgatási személy
zet nagymérvű szaporítását tette szükségessé és évek kellettek 
hozzá, míg a személyzet az újszerű munkába teljesen beleszokott. 
Xem csoda tehát, hogy ennek az adórendszernek Magyarországon 
sokkal kedvezőtlenebb körülmények között való meghonosítása 
nem ment nehézségek nélkül, s mindent összevéve, az eredmények 
kielégítőeknek minősítendők. Viszont érthetőnek kell találnunk 
azt az óvatosságot, amely a kormányzatot az adóztatás körének 
kiterjesztése tekintetében a pénzügyi igazgatás teherbíróképes
ségére való tekintettél vezette, és utólagos visszapillantás is meg
erősíti az 1918. évi IX. t.-c. alapjául szolgáló törvényjavaslat 
indokolásában foglalt azt a kijelentést, hogy «az adminisztráció 
túlterheltsége szabja meg azt a határt, ameddig az egyenesadóz
tatás terén bevételeink fokozásában ezidőszerint elmehetünk».

21Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt.



VI.

A HÁBORÚ HATÁSA A PÉNZPIACRA.

Mielőtt a pénzpiac helyzetének a háború alatti alakulását 
röviden ismertetnők, tisztáznunk kell a pénzpiac szerepét a 
háborúban.

A modern kapitalisztikus rendszernek, úgy amint az a napóleoni 
háborúk befejezésétől az 1914. évi világháború kitöréséig kifejlő
dött, gerincét a pénzérték állandóságának fikciójára alapított 
hitel képezte. Ennek folytán a pénzpiac helyzete, amely a kü
lönböző államok pénzének egymáshozi értékétől, a hitelviszo
nyok és a jószágok árának mikénti alakulásától függött, hű tük
révé vált az egész közgazdasági helyzetnek, amelyből a hozzáértők 
nemcsak a mindenkori adott helyzetet ítélhették meg, de amelyből 
gyakorlottságuk és éleslátásuk mérvéhez képest több-kevesebb 
biztonsággal következtetést vonhattak a közeljövő mikénti ala
kulására is. Természetesen ahhoz, hogy az ebből a tükörből észlel
hető kép helyes és hogy az abból levont következtetések a lehető
séghez képest megbízhatók legyenek, az volt szükséges, hogy az 
egész modern kapitalisztikus gazdasági rend alapja, a pénzérték 
állandóságának fikciója, meg legyen óva. A háború, a kitöré
sével egyidejűleg felmerülő, s az állam normális szükségleteivel, 
de sőt a nemzeti jövedelemmel is arányban nem álló nagy költ
ségei folytán, amint ezt láttuk, Magyarországon épúgy, mint 
mindenütt, mindjárt kezdetben a pénzforgalmi eszközök mester
séges szaporítását vonta maga után. A pénzforgalmi eszközöknek 
ez a mesterséges szaporítása, az infláció, természetesen a pénz 
vásárlóerejének csökkenését vonta maga után, s így természetes, 
hogy a. háború folyamán, a szerint, amint a pénzforgalmi eszközök 
mesterséges szaporítása kisebb vagy nagyobb mérveket öltött, 
eltorzult az a kép, amelyet a pénzpiac a közgazdasági helyzetről 
nyújtott, mint ahogy eltorzul a tükör által vetített kép, ha síma 
felületét megdomborítjuk vagy meghomorítjuk. Zavarólag hatott 
e mellett az a körülmény is, hogy a termelés és fogyasztás közötti 
egyensúly erőszakos és hirtelen megbomlása, a nemzetközi forga
lom korlátozása, majd az a nagy pusztítás, amely a különböző



jószágokban bekövetkezett, a háború alatt a jószágok értékének 
mikénti alakulásában is nagy változásokat idézett elő, ami meg
nehezítette, sőt szinte lehetetlenné tette annak a megítélését, 
hogy az áralakulásban észlelhető eltolódások mennyiben idéztettek 
elő a pénz- és mennyiben az árú-oldalon előállott értékváltozás áltál.

Ezekből a körülményekből az következik, hogy a pénzpiacon 
a háború alatt észlelhető jelenségekből a közgazdasági helyzetre 
nézve nem vonhatók le ugyanazok a következtetések, mint ami
nők hasonló jelenségekből normális viszonyok közt le lennének 
vonandók, másrészt, hogy a közgazdasági életnek a pénzpiaccal 
szorosan össze nem függő egyes jelenségeire is ki kell terjesztenünk 
a figyelmünket akkor, amikor a háborúnak a pénzpiacra gyakorolt 
hatásait vizsgáljuk.

Ez a hatás — amint ezt utólag megállapíthatjuk — nagyban és 
egészben minden hadviselő államban ugyanaz volt. Legfeljebb 
fokozati különbségek észlelhetők, a szerint , hagy hadszíntér volt-e 
az ország egy része, vagy sem, hogy gazdagabb vagy szegényebb 
volt-e, hogy a háború érdekében megszervezett erőkifejtése hogyan 
aránylott gazdasági erejéhez és termelőképességéhez, végül hogy 
mennyiben volt fenntartható és biztosítható a semleges külfölddel 
való gazdasági forgalma. De ezek a fokozati különbségek is inkább 
a háború későbbi folyamán jelentkeztek, s leginkább az élelmiszerek 
és egyéb elsőrendű életszükségleti cikkek és hadianyagok hiányá
nak, másrészt a bekövetkezett inflációnak, különböző mértékében 
nyilvánultak meg. Az igazán nagyméretű eltérések csak a háború 
befejezése után jelentkeztek, amikor az a körülmény, hogy a háború 
elvesztését tulajdonképpen a vesztes felek közgazdasági összerop
panása idézte elő, a közgazdasági helyzet további alakulásában 
döntő súllyal éreztette hatását, amely hatást a békefeltételek 
természetszerűen csak fokoztak.

A háborúnak a pénzpiacra gyakorolt hatása szempontjából 
három korszakot különböztethetünk meg. Az első korszak a háború 
veszedelmének beálltától addig tartott, amíg a közgazdasági élet
nek a háború kitörése által való első megrázkódtatása lezajlott. 
A második korszak a közgazdasági életnek a háborúhoz való alkal
mazkodása, és a kezdődő, de a beavatottakon kívül alig sejtett, 
infláció befolyása alatt bekövetkezett látszólagos fellendülése jegyé
ben áll. Végre a harmadik korszak a gazdasági kimerülésnek és 
a mindinkább fokozódó infláció káros következményeinek a kora. 
Magyarországon az első korszak körülbelül az 1914. év őszi hónap
jáig tartott, hogy azután fokozatosan átengedje a tért a második 
korszaknak, hogy azt körülbelül az 1916. év közepétől fogva a 
harmadik korszak váltsa fel.

Tagadhatatlan, hogy a háború legelején a háborúnak a pénz
piacra gyakorolt hatását illetőleg nagy szerepet játszott az illető 
országnak a háborúra való gazdasági és pénzügyi felkészültsége 
(Finanzielle Kriegsbereitschaft), de amilyen nagy fontossága lett 
volna ennek a kérdésnek, ha az 1870/71-iki porosz-francia háború-
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hoz hasonló rövid háborúról lett volna szó. annyira veszített ez a 
körülmény jelentőségéből, minél hosszabbra nyúlt a háború tar
tama.

Magyarországnak, de Ausztriának, illetve az egész Osztrák- 
Magyar Monarchiának a háborúra való pénzügyi és gazdasági 
felkészültsége a háború kitörésekor, illetve azt közvetlenül megelő
zőleg jóformán a semmivel volt egyenlő. Ha számot adunk magunk
nak arról, hogy miben áll tulajdonképpen ez a háborúra való gaz
dasági és pénzügyi felkészültség, úgy ezen a hiányon nem csodál
kozhatunk és azért senkit felelőssé nem tehetünk. Nagy arany- 
készlet, a rövidlejáratú külföldi tartozásokat lényegesen meg
haladó rövidlejáratú külföldi követelések, nagy külföldi érték
papír tulajdon, jelentékeny élelmiszer- és nyersanyagkészletek, 
fejlett ipari szervezetben rejlő nagy ipari termelőképesség, elhelye
zést kereső tőkék, képezik a háborúra való gazdasági és pénzügyi 
felkészültségnek az elemeit. Olyan ország, mint Magyarország, 
amely mindezeket az elemeket nélkülözte, amely a külfölddel 
szemben eladósodott agrár állam volt, fejletlen iparral, aránylag 
csekély szén és vastermeléssel, eleve le kellett hogy mondjon ilyen 
értelemben vett háborúra való gazdasági és pénzügyi felkészült
ségről s a rövid háború esetén ebből várható előnyökről. A fejlet
tebb iparral bíró és tőkegazdagabb Ausztriával való kapcsolatunk 
némileg enyhíthette ugyan a helyzetet, de a többi nyugateurópai 
államokhoz képest Ausztria tőkegazdagsága is csekély volt és 
iparának teljesítőképessége sem érte el amazokét.

Hozzájárult ehhez, hogy a pénzpiac helyzete az 1912-iki bal
kánháború óta, de sőt kevés kivétellel Bosznia-Hercegovinának 
az Osztrák-Magyar Monarchia által 1908-ban történt annexiója 
óta, világszerte feszült volt, aminek jele az is, hogy az Osztrák- 
Magyar Bank váltóleszámítolási kamatlábát 1912. novemberében 
a balkánháború hatása alatt 6%-ra emelte fel és hogy ezt a kamat
lábat 1913. november végéig volt kénytelen fenntartani. Ezután 
javult ugyan a helyzet és a jegybank váltóleszámítolási kamat
lábát 1914. tavaszáig fokozatosan ismét a békebeli normális 4%-ra 
szállíthatta le. Sőt, amint másutt megemlítettük, 1914. tavaszán 
sikerült a magyar pénzügyminiszternek 500 millió korona névér
tékű hosszúlejáratú külföldi kölcsönt is viszonylag elég kedvező 
feltételek mellett elhelyezni, de már a szerajevói merénylet előtt 
a pénzpiacon újabb nyugtalanság jelei voltak észlelhetők.

A trónörököspárnak 1914. június 28-án történt meggyilko
lása az első napokban sem a pénzpiacot, sem a tőzsdét nem befo
lyásolta kedvezőtlenül. Az volt az általános felfogás, hogy ennek a 
szomorú eseménynek nem lesznek mélyebbreható politikai követ
kezményei. A június hónap végén a magyar pénzpiacon mutat 
kozó nagy pénzszükséglet nem hozható kapcsolatba a szerajevói 
merénylettel, mert az évnek ebben az időszakában rendszerint 
nagy volt a pénzpiac igénybevétele.

így nem tekinthető abnormális jelenségnek, hogy június 30-án



a váltó benyújtások az Osztrák-Magyar Banknál úgy Budapesten, 
mint Bécsben olyan jelentékenyek voltak,- hogy a jegybank jú
nius végéről szóló kimutatása már adóköteles bankjegyforgalmat 
tüntet fel. holott az ezt megelőző bankkimutatás szerint még 
130 millió adómentes bankjegy volt forgalomba hozható.

Ugyancsak június 30-án a budapesti tőzsde megnyitásakor 
a spekuláció tartózkodó volt ugyan, de később a többi piacokról 
érkezett kedvező hírek hatása alatt az irányzat megszilárdult és 
az árfolyamok emelkedtek.

A túloldali táblázat (326—327. o.) mutatja egyes, a tőzsdei 
helyzet megítélésére iránytadó értékeknek és árúknak áralakulá
sát 1914. évi június 27-től 1914. évi július 25-ig, azaz a szerajevói 
merényletet megelőző utolsó tőzsdenaptól addig a napig, amelyen 
a budapesti árú- és értéktőzsde a háború kitörését megelőzőleg 
utoljára működött.

E táblázatból kitűnőleg az árfolyamok alakulása meglehető
sen egyenletes volt. de az árfolyamoknak csekély lemorzsolódása 
észlelhető különösen a szóbanforgó időszak második részében, 
július 13-tól kezdődőleg. amely napon híre terjedt annak, hogy 
Belgrádban tüntetés volt az osztrák-magyar követség ellen. De 
hevesebb áreséseknek nyoma sem volt. még akkor sem. amikor 
mindinkább köztudomásúvá vált, hogy a monarchia Belgrádban 
erélyes demarche-ra készül, mert a magyar közvélemény békés 
hangulatában egyáltalában nem tartotta valószínűnek, hogy há
borús bonyodalmak következzenek be. Jellemző e tekintetben az. 
hogy a Magyar Jelzálog Hitelbank még július 15-én határozta el 
jelentékenyebb mennyiségű zálogleveleknek Svájcban való elhelye
zését, s e zálogleveleknek 10 millió frank névértékű első sorozata 
a legközelebbi napokban volt a Schweizerische Bankvereinnak 
leszállítandó.

Amidőn július 19-én a magyar miniszterelnök Bécsben az 
osztrák miniszterelnökkel és a közös külügy- és pénzügyminisz
terrel tanácskozott, nyílt titok volt. hogy a tanácskozás tárgyát 
a monarchiának belgrádi demarche-a képezte. A 21-iki újságok már 
jelentették is. hogy a legközelebbi időben várható ez a diplomáciai 
lépés. Ennek megfelelően lanyha volt a tőzsde irányzata és az ár
folyamok számottevően estek, a nélkül azonban, hogy a tőzsdei 
forgalomban nagyobb nyugtalanság tünetei mutatkoztak volna. 
22-én és 23-án a tőzsde tartózkodó volt. 23-án délután adta át az 
osztrák-magyar követ a Monarchia jegyzékét Belgrádban.

Ugyanebben az időben fogadta a magyar pénzügyminiszter 
a nagyobb budapesti pénzintézetek vezetőit. hogy velük az egy
idejűleg megtörténő demarche-ot közölje, s ennek a lépésnek gaz
dasági és pénzügyi hatásait, és az esetleg szükségeseknek mutatkozó 
intézkedéseket megbeszélje. A pénzintézetek vezetői a helyzet 
komolysága felől át voltak ugyan hatva, de azt nem tartották vál
ságosnak. Egyhangúlag az a nézet alakult ki, hogy bármik legye
nek is e diplomáciailépés következményei, a magyar közgazdaság
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« 25 .......... .. 76-90 81-50 725-50 3400- 624- 526-50 5<;o- 19-21 118-10 24-2.31 27-85 16-10
« 26. 31. §

* Vasárnap. ** Ü inepnap. * * *
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elég ellentállóerőt lesz képes kifejteni. Nem tartottak a közgazda
sági élet megzavarásától, s attól, hogy a közönségen pánikszerű 
jelenségeket okozó nyugtalanság vagy kishitűség vegyen erőt. Ki
jelentették, hogy intézeteik képesek lesznek a nyújtott hiteleket 
fenntartani, sőt ott, ahol szükséges lesz, további hitelnyújtásokkal 
támogatólag közbelépni és a kisebb intézeteknek segítségére lenni.

Ezt a nyugodt megítélését a helyzetnek megerősítette a tőzs
dének másnapi magatartása. Az árfolyamok ugyan Budapesten és 
Bécsben is estek, de a kínálat nem volt nagy s az elhelyezés simán 
ment végbe, ami ugyan részben a nagybankok intervenciós véte
leinek tulaj d oní tandó.

Az árfolyamalakulás körüli visszaélések megelőzése érdekében 
a budapesti tőzsde tanácsa azonban a magánforgalmat szigorú 
büntetés terhe alatt megtiltotta.

Nemcsak a tőzsdén, de a nagyközönség körében is nyugodtan, 
sőt bizonyos megkönnyebbülés érzetével fogadták a demarche-ot.

Július 25-én az árfolyamok eleinte ugyan visszamentek, de 
később kedvező bécsi hírek hatása alatt javultak, sőt egyes érté
kek árfolyama az előző napihoz képest emelkedett is. Senki sem 
gyanította akkor, hogy ez volt a budapesti tőzsdén, egy évekig 
tartó, és az ezeréves Magyarország létalapjait megingató világ
háborút megelőző utolsó tőzsdenap. Július 25-én délután 6 óra 
30 perckor a Monarchia követe, báró Giessl. az egész követségi 
személyzettel elhagyta Belgrádot. minthogy a szerb kormánynak 
a Monarchia jegyzékére adott válasza nem volt kielégítő.

Már ezt megelőzőleg, délután 3 órakor Szerbia kormánya moz
gósította az egész haderőt, amire még ugyanaznap este az Osztrák- 
Magyar Monarchiában is el lett rendelve a részleges mozgósítás, 
amely a 10 hadtestből álló hadseregből 7 hadtestre terjedt ki. 
26-án reggel falragaszokon közzé lettek téve a részleges mozgó
sításra vonatkozó rendelkezések s ugyanezen a napon megjelen
tek a magyar kormánynak háború esetére szóló és az 1912. évi 
LXIII. tc.-en alapuló kivételes intézkedései; mindössze 33, túl
nyomó részben rendészeti természetű és a büntető eljárásra vo
natkozó rendelet. 27-én közzétette a Magyar Államvasút a sze
mély- és árúforgalonmak 28-án, mint az első mozgósítási napon 
életbelépő korlátozásait.

A budapesti tőzsde bezárása nem volt tervbevéve. Ellenkező
leg, úgy a pénzügyminisztériumnak, mint a pénzintézetek vezetői
nek az volt a nézete, hogy a tőzsdei forgalmat nem szükséges be
szüntetni, de egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy indoko
latlan árfolyameséseknek eleje legyen vehető. Ez állásfoglalás meg
ítélésénél nem tévesztendő szem elől. hogy ebben az időben a 
Monarchia vezető körei világháború kitörését kizártnak vették, s 
biztosra vették, hogy az esetleges háborús komplikációk Szerbiára 
lesznek lokalizálhatok. A fentjelzett irányban szükséges teendők 
megbeszélése végett a vezető budapesti pénzintézetek képviselői 
július 26-án, amely nap vasárnapra esett, össze is ültek tanács



kozásra, de e tanácskozás folyamán vették azt a hírt, hogy a bécsi 
tőzsde 27., 28. és 29-én zárva lesz. Minthogy ily körülmények között 
attól kellett tartani, hogy a budapesti tőzsdét elárasztanák a bécsi 
kontremin eladási megbízásai, a budapesti tőzsde tanácsa nem 
tehetett egyebet, mint hogy a maga részéről is elhatározza a tőzs
dének a fentemlített három napon való zárvatartását. A már 
megkötött üzletek lebonyolítása tekintetében egyidejűleg megfelelő 
határozatok hozattak.

28-án az országgyűlés királyi kézirattal el lett napolva. Ezt 
megelőzőleg a miniszterelnök beterjesztette a képviselőházban a 
kormánynak a háború esetére szóló kivételes hatalom igénybe
vételére vonatkozó jelentését. Ugyanezen a napon jelent meg a 
király manifesztuma a lakossághoz és a hadüzenet Szerbiának. 
A horvát országgyűlés is el lett napolva és azok a kivételes intéz
kedések. amelyek Horvát-Szlavonországokban az autonómia jog
köréhez tartoztak, megfelelő országos törvény hiányában, királyi 
felhatalmazás alapján, rendeleti úton lettek életbeléptetve.

A hangulat az egész országban. Horvát-Szlavonországokat is 
beleértve, bizakodó és lelkes volt. Általában azt remélték, hogy a 
háború rövid ideig fog tartani és hogy az lokalizálható lesz', mert 
a nagyhatalmak tudják, hogy a Monarchiának Szerbiával szemben 
nincsenek hódító szándékai.

Az Osztrák-Magyar Bank igénybevétele július 28. és 29-én 
rendkívül nagy volt. de ez sem hatott különösen nyugtalanítólag. 
Még 28-án általában biztosra vették, hogy 30-án újra megnyitják 
a tőzsdét.

Az élelmiszerek ára a fővárosban a hadüzenetet követő na
pokon jelentékenyen emelkedett, ami főként a vasúti forgalom 
korlátozásának volt a következménye. A kormány és a főváros 
tanácsa minden intézkedést megtett, hogy élelmiszerek megfelelő 
mennyiségben álljanak rendelkezésre, s ez intézkedések eredmé
nyeként július 30-án már tényleg estek az élelmiszerek árai.

A bécsi tőzsde példáját követve a budapesti tőzsde tanácsa 
július 29-én elhatározta, hogy az értéktőzsdét további intézkedésig 
szünetelteti és hogy az árútőzsdét július 30-án és 31-én zárva tartja.

Az utóbbi napokban mindjobban és jobban érezhető pénz
szükség, sőt pénzhiány jelei mutatkoztak. Bár az Osztrák-Magyar 
Bank a váltóleszámítolási kamatlábat július 26-án 4-ről 5%-ra 
emelte, a jegybank igénybevétele mindig fokozódott. A közönség 
anélkül, hogy ez pánikszei" mérveket öltött volna, mindig nagyobb 
s nagyobb mértékben von,;i vissza betéteit a pénzintézetektől, 
amelyek ennélfogva természetesen a jegybankot voltak kénytele
nek mind nagyobb és nagyobb mértékben igénybevenni. Bár a 
jegybank vezetősége, amennyire csak azt a csakhamar jelent
kező és csak néhány nap múlva megszüntethető bankjegyhiány 
megengedte, nagy megértéssel igyekezett a pénzintézetek igényeit 
kielégíteni és bár a nagybankok is tőlük telhetőleg támogatták a 
kisebb pénzintézeteket, ezek körében, különösen a vidéken, mind-
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inkább nőtt a nyugtalanság a miatt, hogy nem lesznek képesek a 
betéteikért jelentkezők igényeit kielégíteni, ami a bizalom meg
rendülését és zavart vonhatna maga után. Egyes kisebb intézetek 
vezetői annyira tartottak ettől, hogy a betétek alapszabályszerű 
felmondási határidejének betartását sem merték kívánni, nehogy 
ezzel is tápot adjanak a bizalmatlanság lábrakapásának. E he
lyett inkább fokozottabb igényeket támasztottak a jegybankkal 
szemben, és e mellett mindinkább kezdett terjedni az a felfogás, 
hogy a kormánynak moratórium engedélyezése által kellene a 
gyengébb pénzintézetek segítségére sietnie. Ez ellen az egyébként 
nem a nyilvánosság előtt tárgyalt terv ellen a pénzügyminiszter 
határozottan állást foglalt. A moratóriumot az adott viszonyok 
között nem tartotta feltétlenül szükségesnek. E mellett nagyon 
károsan befolyásolta volna az ország hitelét, ha Magyarországon 
moratóriumot engedélyeztek volna, holott Ausztriában ezt szük
ségesnek nem tartották. A Monarchia helyzetét is kedvezőtlen 
színben tüntette volna fel. hogyha egv Szerbia elleni háború első 
napjaiban, csak a részleges fnozgósítás következtében is, már mora
tóriumot kellett volna igény bevenni. A pénzügyminiszter bízott 
benne, hogy nagyobb kellemetlenségek moratórium engedélyezése 
nélkül is el lesznek kerülhetők s hogy a kisebb' intézetek a jegybank 
és a nagybankok támogatásával simán meg fognak felelhetni köte
lezettségeiknek. annál is inkább, mert a nagybankok helyzete 
semmi aggodalomra nem adott okot.

Az egymást drámailag követő események azonban hamarosan 
megváltoztatták a helyzetet.

Az orosz hadsereg mozgósítását a cár július 30-án rendelte el, 
a mi maga után vonta az Osztrák-Magyar Monarchia egész had
seregének mozgósítását. Bár még mindig remélték, hogy Orosz
országgal a háború ki lesz kerülhető, s a Monarchia általános 
mozgósításáról szóló hivatalos értesítés hangsúlyozta is, hogy a 
Monarchiának Oroszországgal szemben nincsenek aggresszív szán
dékai, a pénzügyminiszter tartott tőle. hogy ennek a Monarchiára 
rá kényszer! tett lépésnek nagyon káros kihatásai lesznek a pénz
piacra és a pénzintézetek helyzetére.

Ezért Bécsbe utazott, egyrészt azért, hogy ha lehetséges, 
az általános mozgósítási parancs közzétételének egy-két nappal 
való elhalasztását kieszközölje, másrészt azért, hogy az osztrák 
kormány illetékes tagjaival egy mindkét államban egyidejűleg 
elrendelendő moratórium tekintetében tanácskozzon.

Nagyon kívánatosnak látszott az általános mozgósítási parancs 
közzétételének elhalasztása azért, mert már is mutatkozott a fize
tési eszközök hiánya s félős volt, hogy ha az általános mozgósítás 
elrendelése váratlanul éri a jegybankot és a nagy pénzintézeteket, 
s nem adatik nekik elegendő idő az előkészületekre, ez a pénzfor
galomban nagy zavarokat idézhetne elő. A halasztás nem látszott 
lehetetlennek, mert úgyis augusztus 4-ike volt. mint az első moz
gósítási nap. tervbevéve. Ez a törekvés azonban, amelyet az Osz



trák-Magyar Bank kormányzója is hathatósan támogatott, ered
ménytelen maradt, mert már kiadatott volt az általános mozgó
sítást elrendelő hirdetmény.

Moratórium elrendelése ennélfogva annál sürgősebbnek mutat
kozott. Ez ellen az osztrák kormánynak eleinte súlyos aggályai 
voltak. De miután a bécsi nagybankok vezetői is szükségesnek 
tartották a moratóriumot, s tekintettel arra, hogy Franciaország
ban is korlátozták a pénzintézeteknek a betétek visszafizetésére 
vonatkozó kötelezettségét, az osztrák kormány végre a maga ré
széről is hajlandónak nyilatkozott a moratórium elrendelésére. 
Még július 31-én megszövegezték ennélfogva a rendeletet, amely 
augusztus 1-én úg\r Magyarországon, mint Ausztriában megjelent, 
és amellyel a két állam kormánya, teljesen azonos módon, szabá
lyozta az engedélyezett fizetési halasztást. Mert a moratórium el
rendelése ugyan a két állam saját önálló jogkörébe tartozott, de a 
két állam közötti élénk gazdasági kapcsolatra való tekintettel 
célszerűnek látszott, hogy ez, a gazdasági életbe és forgalomba 
mélyen belevágó intézkedés, egyöntetű legyen a két államban.

Egyelőre csak 14 napra terjedő moratóriumról volt szó. Vál
tón, csekken, kereskedelmi utalványon, kereskedelmi ügyleten vagy 
bármely magánjogi ügyleten alapuló olyan kötelezettség tekinteté
ben. amely 1914. évi augusztus hó 1. napja előtt keletkezett és 
már esedékessé vált vagy augusztus 14-ig esedékessé lesz. az ese
dékesség napjától fogva, vagy ha a kötelezettség már augusztus 1-e 
előtt esedékessé vált. augusztus 1 -tői fogva tizennégvnapos fize
tési halasztás engedélyeztetett.

E halasztás tartama alatt a szóbanforgó váltók, csekkek és 
kereskedelmi utalványok bemutatásának és óvatolásának helye 
nem volt. Olyan tartozások után. amelyek után megállapodás vagy 
törvény érteimében kamat fizetésének volt helye, a kamat a halasz
tás tartamára is fel volt számítható. A halasztás időtartama a szó
banforgó követelések tekintetében sem az elévülési időbe, sem 
más, a jogok gyakorlására nézve megállapított időbe nem volt be
számítandó.

A moratórium nem terjedt ki :
1. betéti üzlettel foglalkozó pénzintézeteknél, betéti köny

vekre vagy folyószámlára elhelyezett betétekre 200 K erejéig.
2. Lakások, egyéb helyiségek és bútorok bérletéből eredő 

követelésekre, kivéve ha az adós fél katonai szolgálatot teljesített, 
vagy ilyen szolgálatot teljesítőkkel egyenlő megítélés alá esett.

3. Szolgálati szerződésekből eredő követelésekre.
L Élelmezési, ellátási és életjáradék követelésekre.
5. Állami és államilag biztosított adósságok kamataira, tőke- 

törlesztésére és járadékaira.
6. Olyan követelésekre, amelyeket a minisztérium külön ren

delettel kivesz a moratórium alól.
Az igazságügyminiszter felhatalmaztatott. hogy a rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket megtegye és



hogy a rendeletet a szükséghez képest kiegészítse és módosítsa. 
A rendelet 1914. augusztus 1-én lépett hatályba.

Amint a fentiekből kitűnik, a rendelet tulajdonképpen jó
formán általános moratóriumot rendelt el, holott a kiindulópont 
a takarékpénztáraknak és letéti bankoknak a betevők ostroma 
elleni megvédése volt. de az összes illetékes tényezők felfogása 
megegyezett abban, hogy kizárólag a pénzintézeti betétekre vonat
kozó egyoldalú intézkedés sokkal nagyobb nyugtalanságot okozna, 
mint az általános moratórium.

Az eredetileg csak 14 napra tervezett moratóriumot Magyar- 
országon általában megnyugvással fogadták. De kihirdetése után 
mindjárt kifogás tárgyát képezte a 14 napos határidő, úgy hogy a 
kormány rövidesen kénytelen volt a közönség megnyugtatására ki
jelenteni. hogy a moratóriumot okvetlenül meg fogja hosszab
bítani.

Tényleg, amint azt később látni fogjuk, a moratórium nem
csak hogy meg lett hosszabbítva, hanem az erre vonatkozó határoz- 
mányok a rendeletek egész sorozatával lényegesen ki is lettek építve, 
és a moratórium csak idővel és fokozatosan volt megszüntethető. 
A viszonyok különbözősége folytán ezek a további intézkedések 
Magyarországon és Ausztriában már nem voltak egyöntetűek. 
Azok az indokok, amelyek kívánatossá tették, hogy a moratórium 
elrendelése egyöntetűen történjék, a kérdés további rendezése 
folyamán már nem tették ezt az egyöntetűséget szükségessé, annál 
kevésbbé. mert a vámterület és pénzrendszer közössége dacára, a 
háború folyamán a két állam gazdasági élete közötti kapcsolatok 
mindinkább meglazultak. Horvát- és Szlavonországokat illetőleg 
azonban, bál- a moratóriumra vonatkozó rendelkezési jog a hor- 
vátszlavon országos kormányt illette meg. lényegileg állandóan 
ugyanazok az intézkedések foganatosíttattak, mint Magyarországon.

A továbbiakban, kevésbbé részletesen bár. ismertetni fogjuk 
a moratórium kiépítésére, meghosszabbítására, majd lebontására 
vonatkozó rendelkezéseket, az első moratórium-rendelettel azon
ban bővebben kellett foglalkoznunk, nemcsak azért, mert a, mora
tóriumra vonatkozó összes további intézkedéseknek is az ebben 
a rendeletben foglalt rendelkezések képezték a gerincét, de azért 
is, mert a háború kitörését közvetlenül követő időben a háborúnak 
a pénzpiacra gyakorolt hatása a moratórium elrendelésének szük
ségességében jutott a legjellegzetesebben kifejezésre.

Az Osztrák-Magyar Bank, rendkívül nagy igénybevétele foly
tán, a váltóleszámítolási kamatlábat, amelyet július 25-én 4-ről 
5%-ra emelt fel. július 31-én 6%-ra emelte.

Az általános mozgósítás elrendelése július 31-én lett, fal
ragaszokon, közzétéve. Ezt a hírt a népesség lelkes áldozat- 
készséggel fogadta. A kormány azokat a kivételes intézkedéseket, 
amelyeket a részleges mozgósításkor csak az országnak a részleges 
mozgósítás által érintett egyes részeire rendelt el. kiterjesztette 
az ország egész területére.



A tőzsdetanács július 'iI-én a határidőforgalom beszüntetését 
és a függő határidőügyleteknek az általa egyidejűleg megállapított 
árfolyamokon való kényszerlebonyolítását határozván el, kimondta, 
hogy a későbbi ármegállapításra kötött ügyletek hatályukat vesz
tik, kivéve azokat, amelyeknél a felek az árat már korábban meg
határozták, s azokat, amelyeknél az árú már leszállíttatott és csupán 
az ár meghatározása maradt függőben. Az utóbbi ügyletekre nézve 
kimondta a tanács, hogy elszámolásuk szempontjából az egyéb 
határidőügyletekre megállapított árfolyamok irányadók. A külön
bözeteket három részletben lehetett fizetni ; az utolsó részlet 
augusztus 10-én volt esedékes. A tanács augusztus 2-án elhatá
rozta, hogy az árútőzsdét az effektiv forgalom számára 3-án meg
nyitja. Ugyancsak augusztus 2-án vált köztudomásúvá, hogy 
Franciaország 1-én elrendelte az általános mozgósítást s ugyan
ezen a napon az Osztrák-Magyar Fánk a váltóleszámítolási kamat
lábat 6%-ról 8-ra emelte, fel.

3- án reggel közölték a hírlapok a hírt. hogy a német nagykövet 
1-én este 71 ■> órakor átadta Szent-Pétervárt a német hadüzenetet.

Az árútőzsde 3-án tényleg megnyílt az effektiv üzletnek. 
A látogatottság igen nagy, de a forgalom nagyon csekély volt, 
mert a mozgósítás folytán beállott szállítási nehézségek következ
tében nagyon kevés készárú volt a piacon. 77 kilogrammos búza 
árát 29 K 50 fillérrel, a zab árát 20 K 50 f-rel jegyezték.

Budapest nagyiparosai és nagykereskedői augusztus 3-án 
tanácskozást tartottak, amelynek folyamán elhatározták, hogy 
az ipar és kereskedelem hitelérdekeinek védelmére szövetséget 
alkotnak, s felkérték a budapesti pénzintézeteket, hogy az iparnak 
és kereskedelemnek eddig nyújtott hiteleket tartsák fenn s az 
üzemek folytatására szükséges összegeket a felek betéteiből, a 
moratórium dacára, bocsássák rendelkezésre. Ez a kívánságuk 
nagyrészt teljesítve is lett. A mozgósítás elrendelése után mind
jobban mutatkozó hiánya a pénzforgalmi eszközöknek azonban 
megakadályozta a pénzintézeteket abban, hogy üzletfeleiket az 
általuk igényelt készpénzzel mindig zavartalanul ellássák. Ezen a 
a bajon csak fokozatosan és idővel lehetett segíteni mert a had
vezetőség nagymérvű mozgósítási pénzszükséglete a jegybank jegy
készletét annyira igénybevette, hogy némi időre volt szükség ahhoz, 
amíg az Osztrák-Magyar Bank a kellő mennyiségű bankjegyeket 
előállíthatta, különösen kisebb címletekben. Körülbelül két hét 
alatt azonban meg volt szüntethető a bankjegyhiány, amely csak 
néhány napig volt kellemetlenül érezhető.

4- én üzente meg Nagybritannia a háborút Németországnak.
6-án jelent meg a belügyminiszter rendelete, amely kihágás

nak minősítette az élelmiszerek és elsőrendű életszükscgleti cikkek 
árának, és az e cikkek előállításával és forgalombahozatalával kap
csolatos teljesítmények árának, aránytalan felemelését. Ez volt 
az első kormányintézkedés, amely az áralakulás szabályozását 
célozta s amelyet, különösen a háború későbbi szakaiban az ily-
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irányú kormányintézkedések egész láncolata követett, de ezek az 
intézkedések, mint másutt, úgy Magyarországon sem jártak igazi 
eredménnyel.

Az ércváltópénz thezaurálása folytán különösen egykoro- 
násokban és forintosokban csakhamar olyan hiány mutat
kozott, hogy az Osztrák-Magyar Bank főtanácsa augusztus 5-én 
elhatározta kétkoronás bankjegyek előállításának előkészítését. 
Ugyanekkor elhatározta a bank főtanácsa, a két állam kormányá
nak hozzájárulásával, hogy további intézkedésig a bank állásáról 
és a jegyforgalomról kimutatásokat nem tesz közzé, és elrendelte 
a hadiállapot folytán a jegybank ügyvitelében szükségessé vált 
rendkívüli intézkedésedet.

A kétkoronás bankjegyek augusztus 21-én tényleg forgalomba 
is kerültek.

Augusztus 5-én nyújtotta át a Monarchia pétervári nagy
követe az orosz külügyminiszternek azt a jegyzéket, amelyben az 
Osztrák-Magyar Monarchia kijelenti, hogy Oroszországgal háborús 
állapotban levőnek tekinti magát.

Már augusztus 7-én úgyszólván teljesen megnyugodott a pénz
piac. Az Osztrák-Magyar Banknál a váltóbenyujtások igen szűk 
keretek közt mozogtak s a budapesti pénzintézeteknél az új be
tétek összege meghaladta a kivételeket.

A férfimunkaerő hiányának jelei első ízben augusztus 4-én 
mutatkoztak, amikor a budapesti köztisztasági hivatal közzétette, 
hogy az utcák tisztítására női munkaerőket is alkalmaz.

A kereskedelmi miniszter utasította az iparhatóságokat, hogy 
a munkaidő korlátozására vonatkozó törvényes rendelkezések be 
nem tartása miatt ne indítsanak eljárást, és a vasárnapi nnmka- 
szünetet a háború egész tartamára felfüggesztette.

A főváros lakosságának zavartalan ellátása érdekében augusz 
tus 8-án összeírták, és zár alá vették a budapesti malmok gabona- 
és lisztkészletét. A pénzügyminiszter a folyamatban levő osztály
sorsjáték 5. és fi. osztályának húzásait az akkor még rövidnek 
hitt háború végéig elhalasztotta.

A kisforgalomban, bár szórványosan, kezdtek mutatkozni a 
papírpénz iránti bizalmatlanság nyomai, aminek a jele az, hogy 
a pénzügyminiszter elrendelte a szigorú megbüntetését azoknak 
az italmérőknek, akik a közönségtől papírpénzt egyáltalában nem, 
vagy csak felárral fogadnak el.

A pénzügyminiszter részben azért, hogy az állami bevételek 
befolyását gyorsítsa, részben abból a megfontolásból kiindulva, 
hogy a háború alatt a hitelgazdálkodás helyét mindinkább az egész 
vonalon a készpénzben való fizetés fogja elfoglalni, augusztus 11-én 
a vámok hitelezését teljesen beszüntette, a fogyasztási adók hitele
zését pedig lényegesen korlátozta. Ez az utóbbi intézkedés az érde
keltség körében eleinte nagy nyugtalanságot váltott ki, de csak
hamar kiderült, hogy az a megfontolás, amely a pénzügyminisztert 
ez intézkedés megtételénél vezette, helyes volt. mert a hitelezés



korlátozása semmi nagyobb zavart nem okozott, úgy hogy a 
fogyasztási adók hitelezésének korlátozása a háború egész tartama 
alatt fenn lett tartva, míg a vámhitelezés intézménye az 1014. év 
december havában újra be lett hozva.

A pénzpiac lényeges megkönnyebbülésének a jele, hogy az 
Osztrák-Magyar Bank a váltóleszámítolási kamatlábat augusztus 
20-án 8%-ról leszállította 6%-ra. Ezen a napon a jegybank fő
tanácsa a lombardképes értékpapírok körét lényegesen kiterjesz
tette, amennyiben az eddig nem lombardképes zálogleveleken és 
kötvényeken kívül, több közlekedési vállalatnak, biztosító tár
saságnak és iparvállalatnak részvényei is lombardképeseknek nyil
váníttattak.

A vasúti forgalomban a mozgósítás folytán elrendelt korláto
zások augusztus 28-ától fogva fokozatosan csökkentek, úgy hogy 
október 1-én egyes vonalak kivételével a darabárúforgalom is újból 
fel lett véve.

A pénzintézetek helyzete is fokozatosan javult, a betétek 
újból emelkedni kezdtek, úgy hogy szeptember közepe táján a 
vidéki pénzintézetek betétállománya is csaknem elérte a háború 
kitörése előtti összeget. A hitelszövetkezeteket pedig a háború 
egyáltalában alig érintette ; nagyobbaránvú betétfelmondások 
csak egyes ritka esetekben fordultak elő.

A m. kir. postatakarékpénztár betéti forgalmában szeptember 
hónapban 106 millió koronát meghaladó betétállomány mellett a 
kifizetések az új betéteket mindössze mintegy 740,000 K-val halad
ták meg, míg a csekk- és clearing-forgalomban kereken 258 millió 
állomány mellett a befizetések 105 millión felüli összeggel haladták 
meg a kifizetéseket. Úgy hogy, bár,az ipar helyzete még sok kívánni
valót hagyott hátra, általánosságban azt lehet mondani, hogy az 
1014. év október havától fogva a háborúnak a pénzpiacra gyako
rolt hatása szempontjából a második korszakba való átmenet vette 
kezdetét. Ennek bizonysága az is, hogy a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara állandó gazdasági bizottsága október 11-én a gazda
sági helyzet megkönnyebbülését állapította meg.

Az ipar helyzete a háború első hónapjaiban természetszerűen 
nagyon kedvezőtlenül alakult. Az összes iparágak, kivéve azokat, 
amelyeket kisebb-nagyobb mértékben a hadvezetőség foglalkoz
tatott, megrendeléshiány és az anyagbeszerzés nehézségei miatt 
panaszkodtak, amit az érdekeltek részben a moratóriumra vezet
tek vissza. Bár ebben az időben a munkaalkalmak csökkenése 
folytán, a tömeges katonai bevonulások piacára, inkább munkás- 
felesleg, semmint munkáshiány volt észlelhető, azért egyes ipar- 
vállalatok mégis sokat szenvedtek begyakorolt munkásaik, élő
in unkásaik és üzemvezetőik egy részének bevonulása folytán. Ezen 
segítendő, a kormány' a hadvezetőséggel egyetértésben igyekezett, 
a közérdekből fenntartandó ipari üzemek nélkülözhetetlen had
köteles munkaerőinek a katonasághoz való bevonulását a lehető
séghez képest elodáztatni. Az érdekeltek a miatt is panaszkodtak.



hogy a hadvezetőség az ipari megrendeléseknek azt a kvótáját is, 
amely Magyarországon megfelelően elő lenne állítható, részben 
az osztrák iparnak juttatja. A magyar kormány eziránt! felszóla
lására a hadügyminisztérium a megrendelések sürgősségével és 
azzal védekezett, hogy az osztrák ipar nagyobb teljesítőképessége 
a megrendelések pontos végrehajtását jobban biztosítja. Ezen 
a bajon segítendő, a magyar kereskedelemügyi minisztérium 
kirendeltséget létesített a hadügyminisztériumban, — amely a 
háború folyamán lényegesen ki lett építve, — s amelynek az volt 
a feladata, hogy egyes megrendelések kiadása előtt tájékoztassa a 
hadügyminisztériumot a magyar ipar teljesítőképességéről.

Különösen kedvezőtlen volt az építőipar helyzete, amely jó
formán teljesen szünetelésre volt kárhoztatva, mert a pénzinté
zetek nemcsak hogy új jelzálogos hiteleket nem engedélyezhettek, 
de a moratórium alapján a már megszavazott ilyen hiteleknek ese
dékessé váló részleteit sem folyósították. Nehezítette az építőipar 
helyzetét az a körülmény is, hogy a kormány a háború kitörése 
után egyrészt azért, hogy a háború folytán rendkívül megduzzadt 
állami kiadásokat ott, ahol lehet, csökkentse, másrészt azért, mert 
előrelátható volt. hogy a háború rövidesen nagy anyaghiányra fog 
vezetni, a beruházási munkálatokat, amennyire csak lehetséges 
volt. korlátozta, amiről más vonatkozásban már bővebben megemlé
keztünk.

Részben az ipar helyzetén segítendő, a magyar és az osztrák 
kormány megállapodást létesített az Osztrák-Magyar Bankkal 
Hadikölcsönpénztár felállítása iránt. Ez a Németbirodalom hasonló 
intézkedésének az utánozása volt. mely elől a magyar kormány, 
tekintettel arra. hogy úgy Magyarországon, mint különösen 
Ausztriában sok gazdasági érdekeltség sürgette ilyen pénztár fel
állítását, nem akart elzárkózni, bár előre volt látható, hogy nálunk 
egy ilyen intézményre nem vár olyan fontos hivatás, mint Német
országban. minthogy az Osztrák-Magyar Bank. amely lombard
hitelezéssel is foglalkozott s amely, amint láttuk, a háború kitörése 
után a lombardképes értékpapírok körét lényegesen kiterjesztette, 
maga nyújthatta azoknak a hiteleknek jelentékeny részét, amelye
ket Németországban a Hadikölcsönpénztár volt hivatva nyújtani, és 
mert a Monarchia két államának gazdasági helyzete nagyobb- 
mérvű árú-lombardhitelezést nem tett szükségessé. Legfeljebb a 
cukoripai' szempontjából látszott célszerűnek Magyarországon ilyen 
intézmény létesítése. A szeptember 20-án felállított Hadikölcsön
pénztár. mely működését október 26-án kezdte meg, és melynek 
üzletvitele a pénzügyminiszter felügyelete és állami közegek közre
működése mellett, úgy Magyarországon, mint Ausztriában az 
Osztrák-Magyar Bankra ruháztatott. a háború egész tartama alatt 
fenn lett tartva, de tényleg az egész idő alatt igen csekély mérték
ben lett igénybevéve. A Hadikölcsönpénztár által kibocsátott 
250, 2000 és 10.000 K névértékű pénztárjegyek, amelyek a magán- 
forgalomban nem bírtak ugyan kötelező fizetési eszköz jellegével.



tie hivatalok, nyilvános pénzintézetek és az Osztrák-Magyar Bank 
által minden, nem ércpénzben teljesítendő fizetés fejében el voltak 
fogadandók, tényleg nem kerültek forgalomba, mert azokat mind 
az Osztrák-Magyar Bank tartotta vissza, minthogy a birtokában 
levő ilyen pénztárjegyek a forgalomban levő bankjegyek összegé
ből le voltak vonhatók. A törvényhozás utólag az 1914. évi december 
hó 24-én kihirdetett 1914. évi XLVII. t.-cikkel jóváhagyta a Hadi- 
kölcsönpénztár felállítását.

A budapesti árú- és értéktőzsde tanácsa állandóan foglalkozott 
az összes függő kötések lebonyolításával. Ámde ezt a moratóriumra 
vonatkozó rendelkezések megakadályozták. Ezért a kormány a 
tőzsde elnökségének előterjesztésére rendeletileg kimondotta, hogy 
a Budapesti Árú- és Értéktőzsdén érvényben álló árú- és érték- 
üzleti leszámolórend határozmányai alá eső ügyletek alapján kelet
kező, rendeletileg közelebbről körülírt, pénztartozások nem esnek 
a moratórium alá. Ez alapon elhatározta a tőzsdetanács, hogy az 
értéküzletben a függőben tartott összes teljesítéseknek szeptember 
hó 4-én kell megtörténniük, míg az árúhatáridőügyletekből eredő 
különbözetek befizetését három részletben engedte meg s a le
számoló irodát utasította, hogy készpénzfizetés helyett, természe
tesen a fizető fél veszélyére, kivételesen csekket vagy átutalást is 
elfogadjon. A szeptember 10. 18 és 26-ára megállapított három 
fizetési nap teljesen zavartalanul folyt le, úgy hogy az összes függő 
kötések minden fizetésképtelenség elkerülésével egészen le lettek 
bonyolítva, ami nemcsak a foganatba vett intézkedések helyességét, 
de azt is bizonyítja, hogy a pénzpiacnak a háború kitörését követő 
első megrázkódtatása immár megszűnt volt. A háború alatt létre
jött készárúügyletek lebonyolítása tárgyában a tőzsdetanács nem 
állapított meg stornó-árakat, de egyrészt hirdetményileg figyel
meztette a feleket, hogy az ilyen ügyletek lebonyolítása körül 
támadó intézkedésekben való döntés során a tőzsdebíróság semmi 
esetre sem fog segédkezet nyújtani ahhoz, hogy az egyik vagy 
másik fél az ügylet megkötésekor előre nem látott rendkívüli ese
mények következtében méltánytalan előnyökhöz jusson, másrészt 
indokoltnak találta a tanács, hogy a malomipar körébe tartozó 
egyes cikkek tekintetében, tekintettel arra, hogy ily módon a 
függő ügyletek perenkívüli tömeges rendezése valószínűnek lát
szott. stornó-árakat ajánljon, azzal, hogy méltányosnak találná, 
ha a felek, amennyiben kötéseiket egyezség útján kívánják ren
dezni, ezeket a stornó-árakat vennék alapul. Ez ügyletek békés 
rendezését elősegítendő, a tőzsdetanács békéltető bizottságot is 
szervezett, és mindezeknek az intézkedéseknek megvolt az az 
eredménye, hogy az összes lebonyolítások nagyobb zavarok és 
nehézségek nélkül mentek végbe.

A háború kitörését követő első hónapokról adott kép nem 
volna teljes, ha meg nem emlékeznénk azokról a különböző segé
lyezési akciókról, amelyeknek az volt a célja, hogy azok, akik, a 
katonai szolgálatra behívottaknak a törvényes rendelkezések alap-
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ján segélyezendő családtagjain felül, a háború folytán kedvezőtlen 
anyagi viszonyok közé jutottak, megfelelő segélyben és támoga
tásban részesüljenek.

Mindenekelőtt megemlítendő e téren a magánjótékonyság, 
amely a háború egész tartama alatt, de különösen annak elején, 
különböző egyesületek és gyűjtések révén igyekezett segíteni azo
kon. akik a háború következményeit anyagi helyzetük megrom
lásában fokozottabb mértékben voltak kénytelenek viselni. így 
nagyarányú gyűjtések tétettek folyamatba a hadbavonult tartalé
kosok családjainak rendkívüli segélyezésére, a vöröskeresztegylet 
javára, a dicsőség mezején elesettek hátrahagyottainak segélye
zésére. az «Auguszta-alap» javára, amelynek rendeltetése az volt, 
hogy a különböző okokból nehéz helyzetbe jutottaknak gyors 
segélyt nyújtson, népkonyhák felállítására stb.

E mellet a hadügyminisztérium Magyarországon a m. kir. hon
védelmi miniszterrel,Ausztriában a Landwehrminiszterrel egyetértő- 
leg Budapesten, illetve Wienben egy-egy hadsegélyzőhivatalt állított 
fel, amelyeknek feladatát képezte a fegyveres erő tagjaira és hozzá
tartozóikra vonatkozó minden olyan rendkívüli hadisegélyezés, 
amely az intézményesen biztosított hadigondozás körét meghaladta.

A legfontosabb szerep e téren azonban a magyar kormány 
által létesített Országos Hadsegélyező Bizottságnak jutott, amely' 
a Hadsegélyző Hivatal és több szakbizottság keretében hivatva 
volt megszervezni és egyöntetűen vezetni az egész hadisegélyezés 
ügyét, irányítani az egyes egyesületek eziránti működését, és egy
séges terv szerint felhasználni a különböző gyűjtések révén és egyéb 
forrásokból rendelkezésre álló összegeket. E Hadsegélyező Bizott
ság, melynek tagjai sorában a kormány felhívása folytán párt
különbség nélkül az egész társadalom legkiválóbb képviselői reszt
vettek, hivatva volt részben az elnapolt országgyűlés helyett a 
közvélemény irányítására és álláspontjának kifejezésére, és ennek 
megfelelően szakbizottságai, főként a háború elején, a legkülönbö
zőbb kérdések megvitatásával foglalkoztak. így a pénzügyi, a 
közgazdasági és munkaügyi albizottság többek között foglalkozott 
az építkezési ipar megindításával, hadihitelintézet felállításának 
kérdésé vél, az ellenséges állampolgárok vagyona lefoglalásának, és 
az ellenséges államokban levő magyar követelések és vagyonok 
megvédésének kérdésével, a részvénytársaságok 1914-iki mérlegé
nek mikénti összeállításával, az osztalékok kérdésével stb. Az épí
tési ipar helyzetén úgy vélt segíthetni az illetékes szakbizottság, 
hogy az állam az építkezések folytatására kibocsátandó új zálog
levelek egy részét átvegye, s bár a pénzügyminiszter ezt a néze
tet nem osztotta, mert meg volt győződve arról, hogy a gazdasági 
élet szervezetéből kifolyó természetes akadályai vannak annak, 
hogy a háború alatt az építkezés meginduljon, az 1915. évi XV. te. 
5. §-ában felhatalmazást szerzett magának arra, hogy a pénz
intézetek által új építkezések céljaira 50 millió korona tényleges' 
összeg erejéig engedélyezett és folyósított új törlesztéses kölcsönök
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alapján kibocsátandó záloglevelekből 20 millió K értékű zálog
levelet az államkincstár részére átvehessen. Tényleg egyáltalában 
nem került sor ily zálogleveleknek a kibocsátására és az államkincs
tár részére való átengedésére.

A Hadsególyező Bizottság pénzügyi albizottságának javasla
tára 1914. évi október 13-án fel lett állítva a Magyar Hadi Hitel- 
intézet, mint részvénytársaság, oly célból, hogy az egyébként hitel
képes kis- és középiparosoknak és kereskedőknek rendelkezésére 
bocsássa az üzletük folytatására szükséges azokat a hiteleket, 
amelyeket a rendkívüli viszonyok következtében kivételes hitelfor
rás nyitása nélkül meg nem kaphatnának. Az intézetet 12 budapesti 
nagyobb pénzintézet alapította négymillió korona, egyelőre 50% 
erejéig befizetett alaptőkével, Budapest székhellyel. Működése ki
terjedt az ország egész területére. Egyes vidéki városokban fiókokat 
létesített. Budapest székesfőváros egymillió korona erejéig, sazok 
a vidéki városok, amelyekben a Magyar Hadi Hitelintézet fiókokat 
létesített, a fiók létesítésekor megállapított összeg erejéig garanciát 
vállaltak az esetleges veszteségért. A nyereségből csak a befizetett 
alaptőke 4%-a volt osztalékképpen kifizethető, a többi az esetleges 
veszteségek fedezésére tartalékba volt helyezendő. A részvény- 
társaság feloszlásakor a befizetett alaptőke visszafizetése után eset
leg fennmaradó vagyon a pénzügyminiszter által meghatározandó 
közgazdasági célra volt fordítandó. Az 1915. évi XV. t.-c. 4. §-a 
jóváhagyta a pénzügyminiszternek azt az intézkedését, hogy a 
Magyar Hadi Hitelintézet Részvénytársaság kötelezettségeiért az 
esetleges veszteség háromnegyedrésze, de legfeljebb a tényleg be
fizetett alaptőke háromnegyedrésze erejéig veszteségi szavatossá
got vállalt s az intézetnek messzemenő adó-, bélyeg és illetékmen
tességet biztosított. A csakhamar beállott pénzbőség következté
ben az összes indokolt hiteligények oly könnyen ki voltak elégít
hetők. hogy ez az intézet is alig vétetett igénybe.

A Hadsegélyező Hivatal az egyes községekben szervezett helyi 
bizottságok segélyével arról gondoskodott, hogy a segélyre szoruló 
családok, elsősorban a hadbavonultak családjai, a törvény szerint 
járó segély mellett tettel és tanácscsal megfelelő segélyben részesül
jenek. Nevezetesen segélyben részesítette azokat, akiknek a tör
vény szerint járó hadisegélye még nem volt folyósítható, vagy 
akiknek ez a segélye a fennforgó különleges körülmények folytán 
elegendőnek nem bizonyult, továbbá azokat, akiknek a törvény 
alapján hadisegélyre igényük nem volt, de arra reászorultak. 
A Hadsegélyző Hivatal működését a hadisegélyezés minden terére 
kiterjesztette, költségeinek fedezésére egyelőre önkéntes adomá
nyokat gyűjtött, de később az e célra életbeléptetett jövedelemadó 
hozadékából fedezte kiadásainak nagy részét.

Mielőtt áttérnénk a pénzpiac helyzetének a háború további 
folyamata alatt való ismertetésére, célszerűnek látszik itt össze
foglalni a moratóriumra és annak ismételt meghosszabbítására, 
majd fokozatos lebontására vonatkozó rendelkezéseket. Amint lát-



tűk, a moratórium első ízben csak 14 napra, azaz 1914. évi augusz
tus hó 14-éig lett engedélyezve, de a kormánynak csakhamar ki 
kellett jelentenie, hogy a moratóriumot meg fogja hosszabbítani. 
Tényleg 1914. évi augusztus hó 12-én megjelent a második mora
tóriumi rendelet, amely a moratóriumot meghosszabbította oly
képpen, hogy az 1914. évi augusztus 1-e előtt keletkezett és már 
esedékessé vált, vagy a bezárólag 1914. évi szeptember 30-áig ese
dékessé váló pénztartozások kiegyenlítésére augusztus i-étől. 
illetve az ezutáni esedékesség napjától, számítandó kéthavi halasz
tást engedélyezett. A közhitei és a gazdasági élet szükségletének 
lehető zavartalan kielégítése érdekében azonban kivette a rendelet 
a moratórium alól a következő pénztartozásokat :

az állami és államilag biztosított adósságok tőketörlesztő rész
leteit és járadékait ;

záloglevelek és más, gyámpénzek elhelyezésére alkalmas, vagy 
óvadékképessé nyilvánított kötvények kamatszelvényeit és kisorsolt 
címleteit, valamint azoknak a követeléseknek kamatait és tőke- 
törlesztő részleteit, amelyek a záloglevelek vagy más kötvények 
kibocsátásának alapját képezték ;

a közüzemek használatáért fizetendő díjakat ; 
oly tartozásokat, amelyek az adóst a Vöröskereszt-Egylettel 

szemben, vagy a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezésére, 
vagy a háború alkalmából másnemű segély nyújtásra rendelt alap
pal szemben terhelik :

a tartásdíjakat és élet járadékokat, ;
a bértartozásokat, kivéve, ha a kötelezett fél katonai szol

gálatot teljesít, vagy a katonai szolgálatot teljesítő egyénekkel 
egy tekintet alá esik és nem részesül szolgálati vagy  alkalmazási 
viszonyból folyó rendes járandóságaiban, vagy legalább lakpénzben 
vagy lakbér céljára nyújtott közsegélyben, mely két utóbbi esetben 
a bértartozás csak az élvezett lakpénznek vagy közsegélynek meg
felelő mértékben volt fizetendő ; 

a haszonbértartozásokat; 
szolgálati szerződésekből eredő tartozásokat; 
a munkavállalót alvállalkozójával szemben terhelő tartozáso

kat abban az arányban, amelyben a munkavállaló a teljesített 
munkáért az ellenértéket kézhez kapta ;

idegen vagyon kezeléséből a halasztás ideje alatt befolyó 
jövedelem kiszolgáltatását, a vagyonkezelőt megillető jogok épség- 
bentartásával.

Részletesen szabályozta a rendelet a biztosítási ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek teljesítését, általánosságban azon az 
alapon, hogy az elemi biztosításokból eredő kölcsönös fizetési 
kötelezettségek nem estek moratórium alá, míg az életbiztosítási 
díjakra a moratórium kiterjedt, s viszont az esedékessé vált élet
biztosítási tőkék általában csak 500 K erejéig voltak fizetendők. 
Az ezt meghaladó esedékessé vált tőke csak akkor nem esett 
a moratórium alá. ha katonai biztosításokról vagy olyan életbizto-
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szításokról volt szó, amelyek hadiszolgálatban bekövetkezett halál
esetre is kiterjedtek.

Az 1914. évi augusztus 1-e után elhelyezett betétekre a mora
tórium nem terjedt ki. Az 1914. augusztus 1-e előtt elhelyezett, tehát 
moratórium alá eső betétekből, ha a betét 1914. augusztus 1-én 
2000 K-t nem haladt meg. 200 K. egyébként havonta 200 K, de 
legfeljebb a betét 10%-a volt a betevő részére kifizetendő. Folyó
számlatulajdonosok azonban ezenfelül 8 nappal való előzetes érte
sítés alapján folyószámlakövetelésük, illetve annak megfelelő ré
sze felett rendelkezhettek, ha hiteltérdemlőén bebizonyították, 
hogy az igényelt összegre az alkalmazottaik fizetésének vagy munka
bérének, üzleti vagy üzemi helyiségeik bérének kiegyenlítésére volt 
múlhatatlanul szükségük, továbbá, ha azt adó vagy egyéb köz
tartozások kiegyenlítése érdekében utalták át az illetékes pénz
tárhoz. 10,000 K-t meghaladó takarékbetétét mindenki átalakít
hatta folyószámlabetétté. Hitelszövetkezeteknél a követelhető ösz- 
szeg a betét felét egyik esetben sem haladhatta meg. Közalapok 
korlátlanul rendelkezhettek folyószámlaköveteléseik felett.

Ezek a fontosabb, valamint egyél) lényegtelenebb módosítá
sok és kiegészítések azt a célt szolgálták, hogy a most már két hó
napra meghosszabbított moratórium jobban alkalmazkodjék a 
gazdasági élet követelményeihez, mint a viszonyok kényszerítő 
hatása alatt hevenyészve megalkotott első moratóriumi rendelet. 
Természetesen ez a második moratóriumi rendelet sem felelhetett 
meg a gazdasági élet összes követelményeinek. Elvégre is minden 
moratórium a gazdasági életbe való mesterséges belenyúlást jelent, 
s minden, bármily óvatos, mesterséges belenyúlás többé-kevésbbé 
zavarólag hat a gazdasági életre. Egyes következetlenségek és 
ellentmondások nem voltak kikerülhetők, szükségképpen kellett 
ezeknek mutatkozniok, minél több kivétel volt teendő a morató
rium alól. Csak kivétel nélkül az összes tartozásokra egyaránt 
kiterjedő moratórium lehetett volna következetes, de kétségtelen, 
hogy egy ilyen rendelkezés hátrányosabban hatott volna a gaz
dasági életre, mint a kivételek elrendelése folytán felmerült kisebb 
következetlenségek és ellentmondások. Elvégre — s amint a ta
pasztalat mutatta, joggal— lehetett számítani arra is. hogy az élő 
gazdasági élet a maga alkalmazkodó képességével az írott rendel
kezések nem egy szögletességét és hiányát el fogja tüntetni. Egész
ben véve, amint a moratórium elrendelése, úgy annak a második 
moratóriumi rendelettel való kialakítása és a későbbi, az alábbiak
ban röviden ismertetendő rendeletekkel való kiépítése majd le
bontása eléggé símán ment végbe. Ebben ugyan kétségtelenül 
része volt annak a körülménynek, hogy a mindinkább jelentkező 
infláció hatása alatt az adósok helyzete mindinkább könnyebbe
den, de azért utólagosan mégis megállapítható, hogy a mora
tóriumra vonatkozó rendelkezések a háború alatt foganatosított 
gazdasági természetű rendelkezések legsikerültebbjei közé tartoz
tak, sőt talán a legsikerültebbek voltak.



Az 1914. évi szeptember 10-én kelt rendelet, amely a második 
moratóriumi rendelet egyes rendelkezéseit kiegészítette; az 1914. 
évi szeptember 30-án kelt harmadik moratóriumi rendelet , amely 
az előző rendeletekkel adott halasztást két hónappal kitolta s a 
moratóriumra vonatkozólag addig megjelent összes rendeletek 
határozmányait összefoglalta, úgy hogy tulajdonképpen a mora
tóriumra vonatkozó jogszabályok kodifikálásának volt tekinthető ; 
az ennek a rendeletnek a kiegészítése tárgyában 1914. évi október 
27-én kiadott rendelet: az 1914. évi november 30-án közzétett ne
gyedik moratóriumi rendelet, amely a moratóriumot bezárólag 
1915. évi január 31-ig meghosszabbította, s amellyel egyidejűleg 
megjelent az igazságügyminiszternek a moratórium alá eső pénz- 
tartozásoknak végrehajtás útján való mikénti biztosítására vonat
kozó rendelete ; a moratóriumot bezárólag 1915. évi március 31-ig 
meghosszabbító 1915. évi január hó lfi-án kelt ötödik moratóriumi 
rendelet; végre az 1915. évi március 25-én közzétett hatodik mora
tóriumi rendelet, amely annak a határozott kimondása mellett, 
hogy ez az utolsó meghosszabbítás s hogy a moratórium 1915 
július 31-én meg fog szűnni — a moratóriumot az eddigi két-két 
hónap helyett négy hónappal, azaz 1915. évi július 31-ig hosszab
bította meg; s az egyes időközben kiadott kiegészítő rendeletek : 
egyrészt a felmerült tapasztalatok és gazdasági szükségletek alap
ján kiegészítették a moratóriumra vonatkozó rendelkezéseket , más
részt a moratórium alól mind több és több kivételt rendeltek el 
és mind mélyebbre menően szabályozták a moratórium folytán a 
jogviszonyokban beálló változásokat. Nevezetesen már a harma
dik moratóriumi rendelet több kivételt állapított meg és egyes 
egyébként moratórium alá eső tartozásokra nézve 25, illetve 10% 
részletfizetési kötelezettséget rendelt el. Ezt az intézkedést a fent- 
említett rendeletek továbbfejlesztették, úgy hogy azt lehet mon
dani. hogy a moratórium részleges lebontása már a harmadik 
moratóriumi rendelettel vette kezdetét. Sokan már á harmadik 
moratóriumi rendeletben a moratórium erélyesebb lebontását sür
gették. különösen kifogás tárgyává tétetett, hogy a váltón alapuló 
s ezzel egy tekintet alá eső tartozások tekintetében részletfizetés 
nem lett elrendelve, de a kormány, tekintettel arra, hogy főként a 
kisebb gazdák mezőgazdasági beruházási hitele a háború előtt 
részben telekkönyvi bekebelezés mellett váltófedezet ellenében véte
tett igénybe, amely váltók a békében kisebb-nagvobb törleszté
sek mellett többszörös megújítás tárgyát képezték, e tekintetben 
különös óvatosságot tartott indokoltnak. Úgy hogy ezekre a tarto
zásokra nézve csak a negyedik moratóriumi rendelet állapított 
meg egy 10%-os részletfizetési kötelezettséget olyképpen, hogy az 
1914. évi augusztus hó 1. napja előtt kelt és október hó 1. napja 
előtt lejárt váltón, kereskedelmi utalványon és közraktárjegyen, 
valamint az 1914. évi augusztus hó 1. napja előtt kiállított csekken, 
látra szóló váltón és látra szóló kereskedelmi utalványon alapuló 
tartozás tíz százaléka 1915. évi január hónak azon a napján volt



•fizetendő, amely számánál fogva megfelel a tartozás lejárata nap
jának, ha pedig a fizetés látra volt teljesítendő, az említett hónak 
azon a napján, amelyen az illető papírt fizetés végett bemutatják. 
Az ötödik moratóriumi rendelet az 1914. évi október, november és 
december vagy 1915. év január havában lejárt váltókon alapuló 
és ezekkel egy tekintet alá eső tartozások tekintetében rendelt el 
10%-os részletfizetést, s minthogy a békében is a gazdaközönség 
körében igen gyakori volt a telekkönyvi bekebelezés és váltók 
fedezete ellenében felvett kölcsönök olyan módon való rendezése, 
hogy a váltó lejártakor némi tőketörlesztés fizetése mellett a 
tartozás maradványára nézve új váltó állíttatott ki. az ötödik 
moratóriumi rendelet úgy intézkedett, hogy azokra a váltókra 
és ezekkel egy tekintet alá eső papírokra, amelyek után már 
egy 10%-os részletfizetés telj esi ttetett, egyelőre további részlet- 
fizetés nem teljesítendő. A hatodik moratóriumi rendelet ugyan
csak ilyen szellemben s a békebeli fentemlített gyakorlat szem 
előtt tartásával szabályozta az ilyen tartozások tekintetében tel
jesítendő további részletfizetéseket.

Ausztriában tényleg már a magyar harmadik moratóriumi 
rendelet kiadásával egyidejűleg a moratórium erélyesebb lebon
tása lett elrendelve, de a következmények a magyar kormány 
állásfoglalásának a helyességét igazolták, mert míg Magyarorszá
gon az itt követett óvatos eljárás folytán semmi zavar és bonyo
dalom nem merült fel, addig Ausztriában, dacára annak, hogy a 
gazdasági viszonyok akkor ott kedvezőbbek voltak, a moratórium
nak 1914 október 1-én elrendelt feloldása több nehézséget okozott, 
habár az eredeti túlerélyes rendelkezések utóbb egyben-másban 
számottevően letompíttattak.

Ezenfelül több rendelet szabályozta a peres és perenkíviili 
polgári eljárás tekintetében érvényben álló törvényes rendelkezé
seknek a háború folytán szükségessé vált kivételes módosításait, 
különösen tekintettel a moratóriumra is. Nevezetesen ki kellett 
mondani, hogy moratórium alá eső tartozás miatt per nem indít
ható s végrehajtás el nem rendelhető, s a már elrendelt végre
hajtás nem foganatosítható.

1915. évi július 28-án kelt a minisztérium rendelete «a magán
jogi tartozások teljesítésére engedélyezett halasztás (moratórium) 
fokozatos megszüntetéséről». Ennek a moratórium-feloldó rendelet
nek az alapgondolata az. hogy az 1915. évi augusztus 1-e után ese
dékessé váló tartozások már általánosságban nem esnek morató
rium alá. Viszont az 1915. évi július 31-éig esedékessé vált vagy 
váló s moratórium alá esett tartozásoknak az a része, amely még 
nem lett törlesztve, a rendeletben megállapított módozatok sze
rint volt teljesítendő. Ezek a tartozások gazdasági jelentőségük és 
természetük különbözőségéhez képest különböző, a rendeletben 
részletesen szabályozott, rendszerint hosszabb időre elosztott rész
letekben voltak telj esitendők. Nagyban-egészben augusztus hó 
folyamán nem voltak fizetések teljesítendők, s a részletfizetések



a gazdaságilag kedvezőbb őszi hónapokban vették kezdetüket, s 
többnyire két gazdasági év őszi hónapjaira voltak elosztva, úgy 
hogy 1916. év november havában voltak a hátralékok teljesen ki- 
egyenlítendők. A folyószámla követelések felett a rendelet életbe
léptétől fogva teljesen szabadon rendelkezett a fél. A takarék- 
betétek tekintetében az eddigi rendelkezések maradtak ugyan 
érvényben, de a betevő takarékbetétének ama része felett, amely 
tekintetében beigazolta, hogy moratóriumos hátralékának kiegyenlí
tésére van rá szüksége, rendelkezhetett. A rendelet életbelépte után 
mindössze a hadiszolgálatra bevonultak által fizetendő lakbérek 
és életbiztosítási díjak estek moratórium alá. Külön rendelkezése
ket tartalmazott továbbá a rendelet a hadi események által érin
tett vidékeken lakó adósok tekintetében, amint hogy egyáltalában 
a háború további folyamán a minisztérium a szükséghez képest 
külön rendeletekkel gondoskodott megfelelő moratóriumos intéz
kedésekről az ország ama vidékei tekintetében, amelyek hosszabb- 
rövidebb ideig ellenséges betörésnek voltak színhelyei. Különösen 
az 1916. évi román betörés által érintett vidékre nézve váltak szük
ségesekké ilyen intézkedések, amelyek az erdélyrészi moratóriumi 
rendeletekben láttak napvilágot.

A moratóriumot megszüntető rendelet folytán szükségessé 
váló peres és perenkívüli eljárási szabályokat az igazságügy
miniszter (Horvát-Szlavonországokra nézve a bán) külön rende
letben állapította meg. E rendelet többek közt megszünteti a 
perindítási tilalmat, megengedi az ingatlanok elárverezését és 
meghonosítja a bírói halasztás intézményét. Ez utóbbi rendelke
zés lehetővé tette, hogy bár általánosságban az 1915. évi augusztus 
I -e után esedékessé vált tartozások tekintetében moratórium nem 
volt igénybevehető, mégis olyan esetekben, ahol az adós külön
leges helyzete azt szükségessé tette és a hitelező helyzete megen
gedte. a bíróság az eset körülményeinek mérlegelése alapján a 
tartozás teljesítésére halasztást engedélyezhessen. Az adós érde
keinek megóvását célozta az a külön rendelet is, amely korlátozta 
és szabályozta a zálogtárgyak elárverezését. Ez a rendelkezés az 
elzálogosított értékpapírok tekintetében különösen indokoltnak 
mutatkozott, azért, mert a hivatalos tőzsdei forgalom szünetelé
sének tartamára gondoskodni kellett arról, hogy az értékpapírok 
ára kényszereladások által ne legyen indokolatlanul lenyomható.

ík sk

A háborúnak. a pénzpiacra gyakorolt hatása szempontjából 
az 1914. év őszén kezdődő, második korszaka, a háború kitörése 
után beállott első közgazdasági zavaroknak és nehézségeknek le
küzdése után, s a gazdasági életnek a háborúhoz való fokozatos 
alkalmazkodásával, állott be. Azt a nagy rázkódtatást, amelyet a 
háború kitörése a .gazdasági életben előidézett, gyorsabban, mintsem 
gondolni lehetett volna, egy e változott viszonyokhoz idomuló új
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egyensúlyállapot iránti törekvés váltotta fel. A gazdasági élet 
törvényeinek ezt a terme,szetes folyamatát lényegesen elősegítette 
a háború költségeinek előteremtése érdekében szükségessé váló 
mesterséges szaporítása a pénzforgalmi eszközöknek. Az ezáltal 
előidézett infláció, amely egyelőre mérsékelt volt és még a gazda
ságilag iskolázottak előtt sem vált tudatossá, látszólag megélén
kítette az egész közgazdasági életet. Az árak emelkedése serkentő
leg hatott a termelési tevékenységre, gazdaságosnak tüntetvén 
fel olyan termelési folyamatot is, amely normális viszonyok közt 
nem lehetett volna az. és segítve ezáltal leküzdeni a háború ki
törése folytán előállott olyan akadályait a gazdasági tevékenység
nek. amelyek az infláció, s az ezáltal kilátásba helyezett látszólagos 
nagy nyereségek csábereje nélkül aligha lettek volna leküzdhetők. 
Viszont míg az áremelkedések a termelőosztályokat nagy nyere
ségekkel kecsegtették, addig azok egyelőre nem voltak olyan jelen
tékenyek, hogy azok a fogyasztóosztályokat túlságosan sújtották 
volna. A megszűnő gazdasági válság után következő gazdasági fel
lendülésnek, az erősen javuló gazdasági konjunktúrának jelei mu
tatkoztak a gazdasági élet legtöbb ágazatában. Nem kell mondani, 
hogy ez a fellendülés csak látszólagos és csalóka volt. Nem a gazda
sági élet egészséges vérkeringésének lüktető életerejéből táplálko
zott az, hanem az inflációnak a gazdasági élet szervezetét mester
ségesen felkorbácsoló, izgató hatásának volt a folyománya, amely
nek előbb-utóbh a szervezet kimerülését kellett maga után vonnia. 
Másrészt megállapíthatjuk, hogy az összes hadviselő államokban, 
sőt a semleges államok nagy részében is lejátszódott ez a folyamat, 
amiből annak törvényszerűségére kell következtetnünk. Megerősíti 
ezt az elméleti szemlélődés is. A feladat, amely elé a háború a köz- 
gazdasági ék;tet állította, az volt, hogy előteremtse azokat a nagy- 
mennyiségű gazdasági jószágokat, amelyek a hadbavonultak nagy 
tömegének bőséges ellátására és a hadianyagokban felmerülő nagy 
szükséglet fedezésére kellett, hogy rendelkezésre álljanak, mégpedig 
akkor, amikor a gazdasági munkákra alkalmazható munkaerők 
száma, a katonai szolgálatra való nagymérvű behívások folytán, 
lényegesen megcsappant. Fokozta a feladat nehézségeit, hogy a 
háború világháború jellegét öltötte, amelybe a civilizált világ je
lentékeny része be volt vonva, úgy hogy a háború által közvetlenül 
érintett közgazdasági területekhez képest aránylag kevés olyan 
semleges gazdasági terület maradt, amelynek termelésfeleslegét 
a hadviselők saját céljaikra igénybevehették. Különösen állott ez 
a központi hatalmakra, amelyek földrajzi fekvésüknél és politikai 
okoknál fogva nagyrészt a saját erejükre voltak ráutalva.

Ez a feladat csakis a normális viszonyok között gazdaságosnak 
nem mutatkozó termeléssel, a hadba nem vonult lakosság fogyasz
tásának csökkentésével és a normális viszonyok között a gazda
ságos továbbtermelés céljait szolgáló tőkejavaknak a hadviselés 
érdekében való elfogyasztásával volt megoldható. Ennek a szüksé
gessé vált folyamatnak a szolgálatában állott az infláció, amely
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amennyire nem alkalmas arra, hogy igazi gazdasági fellendülést, 
a gazdasági élet igazi megtermékenyülését idézze elő, annyira al
kalmas a háború alatt szükségessé váló, ennek az alapjában véve 
nem termelő, hanem pusztító gazdasági feladatnak a síma és gyors 
végrehajtására. Ha a háború, amint ezt az európai kontinensen 
általában hitték és remélték, aránylag rövid ideig tartott volna, 
az infláció automatikusan működő eszköze talán egymagában 
véve elegendő lett volna e feladat megoldására. Ámde minél in
kább húzódott a háború, annál inkább jelentkezett az anyag- és 
munkaerőhiány, úgy hogy az infláción felül egyéb eszközöket is 
igénybe kellett venni arra, hogy a háború által igényelt nagy anyag- 
szükséglet — habár a gazdasági tőke rovására is — előteremt
hető. a polgári lakosságnak fogyasztása korlátozható és az így 
bái' lényegesen csökkentett szükséglete kielégíthető legyen.

Tgv fejlődött ki mindjobban az új gazdasági rend. melyben 
az államhatalomnak a gazdasági életre gyakorolt irányító befolyása 
mindinkább kidomborodott, hogy azután különösen a háború 
utolsó korszakában az államhatalom vegye át mintegy a gazdál
kodás vezetésének a szerepét is.

Szórványosan már a háború első szakában is találkoztunk az 
államhatalomnak a gazdasági élet közvetlen irányítását célozó 
különböző rendelkezéseivel, de magának a rendszernek a teljes 
kiépítése — az árúk ki- és bevitelének, továbbá átvitelének kor
látozásaival, az árak szabályozását célzó rendelkezésekkel, az 
árúkészletek számbavételével, zárolásával és közcélokra való 
igénybevételével, a különböző cikkek termelésének és fogyasztásá
nak szabályozásával, a munkaerők elosztásával, különböző ter
melő, késztermény- vagy nyersanyag- és üzemeszköz-elosztó, to
vábbá a behozatalt és kivitelt intéző központoknak létesítésével, 
szállítási igazolványokkal és egyéb ellenőrzési intézkedésekkel — 
a háborúnak erre a második időszakára esik.

Hogy  ̂ a gazdasági életbe való ezek az erőszakos külső beavat
kozások eltekintve attól, hogy azok nem is mindig a legszeren
csésebben voltak végrehajtva, a gazdasági élet menetére nagyon 
zavarólag hatottak, sok súrlódást, igazságtalanságot és elégedetlen
séget idéztek elő. az csak természetes. Mégis eleinte, mindaddig, 
amíg az anyaghiány nem öltött túlságosan nagy mérveket, a köz- 
gazdasági élet még ezekhez a megszorító rendszabályokhoz is 
jobban alkalmazkodott, semmint gondolhatta volna az ember. 
Ennek oka Magyarországon részben talán abban is keresendő, 
hogy erre az időre esik a háborúnak a hadviselés szempontjából 
részünkre legkedvezőbb korszaka. 1914 őszén ugyan némi nyug
talanságot okozott az oroszoknak Máramarosba. majd később 
Sárosba és a szomszédos területekre való betörése és szerbiai tá
madásunk kudarca, de rövidesen fordrdt a kocka, az ország terü
lete csakhamar meg lett tisztítva az ellenségtől. 1915 első felében 
mind nagyobb tért nyertünk az oroszokkal szemben és Olaszország
nak 1915. évi május 23-án bekövetkezett hadüzenete sem fordította



ellenünk a hadi szerencsét és nem rendítette meg a központi hatal
mak győzelmébe vetett hitet. Úgy hogy mindaddig, amíg Románia 
1916 augusztusában a háborúba be nem kapcsolódott, a hadiállapot 
tekintetében az ország hangulata, szinte kivétel nélkül, nagyon biza
kodó volt. A belpolitikai helyzet is nyugodt s a legszebb reményekre 
jogosító volt. A kormány és az őt támogató munkapárt és az ellen
zéki pártok között a háború kitörése előtt engesztelhetetlennek 
látszó ellentétek, a háború kitörése folytán, mintha megszűntek 
volna. A különböző pártokhoz tartozó politikusok, akik az 1913. 
évi heves parlamenti küzdelmek hatása alatt a háború kitörését 
megelőzően egymással jóformán nem is érintkeztek, az Országos 
Hadsegélvző Bizottságban együttes, egymás megértésére vezető 
munkában vállvetve vettek részt. Ügy hogy az országgyűlésnek 
a háborúalatti első 1914. évi november 25-től december 19-ig tartó 
rövid ülésszaka a kölcsönös megbecsülés jegyében, a legnyugod- 
tabbao folyt le. De sőt az országgyűlésnek 1915. évi április 20-tól 
május 26-ig tartó második és 1915. évi november 30-tól 1916. évi 
február 28-ig tartó harmadik háborús ülésszaka is minden zavaró 
incidens nélkül játszódott le, s a pártok közt felmerült egyes kisebb 
ellentétek mindenkor barátságos úton nyertek elintézést. Az olasz 
hadüzenet után Tisza miniszterelnök felajánlotta, hogy az ellen
zék vezérei lépjenek be a kormányba. Ez az ajánlat azonban 
eredményre nem vezetett, mert az ellenzék vezérei, bár nem 
ellenezték egy koncentrációs minisztérium alakítását, amelyben 
Tisza és kabinetjének egyes tagjai helyet foglalnának, azt kíván
ták, hogy az uj kabinet élére az utolsó pártharcokon kívül állott 
semleges államférfi kerüljön.

A pénzpiac helyzetének, természetesen nagyrészt az infláció 
hatása alatt való lényeges javulására mutat ebben a korszakban, 
a betétállomány állandó emelkedése, az Osztrák-Magyar Bank 
váltóleszámítolási kamatlábának 1914. évi október 30-án 51 3%-ra 
való leszállítása, a jegybank igénybevételének csökkenése, az első 
hadikölcsön kibocsátásának lehetősége, amelyet az 1915. év folya
mán további két hadikölcsönkibocsátás követett, a hadi kölcsön - 
kibocsátásoknak minden várakozást messze felülhaladó sikere, a 
Bulgária, majd Törökország számára való kölcsön nyújtásában 
való részvétel, az értékpapírok árfolyamának a tőzsdei magánfor
galomban való emelkedése, majd a Budapest székesfőváros által 
felvett 80 milliós 6%-os törlesztéses kölcsön lényeges túljegyzése, 
a hadfelszerelési ipar kifejlesztése érdekében véghezvitt nagymérvű 
beruházások s a nagyobb pénzintézetek nagymérvű tőkefelemelései 
az 1916. év második felében, amelyek mind megannyi jelei ennek a 
javulásnak. Természetes következménye volt ez annak, hogy a há
ború nagy költségeinek fedezésére szolgáló pénzösszegek vissza
folytak a közgazdaságba. Magyarországon és a központi hatal
maknál egyáltalában, nagyobb mértékben mint ellenfeleinknél, 
éppen a semleges államoktól való nagyobb elzárkózottságunknál 
fogva. E helyzet folytán a háborús szükségletek nagyobb részét
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voltunk kénytelenek saját közgazdaságunkból előteremteni, mint 
ellenfeleink, de ennek következtében természetesen a kimerülésnek 
itt hamarabb kellett bekövetkeznie, mint ott. A háború kezdetén 
főként a hadbavonultak illetményeinek aránylagos magassága, a 
hadbavonultak "hátrahagyott családtagjai részére nyújtott segé
lyeknek az akkori viszonyok közt részben túlzott volta, a lovak és 
járművek igénybevételéért kifizetett aránylag magas összegek révén 
folyt be sok pénz a közgazdasági életbe. Később a, sajnos, gyakran 
silány minőségben előállított, de mindenkor tulajdonképpen a tény
leges értékükkel szemben túlfizetett hadfelszerelési cikkekért folyó
sított jelentékeny összegek termékenyítették a gazdasági életet. 
Ez természetesen az áraknak az egész vonalon való emelkedését „ 
s ezzel a termelőosztályok helyzetének javulását, bevételeinek 
fokozódását s vásárlóerejének növekedését vonta maga után.

E körülményeknek azonban, e kedvezőknek látszó gazdasági 
tünetek mellett, megvoltak az árnyoldalai is : a mindinkább 
jelentkező árúhiány s a pénz értékének, amint ezt a II. fejezetben 
közölt kimutatásokból láttuk, úgy a belföldi, mint a külföldi 
viszonylatban való csökkenése.

Az árúhiány elleni küzdelem vezetett az államhatalomnak a 
gazdasági életbe belevágó különböző, fentebb jelzett intézkedése ire. 
Főként az áruk két csoportja volt az. amelyre a kormányzat
nak különös gondot kellett fordítania. Az élelmiszerek és a háború 
viteléhez szükséges anyagok. De a gazdasági élet szerves egységénél 
fogva lassankint jóformán az összes árúkra ki terjeszkedett az állami 
beavatkozás előidézte kényszergazdálkodás. Nem könnyen szánta 
rá magát a kormány a gazdasági életbe való ebbe a belenyúlásba, 
amelytől a történelem tapasztalatai, éppúgy mint az elmélet taní
tásai, egyaránt visszariasztották. A közvélemény, amely később 
annyira ellene fordult ezeknek a kényszerrendszabályoknak, 
szinte helytelenítette, hogy a kormány késlekedik azok életbe
léptetésével.'Különösen nehéz volt a gabona és liszt áralakulásába 
való beavatkozás kérdése. Élesen szembekerültek ennél a kérdés
nél a háború kitörése óta először, — ami azután a háború későbbi 
folyamán annyiszor ismétlődött, — nemcsak a városi fogyasztó
közönség és az ország legnagyobb közgazdasági erőforrását jelentő 
mezőgazdaság érdeke, de a magyar és osztrák ellentétes érdekek 
is. A városi érdekeltségek és az osztrák kormány ismételt sürge
tései dacára csak nehezen határozta el magát a magyar kormány 
a gabonaneműek, hüvelyesek, liszt és őrlemények vámjának 1914. 
október 9-én bekövetkezett ideiglenes felfüggesztésére, de az elől 
a mái' akkor ugyancsak több oldalról hangoztatott kívánalom elől. 
hogy a gabona és liszt maximális árát megállapítsa, még elzár
kózott. Elrendelte azonban október 10-én a búza-, rozs-, árpa-, zab-, 
tengeri-, liszt- és korpakészletek összeírását. Nemcsak Budapest 
székesfőváros tanácsa, de a vidéki városok is állandóan a gabona 
és liszt maximális árának megállapítását sürgették, sőt október 
elején hasonló kérelemmel fordult a magyar gabonakereskedők



.szövetsége is a kormányhoz. Érthetővé teszi ezt az a körülmény, 
hogy a 75 kg-os búza ára métermázsánként 1914. október 16-án 
már 40 K 75 fill.-re emelkedett. Az október 29-én a kereskedelem
ügyi minisztériumban az összes érdekeltség bevonásával megtartott 
ankéton a jelenlevők túlnyomó része a gabona és liszt maximális 
árának megállapítása mellett foglalt állást. Németországban ez 
időtájt e cikkekre nézve tényleg maximális árak lettek meg
állapítva. Az Országos Hadsegélyző Bizottság népjóléti albizottsága 
október 31-én hozott-határozatával kimondta, hogy szükségesnek 
tartja a széles néprétegek ellátására elsősorban szükséges élelmi
szerek. tüzelő- és egyéb anyagok készleteinek megállapítását, a 
velők esetleg űzött uzsoraszerű visszaélések megszüntetését és 
e célból e cikkek maximális árának megállapítását, esetleg ható
sági igénybevételét. Ilyen körülmények közt határozta el magát a 
kormány az osztrák kormánnyal egyetértőleg a búza, rozs, árpa 
és tengeri, valamint a belőlük készült liszt, továbbá a burgonva- 
és rozsliszt maximális árainak megállapítására. Az erre vonat
kozó rendelet 1914. november 29-én jelent meg. Érdekes, hogy 
arra a hírre, hogy a magyar kormány az osztrák kormánnyal a 
gabona maximális árának megállapítása tekintetében megálla
podott, a gabona ára november 27-én a 25-ki 45 K-ás árról leesett 
43 K-ra.

Ezt a nehezen elhatározott lépést nyomon követte a hasonló 
irányú intézkedések egész sorozata. Egyrészt a gabona és liszt 
ármegállapítására vonatkozó intézkedések kiegészítése és fokoza
tosan az egész termés zár alá vétele és hatósági elosztása vált szük
ségessé. aminek lebonyolíthatása érdekében 1915. évi júniusában 
megalakították a Haditermény Részvénytársaságot és 1916. évi 
október 26-án felállították a Közélelmezési Hivatalt. Másrészt az 
ármaximálás és a hatósági, illetve központi kezelés mind több 
és több cikkre lett kiterjesztve s egymásután láttak napvilágot 
a különböző, majd részvénytársaság, majd szövetkezet, majd 
bizottság formájában működő központok. Az egész termés le- 
rekvirálásának szükségessége folytán természetesen már 1915. ta
vaszán el kellett tiltani a jövő termés előre való eladását, minthogy 
pedig állandó szokás volt, hogy gazdáink egy része a tavasztól a 
cséplés befejezéséig felmerült pénzszükségletét a termés előre való 
eladása útján fedezte, megfelelő hitelforrásról kellett gondoskodni. 
Ezt a kérdést egy 1915. évi május havában megjelent rendelet 
szabályozta, olyképpen, hogy a m. kir. postatakarékpénztárnál 
jelentkező s általa elfogadott pénzintézetek és szövetkezetek fel 
lettek hatalmazva, hogy a gazdáknak az 1915. évben remélt búza-, 
rozs-.árpa-,zab- és repcetermésüknek a gazdasági és házi szükségletet 
meghaladó részére a m. kir. postatakarékpénztár által leszámíto
landó, legfeljebb 4 havi lejáratú váltó ellenében előleget nyújtsanak. 
Az előleg métermázsánként búza után 20 K-t. a többi termények 
után 15 K-t nem haladhatott meg. s az előlegért minden jutalék 
felszámításának mellőzésével az Osztrák-Magyar Bank váltóleszá
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mítolási kamatlábát legfeljebb l 1/2%-kal meghaladó kamat volt 
számítható. A növekvő pénzbőség jele, hogy ilyen előleg aránylag 
kevés esetben és nem jelentékeny összeg erejéig vétetett igénybe.

Csakhamar nem bizonyult elegendőnek a meglevő készletek 
elosztásának és felhasználásának állami felügyelet alá való helye
zése, hanem ki kellett terjeszteni az állami szabályozást a ter
melésre és az árúk ki- és bevitelére nézve is. Mezőgazdasági 
téren a feladat annak biztosításában állott, hogy a háború- 
okozta nehézségek, munkaerő- és igásállathiány dacára minél 
kevesebb föld maradjon parlagon és hogy a föld minél jobban 
megnöveltessék. Ezt célozták a kormánynak a vetőmagszükség
let biztosítására vonatkozó inzézkedései ; a hadbavonult mező- 
gazdasági és szőlőmunkásoknak a sürgős gazdasági munka tar
tamára a lehetőséghez képest való szabadságolása, majd, ami
kor hadi sikereink folytán sok hadifogoly jutott kezeinkre, hadi
foglyoknak a gazdaságok részére való nagyarányú átengedése ; a 
bérlők által egyes vidékeken művelés nélkül elhagyott birtokoknak 
a tulajdonos által való megművelésére kiadott rendeleta  mező- 
gazdasági munkálatok ellátására kiadott rendeletek s ezzel kapcso
latban az egyes törvényhatóságokban és járásokban a rendelke
zésre álló munkaerőknek a gazdasági munkák ellátásának bizto
sítása érdekében minél célszerűbb elosztására hivatott mezőgaz
dasági munkabizottságok felállítása; az 1916. évi április 1-e előtt 
lejárt haszonbéri szerződéseknek, ellenkező megállapodás hiányá
ban, egy évre való meghosszabbítását kimondó rendelet.

Majd olyan arányban, amily arányban nőtt az államhatalom
nak az iparcikkek készlete feletti rendelkezési joga. gondoskodott 
a kormány egyes ipari segédanyagoknak, mint benzinnek, szesznek, 
rézgálicnak, szénkénegnek, később szénnek a lehetőséghez képest 
a mező- és szőlőgazdaságok céljaira való átengedéséről.

Ipari téren a különböző bizottságok és központok is mind több 
és több cikk tekintetében és mind nagyobb mértékben gyakoroltak 
befolyást az egyes iparcikkek előállításának irányítására, a nyers
anyag- és segédanyagkészleteknek az egyes iparágak és vállalatok 
között a köz érdekének megfelelő elosztására.

Amily mértékben fogyott a központi hatalmak árúkészlete, 
s amily mértékben nőtt a semleges külföldtől való elzáratásuk. 
oly mértékben szükségessé vált az árúk be- és kivitelének a köz- 
pontosítása is, ami a behozatalt illetőleg különösen akkor nyert 
jelentőséget, amikor kedvező hadi helyzetükre való tekintettel 
1915 vége felé megnyílt számukra a román piac és a csapataik 
által megszállott orosz és szerb területekről is mutatkoztak beho
zatali lehetőségek. E célt szolgálta a Romániából való kivitel 
nagyarányú megszervezése, a megszállott területekkel való forga
lom szabályozása, majd az egész élelmiszerbehozatalnak és egyéb 
a hadviselés szempontjából fontos cikkek, mint zsiradékok, benzin 
stb. behozatalának s a kompenzációképpen kiviendő árúk kivite
lének központosítása. Ezek az intézkedések természetesen az
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osztrák kormánnyal és a hadvezetőséggel, sőt részben a német 
kormánnyal és a német hadvezetőséggel egyetértésben voltak 
f oganatosítandók.

Mindezek az intézkedések természetszerűleg teljesen gúzsba 
kötötték a kereskedelmet, amelynek tevékenységi köre ily módon 
mind kisebb és kisebb térre szorult.

1916. év tavaszán a honvédelmi minisztériumban fel lett 
állítva a honvédelmi gazdasági tanács, melynek feladata a katonai 
igazgatás szempontjából fontos gazdasági érdekek előmozdítása 
volt. Ügykörébe tartozott nevezetesen a hadi szolgáltatásoknak, 
rekvirálásoknak, beszállásolásoknak, lovak és járművek szolgálta
tásának, munkásoknak hadi célokra való igénybevételének s mind
azoknak a katonai igazgatás körébe tartozó ügyeknek az intézése, 
amelyek a mező- és erdőgazdasági, valamint az ipari termeléssel 
kapcsolatban állottak. Továbbá a gazdasági érdekekből szükséges 
szabadságolásokat, munkaosztagok vezénylésének és a felmentések
nek ügyeit intézte, és katonai lovaknak és igáserőknek a gazdál
kodók részére való átengedését.

Az élelmezési érdekek biztosítása mindinkább szükségessé 
tette az elsőrendű élelmicikkek ipari feldolgozásának szabályo
zását. E végből, amint más helyen láttuk, már az 1914. év őszén 
korlátozva lett a gabonából és tengeriből való szeszfőzés, s a háború 
további folyamán mind messzebb s messzebbmenő korlátozások 
állapíttattak meg a szesztermelés, a maláta és sörgyártás, árpakása-, 
tésztagyártás, cukorka és édesített italok készítése tekintetében. 
Másrészt gondoskodás tárgyát képezte a cukor- és a dohánytermelés 
fokozása. Ezt. amint már más vonatkozásban említettük, a cukor
répa árának és a dohánybeváltási áraknak megfelelő felemelése 
útján igyekezett a kormány biztosítani, de ez csak részben sikerült, 
mert a hónapokkal előre megállapított árak a gyakorlatban ese
dékességük idejében a pénz vásárlóerejének folytonos csökkenése 
folytán nem bizonyultak elegendőknek.

Az árúhiány és a pénz vásárlóerejének csökkenése elleni, a 
fentiekben röviden vázolt, küzdelemmel párhuzamosan pénzünk 
értékének a külföldi viszonylatban való csökkenése is többirányú 
intézkedést tett szükségessé. Ez intézkedések legfontosabbikát a 
német birodalmi kormánnyal létrejött azok a megállapodások 
képezték, amelyek alapján úgy Magyarország, mint Ausztria 
kincstári váltók ellenében márkakölcsönöket vett fel németországi 
bankoktól. Magyarország ily módon első ízben 1914. évi novem
ber havában 100 millió márka kölcsönt vett fel a Disconto- 
Gesellschaft, S. Bleichröder, és Mendelsohn und Co berlini bank
cégekből álló csoporttól. Majd 1915 évi június hó folyamán to
vábbi 175 millió márka ilyen kölcsön lett ugyancsak az említett bank
csoporttól felvéve. A kölcsön egyéves váltók leszámítolása elle
nében lett nyújtva, a leszámítolási kamatláb 1914. végéig 6%, 
azontúl 5% volt, amelyen felül évi 5/8% jutalék hozatott levonásba. 
A váltók meghosszabbítása kilátásba lett helyezve. Ezek a valuta-



kölcsönök nem voltak elegendők valutánk külföldi értékének 
alátámasztására; amelyet pénzünk vásárlóerejének csökkenésén 
kívül, a Monarchia kereskedelmi mérlegének kedvezőtlen alaku
lása és fizetési mérlegének passzivitása is hátrányosan befolyásolt. 
Ezért a magyar és osztrák pénzügyminiszterek Helferich • német 
birodalmi pénzügyminiszterrel 1916. február elején Becsben, 
majd ennek utódjával, Gróf Roedernnel 1916. július végén 
Berlinben, a háború folytán felmerült pénzügyi kérdésekről foly
tatott tárgyalásaik során igyekeztek Magyarország és Ausztria 
részére a Németbirodalom kiadósabb pénzügyi támogatását bizto
sítani. Azzal érveltek, hogy a háborúnak a Monarchia pénzrend
szerének megbolygatása nélkül való továbbvitelének lehetősége 
szükségessé teszi ezt a nagyobb támogatást oly mértékben, hogy a 
korona árfolyama legalább a Márkával szemben ne romoljon tovább. 
Ezzel szemben a német birodalmi pénzügyminisztereknek az volt 
az álláspontja, hogy úgy az ellenséges, mint a semleges államok 
elsősorban a német valuta és a német birodalmi bank helyzetét 
figyelik, s ebből vonnak következtetéseket a központi hatalmak 
pénzügyi és gazdasági helyzetére, úgy hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiának is nagyobb érdeke az hogy a német valuta minél 
jobban álljon, semmint az. hogy a korona a német valuta rovására 
részesüljön támogatásban. Bár ehhez az érveléshez szó fér és bár a 
német birodalmi kormány részéről a háború végéig fenntartott ez 
álláspontot a háború utolsó szakának eseményei nem igazolták, 
a német birodalmi pénzügyminiszterek merev állásfoglalása kö
vetkeztében a háború további folyamán is csak az előbb ismerte
tett módon sikerült úgy Magyarországnak, mint Ausztriának arány
lag jelentéktelen összegű kölcsönöket szerezni a német piacon.

Ehhez járultak azok a nem jelentékeny összegek, amelyeket a 
magyar Haditermény R.-T. a romániai gabonabehozatal financi- 
rozásaképpen ugyancsak a fent ismertetett feltételek mellett le
számítolt márkaváltók ellenében Németországból felvett.

Pénzünk értékének a külföldi viszonylatban való alátámasz
tását szolgálta : a magánjogi megállapodások alapján aranyra 
szóló fizetéseknek bármely törvényes fizetési eszközzel névértéken 
való teljesíthetése iránt 1914. december havában kiadott rendelet, 
amely azonban a hitelezőnek megengedte, hogy a fizetés elfogadását 
a rendelet hatályának megszűntéig elhalássza, az ellenséges kül
földre szóló fizetéseknek nálunk csak visszatorlásként alkalmazott 
tilalmazása, az arany és ezüst kivitelének és átvitelének 1915 
márciusában eltiltása, továbbá annak az 1916. év elején való el
rendelése, hogy a vám nem elsőrendű szükségleti cikkek után 
ténylegesen aranyérmekkel fizetendő, majd a luxuscikkek behozata
lának részben korlátozása, részben tilalma, amelyet azután később a 
behozatalnak mind nagyobb korlátozása és ellenőrzése követett. De 
ezt a célt szolgálták különösen a devizaforgalom szabályozására 
vonatkozó különböző intézkedések. Nevezetesen az az úgy Magyar- 
országon. mint Ausztriában 1916. január 1-én életbelépett, de gya



korlatilag nem nagyon eredményesnek bizonyult rendelkezés, hogy 
a kiviteli engedélyek alapján kiszállított árúkért befolyt külföldi 
valuta az Osztrák-Magyar Bankba beszolgáltatandó. Ezt szolgálta 
továbbá az ugyancsak a Monarchia mindkét államában 1916. évi 
február 1-étől fogva az Osztrák-Magyar Bank vezetése alatt egyelőre 
autonom úton életbeléptetett Devizaközpont, amit az 1916. évi 
december 23-án mindkét államban egyetértőleg kiadott rendeletek 
alapján a hivatalos Devizaközpont felállítása követett. E rendelet 
értelmében csak a Devizaközpont tagjai foglalkozhattak külföldi 
fizetési eszközök adásával, vételével és cseréjével, belföldi fizetési 
eszközök, koronaértékre szóló csekkek és váltók csak a Devizaköz
pont engedélyével voltak kivihetők, s a külföldre kivitt árúk ellen- 
értéke az illető külföldi állam pénznemében a Devizaközpont 
valamelyik tagjának be volt szolgáltatandó.

Bár mindezek az intézkedések pénzünk értékének a külföldi 
viszonylatban való fokozatos romlását nem akadályozták meg, 
aminthogy ez a dolog természete szerint, az állandóan fokozódó 
infláció és a fizetési mérleg kedvezőtlen alakulása folytán, nem is 
volt várható, azért mégis átmenetileg némileg kedvező hatást gya
koroltak valutánk állására, amely ezek nélkül az intézkedések 
nélkül kétségtelenül még kedvezőtlenebb lett volna.

A tőzsde működése ez alatt az egész időszak alatt szűk kere
tek közt mozgott. Az árútőzsde, bár nyitva volt, a gabonaneműek 
árának maximálása, majd a gabona szabadforgalmának megszün
tetése folytán tulajdonképpen tétlenségre volt kárhoztatva s nem 
működött. Az értéktőzsdén azonban, a pénzpiac helyzetének eny
hülésével lépést tartva, csakhamar kialakult egy magánforgalom, 
amelynek segélyével, árjegyzések közzététele nélkül, a tőzsde épü
letében központosítva volt lebonyolítható az értékpapíroknak 
mindinkább nagyobb méreteket öltő adás-vevése.

Az 1915. évben már szüksége mutatkozott annak, hogy az 
így kialakult magánforgalom, amely a tőzsdeteremben a tőzsde 
szabályainak védelme és fegyelmi ellenőrzése alatt bonyolíthatott le, 
az érdekeltek között létrejött megállapodások által szabály oztas- 
sék. ami által a kizárólag készpénzüzletekre szorítkozó forgalomból 
a káros spekuláció lehetősége ki lett zárva. A mindinkább élénkülő 
forgalom követelményeinek megfelelően ezeket a megállapodásokat 
az 1916. év március havában részben módosítani kellett, s lebonyo
lítására az árútőzsde termét kellett átengedni. A pénzbőség, külö
nösen 1916-ban, kedvezően befolyásolta a helyi papírok árfolyamait 
s megnövelte a keresletet a záloglevelek és egyéb befektetési érté
kek iránt, viszont a piac nagy felvevőképessége a bankok és az 
iparvállalatok egy részét alaptőkeemelésekre serkentette.

Már az 1914. év végén élénken foglakoztatta a közvéleményt, 
hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknak, különösen 
a pénzintézeteknek mérlegei miképpen lesznek összeállítva és hogy 
mi lesz az osztalékuk. Két áramlat volt észlelhető, az egyik az 
állami szabályozás mellett, a másik ellene foglalt állást. Az 1915. évi
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január 15-én megjelent rendelettel a kormány szabályozta a mér
legkészítés módját, megengedvén a részvénytársaságoknak és szö
vetkezeteknek, hogy a mérleget megállapító közgyűlést az üzletév 
zárlatától számított hat hónap leteltével, s ha ez a hat hónap 
előbb telne le, legkésőbb 1915. június 30-án tartsák meg. A buda
pesti tőzsdén jegyzett értékpapírokra nézve úgy intézkedett a 
rendelet, hogy azok az 1914. évi július 23-ki, vagy ha ezen a napon 
nem jegyeztettek, az ezt megelőző utolsó jegyzési napon jegyzett 
árfolyamnak megfelelően állítandók be a mérlegbe. Az osztalékok 
korlátozásától eltekintett a rendelet. Csak a pénzintézetek tekin
tetében volt kívánatos a korlátozás, nehogy az esetben, ha egyes 
jobb helyzetben levő pénzintézetek nagyobb osztalékokat adná
nak, ez a nagyobb osztalékot adni nem tudó intézetek hitelét ká
rosan befolyásolja, vagy ami még hátrányosabb lett volna, arra 
késztesse ezeket az intézeteket, hogy anyagi helyzetüknek nem 
megfelelő nyereséget mutassanak ki. A pénzügyminiszter kezdemé
nyezésére azonban a jelentékenyebb pénzintézetek megállapodtak 
abban, hogy az 1913. évi osztaléknál nagyobb osztalékot nem fog
nak fizetni, s ezzel a kérdés rendeleti szabályozásának a szüksége 
elesett. Az 1915 augusztusában megjelent rendelet felhatalmazta a 
kereskedelemügyi minisztert , hogy indokolt esetekben részvény - 
társaságoknak és szövetkezeteknek az 1914. évi augusztus 1-én 
vagy ez után záródó üzleti év mérlegének a megállapítására, eset
leg több ízben is, halasztást adhasson.

Az 1916. évi január 18-án megjelent rendelet az 1915. évi 
üzleti év mérlegeinek elkészítésére vonatkozólag lényegileg fenn
tartotta az előbb ismertetett rendelkezéseket azzal a kiegészítés
sel. hogy az évközben szerzett értékpapírok — akkor is. ha a buda
pesti tőzsdén jegyzett értékpapíroktól jkolt szó — a beszerzési áron, 
a hadikölcsönkötvénvek pedig a kibocsátási áron voltak a mérlegbe 
felvehetők. Az osztalékok és az igazgatósági jutalékok tekintetében 
azonban, tekintettel a behozandó hadinyereségadóra is, ezúttal 
már korlátozó intézkedéseket tartott a kormány szükségesnek. 
Az osztalékokra nézve (ideértve a részvényesek részére bármily 
címen való visszafizetéseket is) kimondta a rendelet, hogy azok 
részvényenként (üzletrészenként) nem haladhatják meg a megelőző 
három évben részvényenként (üzletrészenként) kifizetett legmaga
sabb osztalékot, de ha ez nem éri el a befizetett alaptőke 5%-át, akkor 
ez az 5% fizethető osztalék gyanánt. Az igazgatók és igazgatósági 
tagok vagy mások jutaléka nem haladhatta meg az előző három év 
valamelyikében fizetett legnagyobb jutalékot. Ha azonban az 
osztalék a fentiek szerint a befizetett alaptőke 5%-ára ki volt 
egészíthető, akkor ugyanolyan arányban fel voltak emelhetők a 
jutalékok is.

A jelen súlyos gazdasági és pénzügyi gondjai közepette már 
ebben a korszakban kezdett foglalkozni úgy a közvélemény, neve
zetesen a különböző érdekképviseleti szervek, mint a kormány a 
háború befejeztével felmerülő gazdasági problémákkal.



Legfontosabb volt e tekintetben az Ausztriához való gazdasági 
viszony rendezésének a kérdése. Az Ausztriával kötött gazdasági 
kiegyezés 1917. év végéig tartott. A békekötés előtt tisztázandó 
volt tehát az Ausztriával való gazdasági viszony miképpeni alaku
lása, mert hiszen a békekötésnél, melynél úgy látszott, hogy a 
gazdasági kérdések fogják a főszerepet játszani, az ország érdekei 
nem lettek volna kellőképpen megóvhatok, ha előzetesen nem lett 
volna eldöntve, vájjon az Ausztriával való szorosabb gazdasági kap
csolat a jövőre nézve fenntartatik-e vagy sem. Sürgőssé tette e kér
dés rendezését az is. hogy a Német biroda lom már 1915. végén kezde
ményezte, és még a háború befejezése alatt rendezni óhajtotta a 
Monarchiához való viszonyát, mégpedig a lehető messzemenő gazda
sági közeledés elve alapján, hogy a béketárgyalásokon e tekintetben 
már befejezett tényekkel lehessen és kellessen számolni. Ez a magyar 
érdekek szempontjából is kívánatosnak látszott, de csak ha előbb 
az ország érdekeinek megfelelő rendezést nyert az Ausztriához való 
gazdasági viszony kérdése, mert különben félős volt. hogy kényszer- 
helyzet elé állíttatván, kénytelen lenne Magyarország az érvényben 
levő, 1907-ben kötött, és reá nézve sok tekintetben hátrányos, 
gazdasági kiegyezést változatlanul meghosszabbítani. Már pedig 
Magyarország szempontjából, a kormány nézete szerint, a gazdasági 
közösség fenntartása kívánatosnak látszott ugyan, de csak az eset
ben . ha sikerül az érvényben álló megállapodásoknak Magyarországra 
nézve sérelmes határozmánvait kiküszöbölni és megfelelő megálla
podásokkal helyettesíteni. Ez a kérdés a közvéleményt is kezdte 
már foglalkoztatni, úgy«Magyarországon. mint Ausztriában; az 
érdekeltség részben a tárgyalások mielőbbi megkezdése, részben 
azoknak a háború befejezése utáni időre való halasztása mellett 
foglalt állást. A magyar és az osztrák kormány hosszabb előkészítő 
tárgyalások után az 191 fi. év elején felvette a gazdasági kiegyezésre 
vonatkozó tárgyalásokat, s ezeket más irányú nagy lekötöttségük 
dacára időközi megszakításokkal Budapesten és Bécsben felváltva 
állandóan folytatták. Később e tárgyalások közben egyelőre szór
ványosan folytak megbeszélések a német birodalmi kormány köze
geivel is a Német-Osztrák-Magvar gazdasági viszony jövőbeni 
kialakítása tekintetében, s társadalmi úton is úgy a Középeurópai 
gazdasági egyesületek, mint később főként a Német-Osztrák- 
Magyar Gazdasági Szövetség foglalkoztak ezzel a, kérdéssel.

A háborúutáni gazdasági előkészületekhez tartozott az erdélyi 
földgáz kihasználása iránt a Deutsche Bankkal megkötött szerző
dés. amely a képviselőház által 1916. januárban jóváhagyatván, 
1916. évi június 20-án 27 millió K alaptőkével megalakult a 
Magyar Földgáz Részvénytársaság.

Végre megemlítendő e téren a Pénzintézeti Központ alapítása.
A moratóriumnak a hábor 'i kitörésekor való elrendelésére 

a lökést, amint láttuk, a kisebb pénzintézeteknek ha nem is válságos, 
de válsággal fenyegető helyzete adta meg. Az, hogy a pénzpiac 
nagyobb megrázkódtatása a kisebb pénzintézetek egy jelentékeny



részét válságos helyzetbe juttathatja, a szakemberek előtt nem volt 
meglepetés. Ellenkezőleg, már régen a háború kitörése előtt tudták, 
hogy az ország pénzintézeti szervezete nem egészséges és reformra 
szorul. A magyar kereskedelmi törvény liberális intézkedései, az 
engedélyezési és minden megelőző ellenőrzési intézkedések hiánya 
azt idézte elő. hogy aránylag igen nagy számban keletkeztek pénz
intézetek. amelyeknek egy része nélkülözte a gazdasági létjogo
sultságot, és hogy ez intézetek egy részének saját tőkéje nem állott 
arányban az általuk kezelt idegen pénzekkel, továbbá, hogy eze
ket a többnyire takarékpénztári betét jellegével bíró idegen pén
zeket nem mindig helyezték el oly módon, ahogy takarékpénztári 
betétek elhelvezendők volnának. Hozzájárult ehhez, hogy a taka
rékpénztári intézmény a maga tisztaságában Magyarországon nem 
fejlődött ki. úgy hogy a csak 1886-ban felállított Postatakarék
pénztár és néhány csekély számú más intézet kivételével. a magyar- 
országi úgynevezett takarékpénztárak nem voltak a szó szoros 
értelmében vett takarékpénztáraknak tekinthetők. Takarékpénztár, 
betéti bank. sőt Credit Mobilier között a gyakorlatban nem volt 
meg az éles határvonal, ezek a fogalmak összefolytak és nem ritka 
eset volt. hogy kisebb pénzintézetek, amelyek takarékpénztárak
nak nevezték magukat s tényleg aránylag jelentékeny összegű 
takarékbetéteket gyűjtöttek kis emberektől, ezekkel a pénzekkel 
birtokparcellázásokat, sőt iparvállalatokat financíroztak.

Ennek az egészségtelen állapotnak hátrányos következményei 
nem maradhattak el. Tényleg már a békében is minduntalan elő
fordult. hogy egyes pénzintézetek, különösen a vidéken bajba ju
tottak. úgy hogy a helyi piac nagyobb megrázkódtatásának el
kerülése végett több ízben volt kénytelen a kormány az így bajba 
került intézetek szanálása vagy ügyeinek csendes lebonyolítása 
érdekében közbelépni, amit rendszerint a fővárosi és helybeli 
nagyobb pénzintézetek közvetítésével hajtott végre. Hogy ilv 
körülmények között, a világháború kitörése következtében, mora
tórium elrendelése nélkül sok kisebb pénzintézet bajba került volna, 
s hogy ennek elkerülése érdekében szükség volt a moratóriumra, 
az beigazolódott az első hadikölcsönkibocsátás alkalmával. Tudva
levőleg a hadikölcsön kötvények jegyzésére igénybe voltak vehetők 
a pénzintézeteknél levő. egyébként moratórium alá eső betétek. 
Egyes pénzintézetek, különösen a vidéken, részben azért, mert az 
általuk igénybevehető felmondási időhöz való ragaszkodással tájé
kozatlanságból. vagy az irántuk való bizalom megrendítésétől tartva 
nem éltek, már ezeknek az így hadikölcsönjegyzésre igénybevett be
téteknek a visszaszolgáltatása által is olyan fizetési zavarba jutottak 
volna, hogy a pénzügyminiszter kénytelen volt eziránti jogával élve. 
az ilyen jegyzések egy részét törölni, s e mellett egyes pénzintézetek
nek a betéteik igénybevételével jegyzett hadikölcsönkötvények 
ellenértékének beszolgáltatására hosszabb halasztást és részletfize
tési kedvezményt engedélyezni.

Fel kellett tehát merülnie a kérdésnek, miképpen fog alakulni



ezeknek az immobilizált pénzintézeteknek a helyzete a háború 
befejeztével, amikor arra kellett számítani, hogy a betevők jelen
tékeny része igénybe fogja venni betéteit gazdaságának újbóli 
talpraállítása érdekében. Ennek ellensúlyozásáról okvetlenül még 
a háború alatt kellett gondoskodni. A pénzintézeti ügy egészének 
törvényhozási úton való szabályozása nem látszott idő- és cél
szerűnek. Átfogó szerves reformok megvalósítására a háborús viszo
nyok nem voltak alkalmasak. Különben is ilyen törvényhozási 
úton való szabályozása a kérdésnek psak hosszabb idő elteltével 
éreztethette volna hatását, s az adott helyzetben, amint az évek 
hosszú sorának helytelen gyakorlata által kifejlődött, a törvény
hozási szabályozásnak a legnagyobb körültekintés alkalmazásá
val is még mindig merev rendelkezései olyan zavarokat és bajokat 
idézhettek volna elő. amelyek végeredményükben talán kártéko
nyabbak lehettek volna, mint ha semmi sem történik. Előbb elő 
kellett készíteni a talajt, s olyan helyzetet teremteni, amelyben, 
ha még szüksége fog mutatkozni, a törvényhozási úton való sza
bályozás nagyobb veszélyek felidézése nélkül lehetővé fog válni.

így fogamzott meg egy Pénzintézeti Központ létesítésének a 
gondolata. Az alapeszme az volt, hogy a kisebb intézetek felügye
lete és üzletvitelének ellenőrzése és irányítása, összekötve szükség 
esetén hitelnyújtással, vagy ha kell, szanálással illetve felszámolás
sal, egy erre alkalmas önkormányzati szervre ruháztassék, amely 
így fokozatosan rendet teremthet a pénzintézeti ügyben, és vagy 
feleslegessé tesz minden további törvényhozási szabályozást, vagy 
előkészíti arra a talajt. Ez a szerv a szövetkezeti formában létesí
tendő Pénzintézeti Központ lett volna, melynek tagjai az országban 
működő pénzintézetek, s melynek az akkori viszonyok közt tekin
télyes tőkéje részben tagjainak a saját tőkéjük arányában teljesí
tendő befizetéseiből, részben az államnak 125 millió K-t tevő 
befizetéséből alakult. E 125 millióból 25 millió veszteségi tartalék- 
alap képezésére volt szánva azzal a célzattal, hogy abból a Pénz
intézeti Központnak a bajba jutott intézetek szanálása folytán 
előálló esetleges veszteségei fedeztessenek. A kisebb intézetek ügy
vitele felett a Pénzintézeti Központ állandó revíziót gyakorolt volna.

Az előbb említett indokokon felül kívánatossá tette ily intéz
mény létesítését az Ausztriával fennálló gazdasági közösség is.

E gazdasági közösség legnagyobb előnye Magyarországra 
nézve a mezőgazdasági termékek kedvezőbb értékesítésének le
hetőségén felül épen abban állott, hogy a pénzrendszer és a jegy
bank közössége következtében a tőkében sokkal gazdagabb Ausztria 
pénzpiacát a magyar közgazdaság lényegileg ugyanazon feltételek 
mellett vehette igénybe, mint az osztrák. De mint mindennek, ennek 
a közösségnek is megvoltak a maga árnyoldalai. Egyrészt a jegy
bank közössége folytán bizonyos feladatok, amelyek egyébként a 
jegybank által lettek volna megoldhatók, mint például a kisebb 
pénzintézetek revíziója, nehezen lettek volna a közös jegybankra 
ruházhatók, másrészt valahányszor a pénzpiac helyzete a Monar
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chiában feszültebbé vált, ez a dolog természete szerint mindjárt 
azt vonta maga után, hogy Ausztria a Magyarországnak nyújtott 
hitelek egy részét megvonta, ami nagybankjainkat viszont a ki
sebb intézeteknek nyújtott hitelek megszorítására késztette. Ezért 
kellett a jegybank mellett a Pénzintézeti Központban a pénzinté
zetek revideálására egy külön szervet létesíteni, s másrészt a fent 
vázolt helyzeten is hivatva volt segíteni a Pénzintézeti Központ 
azáltal, hogy hitelnyújtással csak rendkívüli viszonyok közt 
foglalkozott volna, míg normális viszonyok közt fölös tőkéit 
Ausztriában, esetleg külföldön helyezte volna el, ahonnan azokat 
rendkívüli viszonyok között könnyen visszavonhatta, s ezáltal 
ellensúlyozhatta volna azt a káros hatást, a mellyel az ugyanek
kor beálló osztrák hitel-megszorítás az ország kisebb pénzintéze
teire járt.

A kormány terve 1915. évi márciusában került nyilvánosságra, 
s miután a nagyobb pénzintézeteknek a tervvel szemben tanúsított 
ellenszenvét, amelyet az az aggály táplált, hogy a Pénzintézeti 
Központ egy nagy állami bankká fog kifejlődni, amely nekik ille
téktelen versenyt támaszt, a pénzügyminiszter eloszlatta, s reá
bírta őket. hogy mindannyian hajlandók legyenek önként belépni 
a Pénzintézeti Központ kötelékébe, a terv általánosságban, neveze
tesen a kisebb pénzintézetek s azok szervezetei részéről kedvező 
fogadtatásban részesült. Elismerték a létesíteni szándékolt szerv 
szükségességét, de meglehetős nagy ellentétek fejlődtek ki a revízió 
kérdése körül. Míg voltak olyan hangok, amelyek a revíziót köte
lezővé s általánossá óhajtották tenni, azaz a legnagyobb pénzin
tézetekre is ki akarták terjeszteni, addig mások kifogásolták azt, 
hogy minden kisebb pénzintézetre, vagy akár csak azokra is, akik 
belépnek a Pénzintézeti Központ tagjai sorába, kiterjesztessék a 
kötelező revízió. Legtöbb híve annak az álláspontnak volt, hogy 
a revízió csak azokra a kisebb pénzintézetekre terjesztessék ki, 
amelyek a Pénzintézeti Központnál hitelt vesznek igénybe, vagy 
amelyek maguk kérik azt.

A pénzügyminiszter az országgyűlés 1915-iki tavaszi ülés
szakán terjesztette be a Pénzintézeti Központ felállításáról szóló 
törvényjavaslatot. A javaslatot az ellenzék nagy idegenkedéssel 
fogadta. Rejtett politikai célokat, a kormány hatalmának kiter
jesztésére irányuló törekvést tulajdonítottak neki, sőt voltak olya
nok, akik gyanúba fogták a kormányt, hogy a veszteségi tartalék- 
alap létesítését azért tervezi, hogy ebből pártpolitikai célokra 
meríthessen, vagy a párt adósságait egyenlíthesse ki. Tárgyilag 
azt kifogásolták, hogy a Pénzintézeti Központ alapszabályai, 
amelyek a törvényjavaslat értelmében a Pénzintézeti Központ 
által autonom hatáskörében lettek volna megállapítandók, nincse
nek előterjesztve és így a létesítendő új intézményről nem lehet 
teljes képet alkotni. A kormány nem akarta a pártok közötti nyu
godt viszonyt megzavarni és így a javaslat tárgyalását az őszi 
ülésszakra halasztotta. Ekkorára elkészült a Pénzintézeti Központ



alapszabályainak tervezete, de ez sem nyugtatta meg az ellenzé
ket. Még mindig ellenezték a javaslat tárgyalását, s amidőn ezzel 
szemben Tisza miniszterelnök kijelentette, hogy a Pénzintézeti 
Központ idejében való létesítése a közérdek szempontjából szük
séges és ezért a kormány a törvényjavaslat latárgyalásához ra
gaszkodik, ebben az ellenzék vezérférfiai a pártok közötti békének 
a. kormány részéről való megszegését látták és elhatározták, hogy 
a kormány ellen a legélesebb akciót fogják megindítani. Ez volt 
a háborúaíatti első éles ellentét a politikai pártok között. amelyet 
azonban még ezúttal sikerült elsimítani. A közbejött karácsonyi 
szünetek alatt megegyezés jött létre a kormány és az ellenzék között, 
melynek főbb pontjai a következők voltak : A Pénzintézeti Köz
pont egyelőre csak 5 év tartamára fog létesülni. A Központ a 
törvényhozás további intézkedéséig nem tarthat revíziót olyan 
intézetnél, amely nála hitelt igénybe nem vesz, vagy amely nem 
maga kéri a felülvizsgálatot. Az alapszabályok törvénybe ikta- 
tandók. E mellett a pénzügyminiszter kijelentette, hogy az ellen
zék bizalmi férfiainak kívánatukra bármikor módot fog nyúj
tani arra, hogy a veszteségi tartalékalap mikénti felhasználását 
illetőleg betekintést nyerjenek. Ily módon símán ment a javas
lat letárgyalása, és a Pénzintézeti Központ 191 ti. június 1-én meg
tarthatta alakuló közgyűlését. Bár az ellenzékkel létesült meg
állapodásoknak a revízióra vonatkozó része az eredeti terv értékét 
különösen a pénzintézeti reform előkészítése vagy feleslegessé tétele 
szempontjából lényegesen leszállította, a későbbi események iga
zolták a kormánynak azt az eljárását, hogy áldozatok árán is igye
kezett tervét megvalósítani, mert azóta a Pénzintézeti Központ 
állandósíttatott és a törvényhozás a kisebb pénzintézetek reví
ziója tekintetében a kormány eredeti álláspontjának megfelelően 
határozott.

A Pénzintézeti Központ létesítésével egyidejűleg a kormány, 
szövetkezetek kivételével ,új pénzintézetek keletkezését is meg akarta 
tiltani. Ebben is engedni volt kénytelen a kormány annyiban, 
hogy az ellenzék azt tartotta, hogy az általános tilalom a nagy 
pénzintézeteknek monopolisztikus helyzetet biztosít. A törvépy 
ennek folytán úgy lett megalkotva, hogy csak a 20 millió, illetve 
Horvát-Szlavonországokban 10 millió K-nál kisebb alaptőkével 
bíró pénzintézetek alapítása lett, és csak az 1919. évi január 1. nap
jáig, tilalmazva.

❖  *  *

Az anyaghiány és pénzértékcsökkenés ellensúlyozását célzó, 
az előbbiekben ismertetett, hol több, hol kevesebb szerencsével 
foganatosított, és, a közigazgatási szervezetnek a katonai behívások 
és a kivételes viszonyok által megszaporodott teendők következté
ben beállott hiányosságai folytán, gyakran nem kielégítő módon 
végrehajtott intézkedések lassíthatták ugyan némileg a gazdasági 
kimerülést, de azt véglegesen nem tartóztathatták fel. A központi



hatalmak földrajzi fekvésénél és a politikai helyzetnél fogva, amely
nek következtében ellenségekkel voltak körülvéve, és a semleges 
országok nagy része is ez ellenségek gazdasági nyomásának 
volt kitéve, különösen az Északamerikai Egyesült Államoknak 
ellenségeikhez való csatlakozása óta, kikerülhetetlen volt, hogy 
gazdasági kimerülésük s ezzel a háború elvesztése be ne követ
kezzen, hacsak idejében nem sikerül a harctereken fegyvereiknek 
kivívni a döntő sikert. De a modern hadviselés természeténél fogva 
ez is elsősorban anyagkérdés volt. így hova-tovább nehéz dilemma 
elé kerültek a központi hatalmak. A háború elvesztésének elkerü
lése érdekében a gazdasági kimerülés ellen kellett elsősorban 
védekezni, viszont másrészt minél nagyobb anyagkészletekkel 
kellett a hadvonalban álló csapatokat ellátni, hogy ezzel a döntés 
a harctereken s a háború befejezése el legyen érhető. Az e dilemma 
körüli kínos vergődés jellemzi a háborúnak harmadik korszakát.

A hadszíntereken egyelőre, dacára annak, hogy a központi 
hatalmak ellenségeinek száma 1916. augusztus végén Romániával 
és 1917. tavaszán az Északamerikai Egyesült Államokkal szaporo
dott, jól állottak. Románia egy részét, melynek piaca a. központi 
hatalmak élelmezési érdekei szempontjából igen fontos volt, sikerült 
csakhamar elfoglalniok. Az orosz forradalomnak 1917 március havá
ban való kitörése is segíteni látszott a helyzeten. Az 1917. év őszén az 
olasz fronton a magyar és osztrák csapatok támadása eredménnyel 
járt. 1918 februárban Ukrainával, márciusban Romániával s Orosz
országgal sikerült békét kötni. De ekkor már éreztette hatását a 
csapatoknál a rossz élelmezés és a hadianyag- és felszereléshiány, 
az entente-hatalmaknál pedig az Északamerikai Egyesült Álla
moknak hozzájuk való csatlakozása és a hadianyagokban való 
túlsúly. Az 1918. évi tavaszi támadás, melynek a nyugati hadszín
téren meg kellett volna hoznia a döntést, összeomlott, úgyszintén 
az Olaszország elleni piavei támadás, sőt júliustól fogva a német 
nyugati fronton az entente ment át támadásba. 1916 vége óta a 
központi hatalmak által többször megismételt békekísérletek ered 
ménytelének voltak. Ennek dacára a közhangulat bizakodó volt. 
A bolgár frontnak 1918. szeptember végén való összeomlásáig álta
lában az volt Magyarországon a vélemény, hogy a központi hatal
mak nem veszíthetik el a háborút, bár 1918. nyara óta itt-ott mutat
koztak a defaitismus nyomai.

A belpolitikai helyzet azonban már sokkal előbb megromlott. 
A képviselőház 1916. évi nyári ülésszaka, amely június 7-étől szep
tember 29-éig tartott, már nem folyt le olyan békés hangulatban, 
mint az eddigiek. Ezen az ülésszakon voltak először a háború ki
törése óta külpolitikai viták, éles ellentétek a pártok között. 
-viharok, zárt ülések, és ekkor nyilvánult először a háború alatt 
az ellenzéknek a kormány megbuktatására irányzott törekvése. 
Felvetették a választójog kérdését a hadbavonultak választójogá
nak alakjában, kifogásolták az osztrák kormánnyal folytatott ki
egyezési tárgyalásokat, kívánták a delegációk összehívását és
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koalíciós kabinet megalakítását sürgették Tisza távozásával. 
A Károlyi-párt radikális választójogi programmal megalakult 
1916 júliusában. Különösen megromlott a helyzet a román betörés 
óta, az ellenzék a külügyminisztert és a magyar kormányt tevén 
felelőssé azért, hogy az meglepetésszerűen érte az országot. A po
litikai helyzet feszültebb voltára való tekintettel az országgyűlés 
ezúttal nem királyi kézirattal, de házhatározatokkal lett elnapolva. 
Ugyanezen időben kezdett romlani a helyzet Ausztriában, aminek 
egyik szomorú jele gróf Stiirgkh miniszterelnöknek meggyilkolása 
volt 1916. évi október 21-én.

Nagy csapás érte a Monarchia népeit a nagytekintélyű, gaz
dag tapasztalatú és bölcs uralkodónak I. Ferenc Józsefnek 1916. évi 
november 21-én bekövetkezett halálával. Ettől fogva mintha meg
fordult volna a sors kereke. A fiatal, uralkodásra nem nevelt utód, 
bár telve volt a legjobb szándékokkal, a helyzet folytán egyébként 
is mindig súlyosabbá váló feladattal nehezen tudott megbirkózni. 
Mindjárt uralkodása kezdetén változás állott be a külügyminisz
térium vezetésében s az osztrák kormányban, és csakhamar nyil
vánvalóvá lett, hogy a magyar kormány helyzete sem szilárd.

Az országgyűlés 1916. évi december 5-én kezdődő ülésszaka 
már a pártok közötti leghevesebb küzdelem jegyében folyt le. 
A mindinkább növekedő anyaghiány és drágulás folytán a lakos
ságban mutatkozó elégedetlenség a kormány elleni támadásoknak 
bő tápot nyújtott, s a kormánynak a kivételes hatalom igénybe
vételéről szóló hatodik jelentése hosszú, az összes politikai kérdé
seket felölelő vita során tárgyaltatott. A választójog kiterjesztésé
nek kérdése vezetett, s újból felmerült a koalíciós kabinet eszméje, 
mely azonban nem volt megvalósítható, mert az ellenzék Tiszának 
a miniszterelnöksége alatt erre hajlandó nem volt, a munkapárt 
ellenben ragaszkodott Tisza miniszterelnökségéhez. A helyzet 
kiélesedése folytán az országgyűlés 1917 április 12-én királyi kéz
irattal meglepetésszerűen, bizonytalan időre el lett napolva. Ez 
azonban a kormány helyzetén nem segített. Az ellenzék vezér- 
férfiainak, a lakosság széles rétegeiben mutatkozó nyugtalansá
got és Tiszának a választójog kiterjesztése elleni aggályait ügye
sen felhasználva, sikerült a királyt a választójog mielőbbi ki- 
terjesztésének szükségességéről meggyőzni, aminek következtében 
a Tisza-kormány 1917 május 25-én lemondott.

A hosszas tárgyalások után 1917 június 15-én kinevezett 
Esterházy-kormány, mely a június 21-én összeülő országgyűlésen 
mutatkozott be, majd az ezt 1917 augusztus 20-án felváltó s az 
összeomlásig két ízben rekonstruált Wekerle-kormány helyzete 
nagyon egészségtelen volt. Az a remény, hogy sikerül a kormányok
nak a képviselőházban maguknak többséget teremtem, a munka
pártnak elveihez való szilárd ragaszkodása folytán meghiúsult. 
Minthogy pedig a képviselőház feloszlatásához s új választásokhoz 
a háború miatt s az 1915. évi IV. te. idevonatkozó, éppen az akkori 
ellenzék által kívánt, tiltó rendelkezései folytán folyamodni nem
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lehetett, — bár az Esterházy-és Wekerle-kormányok ezt a fegy
vert többször csillogtatták. — a háborúnak éppen legnehezebb idő
szakában kisebbségi kormányok voltak kénytelenek vezetni az 
ország ügyeit. A munkapárt ugyan, esetleges elvi aggályainak 
hangoztatásával, az összes állami szükségletekre vonatkozó kor
mányjavaslatok megszavazását lehetővé tette, de a választójog 
kiterjesztése kérdésében ragaszkodott álláspontjához, s így éppen 
ebben a kérdésben, amely pedig az új kormány alakulások talp
kövét képezte, meg kellett vele egyezni. Ez egyezség alapján az 
1918 szeptemberében létrejött az új választójogi törvény, 
de viszont a kormányt támogató radikálisabb elemek ellenzékbe 
kerültek a kormánnyal, úgy hogy annak pártja mind kisebb lett.

Ilyen belpolitikai helyzetben találta az országot 1918 szeptem
ber végén a bolgár front összeomlása és a bolgár fegyverszünet. 
Az események ezután lavinaszerű rohanással sodorták a nemzetet 
vesztébe. A délszláv kérdés a nyártól fogva mindjobban előtérbe 
nyomult. Délszláv nemzeti tanácsok alakultak, amelyek a Monar
chia területén lakó összes délszlávok egyesülése mellett foglaltak 
állást. Az október 16-iki császári manifesztum kimondja Ausztria 
föderalizálásat, ami Magyarország teljes függetlenségének kimon
dása iránti mozgalmat vált ki. Október 23-án a képviselőház
ban nagy izgalmat vált ki egv sürgöny felolvasása, amely szerint 
Fiúméban a liorvát katonaság lefegyverezte a magyar honvédeket. 
Wekerle az ülés folyamán bejelenti lemondását, melyet a király 
másnap elfogadott. A munkapárt e célból már október 22-én ki
mondván feloszlását, tagjai belépnek a 48-as alkotmánypártba, 
de az összes pártok koncentrációja meghiúsul azon, hogy Károlyi 
Mihály magának kívánta a vezetést. A Károlyi-palotában megala
kul a Nemzeti Tanács, mely egyelőre nem lép aktivitásba. Kabinet- 
alakítás iránti tárgyalások indulnak, amelyek eredménveképen gróf 
Hadik János a Károlyi-párton kívül biztosítva magának az összes 
képviselőházi pártok támogatását, október 29-én designálva lett 
miniszterelnökké. 30-ról 31-re virradó éjjelen a budapesti hely
őrség egy része a Nemzeti Tanácshoz csatlakozik. A király kine
vezi Károlyit miniszterelnökké, aki pártja, továbbá a radikálisok 
és szociáldemokraták sorából megalakítja a minisztériumot. 31-én 
este meggyilkolták Tiszát. A király családjával Gödöllőről eltávo
zott s röviden reá felmentette a Károlyi-kormány tagjait esküjük 
alól. November 4-én a magyar csapatok letették a fegyvert. 7-én 
megkötötte Károlyi Franchet d’Esperay francia tábornokkal a 
fegyverszünetet.

A pénzpiac helyzetét ez alatt az egész idő alatt a mindjob
ban fokozódó árúhiány és infláció s ezek hatásaképpen a drá
gulás növekedése jellemzi. Az árúhiány elleni küzdelem nagyjában 
ugyanazokkal az eszközökkel folyik, mint az előző korszakban, 
s ezen nem változtatott lényegében az sem. hogy időközben olya
nok jutottak kormányra, akik élesen bírálták s elítélték az előző 
kormány ezirányú ténykedéseit. Egyszerűen azért, mert más esz



közök nem állottak a kormány rendelkezésére. Ami különösen a 
pénzügyi politikát illeti, ennek vezérelvei az egymást felváltó kor
mányok és pénzügyminiszterek alatt változatlanul ugyanazok 
maradtak.

Az áruknak mindinkább fokozódó hiánya és mind több és több
fajta cikkre való kiterjedése, a jószágok meglévő készletének el
osztására és az okvetlenül szükséges cikkek termelésének lehető 
biztosítására vonatkozó rendelkezéseknek mindjobban való .szigo
rítását. mind nagyobb térre való kiterjesztését, és ennek megfelelően 
a kormányhatalomnak a közgazdasági életbe való mind mélyebb 
és mélyebb belenyúlását, vonta maga után. Az élelmezési helyzetnek 
mind nehezebbé válása folytán a gabona- és liszt-fejkvótáknak csök
kentése, a hús-, cukor- stb. fogyasztás korlátozása s a gazdasági 
szükséglet címén visszatartható termények mennyiségének ismé
telten való újabb megállapítása, a gabonaneműek ipari feldolgozá
sának mindinkább való megszorítása vált szükségessé. A közérdek
ből szükséges ipari termelés folytonosságának biztosítása iránti 
törekvések tekintetében említésre méltó az 1017 márciusában 
kiadott rendelet, amely felhatalmazást adott arra, hogy annak a 
szénbányának (briketté-és kokszgyárnak) üzemét, amely nem ter
mel annyit, mint amennyit termelhetne, az állam átveheti: továbbá 
az iparcikkek előállításának biztosítása tárgyában 1916 júniusában 
kiadott rendelet. E rendelet értelmében a kereskedelmi miniszter 
kötelezhette az egyes iparvállalatokat az üzem folytatására vagy 
bizonyos mennyiségű árú előállítására, továbbá szabályozhatta a 
termelést, nyersanyagot vagy félgyártmányt más telepen való fel
dolgozásra átutalhatott. Ha a vállalat a miniszter rendelkezéseinek 
nem felelt meg, a miniszter a termelést a vállalkozó költségére akár 
az illető, akár más telepen elrendelhette.

A szénkérdés, különösen a Petrozsény-vidéki bányáknak, bár 
átmenetileg, a románok által való megszállása, óta mind válságo
sabbá kezdett válni, úgy hogy e miatt időnként a vasúti forgalmat 
is korlátozni kellett. 1917 januárban fel lett állítva az országos 
szénbizottság, s a kormány az osztrák és német kormányokkal való 
megállapodások révén igyekezett minél több sziléziai és porosz 
szén behozatala útján segíteni a helyzeten. A különböző ásványolaj- 
fajtákban úgy a hadviselés, mint a közgazdasági élet minden terén 
súlyosan érezhető hiányt lényegesen enyhítette a kenőolajok terén 
a kormány által Egbellen aránylag nagy arányokban folytatott 
fúrások kedvező eredménye, a helyzet azonban csak a román béke 
megkötése után javult érezhetőbben.

A gazdasági viszonyokban nagy eltolódások voltak észlelhetők. 
A mezőgazdaság a legfontosabb terményeknek lefoglalása és leg
magasabb áruknak meghatározása folytán lényegesen szenvedett 
ugyan, de eltekintve attól, hogy az ez iránti rendelkezések 
jobbadán csak hézagosán voltak végrehajthatók, sokan nagy 
nyereségekre tettek szert az ármegállapítás alá nem eső termé
keknek igen magas árakon való értékesítése révén. Ez az ármeg



állapítás alá eső termények termelésének elhanyagolása mellett 
a hatósági ármegállapítás alá nem eső termékek termelésének 
fokozását, ez ismét az ármaximálásoknak új és új cikkekre 
való kiterjesztését vonta maga után. Az iparnak az a része, 
amely nem elsőrendű életszükségleti cikkeknek, vagy nem a had
sereg céljaira szükséges árúknak előállításával foglalkozott, hova
tovább mindinkább tétlenségre volt kárhoztatva, ellenben a többi 
ipari vállalatok, és különösen a hadfelszerelési cikkeket előállító ipar, 
igen nagy nyereségekre tettek szert, és sok vállalat üzemének fej
lesztése érdekében, a hadvezetőség által is támogatva, jelentékeny 
új beruházásokat hajtott végre. A legális kereskedelem jóformán 
teljesen kikapcsolódott, de orgiáit ülte a zugkereskedelem és mind
inkább kifejlődött a lánckereskedelem, amelyek ellen a különböző 
k o rmányin tóz kedések jórészt tehetetleneknek bizonyultak. Ezek a 
gazdasági eltolódások, amelyekhez a pénz értékcsökkenéséből eredők 
is járultak, karöltve a mindinkább fokozódó árúhiánnyal és drágu
lással, nagy elégedetlenséget váltottak ki a kormányintézkedésekkel 
szemben s nagy ellentéteket fejlesztettek ki. Mindjobban kiélesedett 
az ellentét egyrészt a fogyasztó- és a termelőosztályok, másrészt a 
mezőgazdasági és az ipari érdekeltségek közt. Különösen fokozód
tak a gazdák panaszai, akik sérelmesnek tartották, hogy míg az 
ő főtermékeiknek ára hatóságilag megállapíttatott s azok tőlük 
a megállapított árakon, sokszor gazdasági szükségleteik kellő 
figyelembevétele nélkül, lerekviráltatnak, addig ők a szükséges 
iparcikkeket és gazdasági segédanyagokat mindinkább növekedő 
árak mellett voltak kénytelenek beszerezni. Mind általánosabbá 
vált az iparcikkek árának maximálása iránti kívánalom, ily 
irányú rendelkezések foganatosítása elől azonban a kormánynak, 
mint célszerűtlen és, tekintettel az Ausztriával való gazdasági 
közösségre, kivihetetlen rendszabályok elől el kellett zárkóznia. 
A fokozódó nyomásnak engedve 1918 márciusától fogva azonban 
foglalkozott a kereskedelmi miniszter, de nem nagy eredménnyel, 
egyes iparcikkek tekintetében maximális árnak vagy irányító árnak 
megállapításával.

A termelők és fogyasztók közötti ellentétek a tisztviselő- és a 
munkáskérdés alakulásában éreztették hatásukat. A közalkalma
zottak helyzetén rendkívüli segélyek nyújtásával és a természet
beni ellátásnak minél inkább való kifejlesztésével igyekezett a 
kormány segíteni. A munkáskérdés is mind több gondot okozott 
a kormányzatnak. Már az 1916. év végén és az 1917. elején több 
katonai felügyelet alá helyezett vállalatban fordultak elő súrló
dások és a munkának időleges beszüntetése. Ez az intéz
kedés, amely a hadviselés szempontjából fontos vállalatok 
munkásságát katonai felügyelet alá helyezte, a gyakorlat
ban sehogysem vált be. Egy 1916 december havában kiadott 
rendelet felhatalmazta a kereskedelemügyi minisztert, hogy a 
hadfelszerelési cikkek szállítására vonatkozó szerződések betart- 
hatásának biztosítása érdekében az érdekelt miniszterekkel egyet-
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értőleg megállapíthassa az illető vállalatok által fizetendő mini
mális munkabéreket és egyéb feltételeket. Az élelmezési helyzet 
romlásával s a drágaság növekedésével nőtt a munkásság nyug
talansága, amelyet később a választójog kiterjesztésének kérdése 
is fokozott. Tüntetések, munkabeszüntetések fordultak elő. bár 
a kormányzata munkásság helyzetén, amennyire lehetett, igyekezett 
könnyíteni. Ezt a célt szolgálta többek közt a kisebb jövedelmű 
népesség ellátásának biztosítása tárgyában 1918. júniusában ki
adott rendelet.

A lakáshiány is mindinkább mutatkozott, különösen Buda
pesten. Az építkezés megindítása érdekében folyt többrendbeli 
tárgyalás a dolog természetéből kifolyólag eredménytelen maradt , 
s nem segíthetett ezen a budapesti lakáshivatalnak 1918 márciusá
ban és az országos lakásügyi bizottságnak 1918 május havában 
való felállítása sem. A lakásbéreknek és a háztulajdonos felmondási 
jogának korlátozása biztosította ugyan a lakók helyzetét, de ki
váltotta a háztulajdonosok elégedetlenségét, akik súlyos sére
lemnek tartották azt is. hogy a hadbavonultak lakbérük tekinte
tében moratóriumot élveztek. A hadbavonultak bérhátralékát 
egyedül Budapesten az 1917. év közepéig 30 millió koronára be
csülték. s ennek a hátraléknak az állam részéről való rendezését 
sürgették a háztulajdonosok.

A hadbavonultak családtagjainak juttatott segélyek is. ame
lyek eleinte inkább túlmagasak voltak, a drágaság növekedésével, 
időközi felemelésük dacára, mind kevésbbé voltak kielégítőek, és 
sok részben indokolatlan, részben azonban indokolt, de az igaz
gatási szervezet elégtelensége folytán nehezen orvosolható, panasz 
merült fel azok kiutalása tekintetében is.

Nem csoda ily körülmények között, hogy állandóan nőtt az 
•elégedetlenség és hogy ezek az anyagi gondok hozzájárulva a 
mindenesetre sokkal nagyobb jelentőségű nagy véráldozathoz, 
a közönség széles köreiben a csüggedés és fáradtság érzését váltot
ták ki. bár ha összehasonlítjuk az ország népességének szenvedé
seit és nélkülözéseit más államok lakosságának szenvedéseivel és 
nélkülözéseivel, úgy ezeket a jelenségeket kevésbé találhatjuk 
indokoltnak. A jövő oknyomozó történetírás feladata lesz annak 
megállapítása, vájjon a gazdasági viszonyok megromlása által 
előidézett elégedetlenség okozta, és indokolta-e a politikai ellen
tétek kiélesedését és az ezáltal előidézett kirobbanást, avagy a 
politikai ellentétek kiélesítése járult-e hozzá az elégedetlenségnek 
az összeomlásra vezető fokozására.

Az árúhiány fokozódása a Monarchia két államának egymás
közti viszonyában is károsan éreztette hatását. Ausztria kifogá
solta. hogy Magyarország nem eléggé látja el élelemmel, hogy 
Magyarországban az élelmezési viszonyok sokkal jobbak, mint 
Ausztriában, viszont Magyarországon nem voltak megelégedve az 
osztrák részről szállított szénmennyiséggel. Kifogásolták az osztrák 
iparcikkek magas árait és azt, hogy az osztrák ipar a jövedelmező



hadiszállításokban aránylag sokkal nagyobb mértékben részese
dett. mint a magyar ipar, míg ezzel szemben a magyar közgazda
ság hatóságilag megállapított árakon látta el a hadsereget 
mezőgazdasági termékekkel. Idővel mind gyakoriabbakká váltak 
a magyar és osztrák miniszterek közös értekezletei, amelyeken eze
ken a bajokon a lehetőséghez képest segíteni törekedtek. Igyekez
tek biztosítani a közélelmezési hivatalok együttműködését és 1917 
március havában egy közös élelmezési bizottságot, április havában 
pedig közös szénbizottságot állítottak fel. az előbbi mint tájékoz
tató és közvetítő szerv volt hivatva működni a két állam és a had
vezetőség illetékes hatóságai közt. az utóbbi feladatát pedig a 
külföldi (főleg német) szón forgalmának szabályozása és elosztása 
képezte. A magyar kereskedelemügyi minisztériumnak a háború 
kitörése után rövidesen felállított bécsi kirendeltsége is lényegesen 
ki lett bővítve 1917 szeptemberében.

Nagy reményeket fűztek különösen az élelmezési helyzet ja
vulása. de általában az anyaghiány csökkentése tekintetében az 
ukrán, román és orosz békeszerződésekhez és az azokhoz fűződő 
árúforgalmi és gazdasági megállapodásokhoz, ügy a megállapodá
sok létesítése, mint azok alapján az áruforgalom tényleges lebonyo
lítása Ausztriával és Németországgal közösen intéztetett. s bár 
ezek a megállapodások a helyzet enyhítéséhez némileg hozzájárul
tak. a hozzájuk fűzött várakozások különböző okokból. így pél
dául Ukrainát illetőleg azért, mert ott a helyzet csakhamar tel
jesen felfordult, korántsem váltak be.

A háború költségeinek részbeni fedezésére ez alatt az idő alatt 
is az Osztrák-Magyar Banktól felvett hitelek vétetvén igénybe, s 
e mellett a kereskedelmi és fizetési mérleg is kedvezőtlenül alakul
ván. a korona értékének a külföldi viszonylatban való csökkenése 
nem volt feltartóztatható. A csökkenési folyamat lassítása érde
kében ez alatt az időszak alatt is nagyjában ugyanazok az intéz
kedések foganatosíttattak, mint az előző korszakban. 1917 április 
havában szigorítva lett az ellenséges államok polgárainak való 
fizetések tilalmazására vonatkozó rendelkezés. A német bank
csoporttól ez alatt az időszak alatt is vétettek fel az előzőknek 
megfelelő feltételek mellett egész az 1918. év első felének végéig 
további kölcsönök, amelyek a háború befejeztéig összesen
1.336.040.000 márkát tett ki. A Wekerle magyar miniszterelnök 
és az osztrák pénzügyminiszternek Berlinben 1918 első napjaiban 
személyesen folytatott tanácskozásai eredményeként a két állam 
részére a kvóta szerinti felosztással havonta 75 millió márka köl
csön folyósítása lett kilátásba helyezve. 19.18 július 1-től fogva 
azonban további ilyen kölcsönök a német Reichsbanknak tilta
kozása folytán nem voltak felvehetők. A korona értékének a kül
földi viszonylatban való emelése érdekében állottak továbbá azok 
a kölcsönműveletek, amelyeket az állam Hollandiában 1916 végén
8.400.000 holland forint és 1917 végén 7.200.Q00 holland forint



:-!ü7

erejéig, továbbá Dániában 1917 és 1918-ban összesen 8.815,350 dán 
korona erejéig az Osztrák-Magyar Bank szavatossága illetve részé
ről aranynak letéteményezése mellett, végül egy svéd bankcsoport
tal részben pénztárjegyek ellenében, részben árúszállításokkal kap
csolatban rabatt hitelképen összesen 1.880,000 svéd korona erejéig 
létesített. A dán és svéd kölcsönműveletekből kifolyólag azonban, 
amint ez a IV. fejezetben előadottakból kitűnik, a háború végéig 
mindössze 7.350,000 dán korona és 1.517,044 svéd korona lett 
tényleg igénybe véve. A romániai gabonabehozatal financírozására 
a Haditermény Részvénytársaság által eredetileg 48 millió márka 
névértékben kibocsátott, majd 25 millió márkára leszállóit váltók 
alapján felvett összegek és a kincstár dohányvásárlásaival kapcso
latban felvett 150,000 holland forintos kölcsön is ezt a célt szolgál
ták. Végül itt említendő meg. mert ugyancsak pénzünk értékének 
a külföldi viszonylatban való emelését célozta, az a 10 millió hol
land forintöt, és a békeutáni árúszállítások iránti kötelezettséggel 
egybekötött, 53.680,000 svájci frankot kitevő kölcsönügylet, ame
lyet magyar és osztrák bankok az Osztrák-Magyar Bankkal egyet- 
értőleg 1916. illetve 1917-ben a jegybank devizakészleteinek gyara
pítása érdekében kötöttek.

1917 márciusában minden árúbehozatalt a pénzügyminisz
ter engedélyéhez kötöttek, s 1918 júniusában a devizaközpontra 
vonatkozó addigi rendelkezések hatályon kívül helyezésével újra 
szabályozták az egész devizaforgalmat, kiegészítve az eddigi ren
delkezéseket azzal, hogy külföldiek részére bárminő értékek vásár
lása fejében fizetések csak akkor teljesíthetők, ha a vásárlás elő
zetes engedély alapján történt. A devizaközpontnak a berlini 
devizaközponttal való kapcsolata is a lehetőséghez képest ki lett 
építve. 1916. végén el lett rendelve a belföldi tulajdont képező 
külföldi értékpapírok összeírása azzal a célzattal, hogy azok eladás 
vagy elzálogosítás útján esetleg a devizahelyzet javítására használ
tassanak fel. Felhasználásukra azonban nem került a sor, részben 
a felvételek végleges feldolgozásának elhúzódása folytán, részben 
mert kiderült, hogy ezeknek az értékpapíroknak az állománya 
úgy Magyarországon, mint Ausztriában kisebb, mintsem gondol
ható volt. s azért is, mert célszerűbbnek látszott ezeknek az érték
papíroknak a felhasználásával várni a háború befejeztéig.

A budapesti értéktőzsdén a forgalom az '1917. évben annyira 
nőtt. hogy a lebonyolítása iránti határozmányok módosítása vált 
szükségessé. Az árfolyamok is erősen emelkedtek. Ez a nagy emel
kedés, melynek fő indítóokát, az inflációt, nem realizálta még 
eléggé a közvélemény, 1917 júniusában arra indította a tőzsdetaná
csot, hogy felhívásban irányítsa a tőzsdetagok figyelmét arra. hogy 
az értékpapírok árfolyama sok esetben olyan színvonalat ért el. 
amelynél az üzletek megkötése a rendesnél nagyobb gondosságot 
igényel. Az árfolyamok emelkedése ennek dacára állandó volt, 
úgy hogy júliusban az a később megcáfolt hír terjedt el, hogy a



kormány a spekuláció túltengése ellen erélyes intézkedésekre ké
szül. E mellett a forgalom is folyton nőtt. merta nagy árfolyam
emelkedések olyan elemeket is tőzsdei ügyletek kötésére csábítot
tak, amelyek erre sem gazdasági képzettségük, Sem gazdasági ere
jük alapján nem voltak hivatottak. A tőzsdei forgalomban közvet
lenül résztvevők számának megnövekedése folytán mind kevésbbé 
áttekinthető piacon a keresletnek és kínálatnak rendszeres talál
kozása sok esetben lehetetlenné vált, úgy hogy az árfolyamok azok 
valódi viszonyát már technikai okokból sem tudták többé híven 
visszatükrözni. Ez arra indította a tőzsdetanácsot, hogy az üzletek 
lebonyolítása tekintetében gyökeres reformokat foganatosítson. 
Behozták a jogosított tőzsdeügynökök intézményét, akiknek fel
adatává tétetett a hivatalos árfolyamok megállapítása és feljegy
zése is. Intézményesen szabályozták a kulissz tevékenységi körét. 
Azokat a papírokat, amelyeknél a kínálat és kereslet tömeges 
szokott lenni, s így nehezebb illetéktelen befolyást gyakorolni ár
folyamukra. a kulissz forgalmába sorozták. És elhatározták az 
árfolyamok rendszeres közlését. Az új rend 1917 november 5-én 
lépett életbe, de nagy zavarokra és elégedetlenségre adott okot. 
A nagy forgalom sehogysem volt lebonyolítható. A zavarok folytán 
elrendelt öt napi szünet után a tanács az érdekeltség részéről fel
hangzott kívánalomnak megfelelően a kulissz forgalmát szabaddá 
tette, a korlátpapírok közé sorolt értékpapírok közül egyeseket a 
kulissz forgalmába utalt, s az ügynökök ú. n. kompenzácionális 
eljárását eltiltotta, továbbá a jogosított ügynökök intézményét 
egyelőre hatályon kívül helyezte.

A tőzsdét átmenetileg kissé lehangolta a részvénytársaságok 
és szövetkezetek osztalékának és az igazgatósági jutalékoknak 
korlátozása tárgyában 1918. évi március havában kiadott rendelet, 
amely lényegében azonos az 1915. és 1916. évekre kiadott hasonló 
rendeletekkel.

A tőzsdének egyébként jóformán állandóan szilárd hangulatá
ban a Monarchiának 1918. évi szeptemberi békedemarchea idézett 
elő változást. A demarche utáni első tőzsdenapon, szeptember 17-én 
az árfolyamok 15—20%-kal estek. A magyar hitelrészvény árfolyama 
ezen a napon 1371— 1350 K volt. Szeptember 27-én viharos napja 
volt a tőzsdének, Wekerle miniszterelnöknek a helyzetről tett egy 
nyilatkozatának elferdítése folytán, úgy hogy a tőzsdét két napra 
be kellett zárni. 30-án a tőzsde elnöke közölte a nyilatkozat helyes 
szövegét, mire a nyugalom helyreállt ugyan, de az árfolyamok 
estek. A magyar hitelrészvényt 1200—1223 K-n jegyezték, s októ
ber 1-én a bolgár fegyverszünet megkötésének hírére az árfolyam 
1212—1182 K-ra, 21-én 1108— 1088 K-ra. 24-én Wekerle lemon
dásának hírére 1020—1038 K-ra esett. A budapesti tőzsdén jegy
zett egyes vezető értékek árfolyamának alakulását a háború alatt 
az alábbi táblázat tünteti fel.
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A «budapesti áru- és értéktőzsdén  a m agánforgalom ban  
előfordult k ötések .

Az értékpapír 
megnevezése

1916
április 29.

1917
dec. 31.

1918
szept. 30.

1918
okt. 30.

darabonként koronákban

Magyar Á ltalános H itel
bank r é s z v é n y ............ 840-50 1280 1290 1200—1223 1023— 1043

P esti Magyar K ereske
delm i bank részvény. 3995- 5850 5600 5175

Osztrák-Magyar Állam - 
vasú ti részvény . . 720-50— 727-50 968—972 915 950 859—865

Budapesti Közúti V a
súti r é s z v é n v .............. 682-50—687- 815—822 710—780 721—730

Osztrák H itel in tézeti 
r é s z v é n v ........................ — 861—866 760—800 673—678

1

A pénzbőségnek jelei voltak a hadsegélyezési és jóléti célokra 
az 1917. évi XII. te. alapján 1917-ben kibocsátott 48 millió K 
névértékű sorsjegykölcsönnek és a Budapest székesfőváros által 
1918. évben kibocsátott kölcsönnek könnyűszerrel való elhelye
zése, de még inkább a különböző részvénytársaságok által az 
1917. évben és az 1918. év első felében végrehajtott nagy
arányú tőkeemelések. Ezek a tőkeemelések kezdtek olyan mérveket 
ölteni, hogy a kormány 1918. évi szeptember havában szükségét 
látta annak, hogy rendeletileg kimondja, hogy a részvénytársaságok 
tőkeemelésének a jövőben csak kivételesen, a minisztérium engedé
lyével lehet helye.

Az inflációokozta nagy pénzbőség az ingatlanok árát is annyira 
felszöktette, hogy félős volt, miszerint a. régi tulajdonosok elszé
dülve a magas áraktól birtokaikat eladják és a föld nagy része a 
háború által meggazdagodottak kezeibe jut. Ennek a megakadá
lyozása érdekében a kormány 1917. évi október 12-én rendeletet 
adott ki. az ingatlanforgalom szabályozása és annak hathatósabb 
ellenőrzése és irányítása érdekében előbb, az 1917. év novemberé
ben, csak Erdély területére kiterjedő hatáskörrel Erdélyrészi Ingat
lanforgalmi Bizottságot, majd az év végén az ország egyéb terü
leteire nézve Országos Ingatlanforgalmi Bizottságot szervezett.

A háborúalatti földbirtokforgalomra vonatkozólag közölt 
alábbi két kimutatásban foglalt adatok igazolják nemcsak ezeknek 
az intézkedéseknek a szükségességét, de azt is. hogy ezen a téren 
is, mint egyáltalában a gazdasági életnek csaknem minden terén a 
háború kitörése után beállott pangást és visszaesést a háború ké
sőbbi folyamán fokozott gazdasági tevékenység váltotta fel, amely 
azonban nem egészséges forrásokból táplálkozván, maga sem le
hetett egészséges. Általánosságban ezt a folyamatot fogják vissza
tükrözni a gazdasági élet egyéb tereire vonatkozó alább közlendő 
kimutatások is.

24Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt.
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A parcellázott 
birtokok

területe 
száma kát.

holdakban

1913 m ájus 1-től 1914 április 30-ig 319 43,420
1914 « « 1915 « « 110 22,454
1915 « « 1916 « *« 99 23,140
1916 « « 1917 « « 305 53,122
1917 « « 1918 « « 34,s 0.3,337

A tu lajdonost cserélt közép- és nagybirtokok M agyar- 
országon  1913 m ájus 1 tői 1918 április 30-ig.

A vétel útján { Az egyéb módon
tulajdonost cserélt birtokok

száma területe kát. 
holdakban száma területe kát. 

holdakban

1913 m ájus 1-től 1914 április 30-ig 507 211,263 442 175,912
1914 « « 1915 « « 254 99,050 343 .142,287
1915 « « 1916 <1 « 414 177,258 494 253,111
1916 « « 1917 « « 814 365,794 332 147,048
1917 « 1918 « « 1038 529,768 343 165,823

Ebben a korszakban fokozottabb mértékben foglalkoztatták 
a kormányt a háború befejeztével felmerülő gazdasági problémák.

Az Ausztriával való gazdasági kiegyezésre vonatkozó tárgya
lások 1917. évi február 24-én egyelőre befejezést nyertek, minthogy 
a két kormány között olyan megállapodások létesültek, amelyek 
lehetővé tették, hogy azok alapján más államokkal gazdasági meg
egyezések legyenek köthetők. A megállapodások lényege1 az volt, 
hogy az eddigi gazdasági kiegyezés, a magyar kormány által 
kívánt bizonyos módosításokkal, amelyek pénzügyi téren főleg 
arra szorítkoztak, hogy az állami bevételi források kiaknázása te
kintetében Magyarországnak az eddiginél messzebbmenőleg sza
badkeze legyen, s hogy az erősebb osztrák pénzpiac a magyar- 
közgazdaság részére jobban ki legyen használható, 20 évre meg- 
hosszabbíttatik, s a magyar kvóta 1918. évi január hó 1-től 1922. 
évi december hó 31 -ig az addigi .30‘4%-ban. 1923. évi január hó

1 E zt és a  N ém et B irodalom m al fo ly ta to tt gazdasági tárgyalásokat 
illetőleg lásd b ő v e b b e n : Dr. G ustav Gratz und Dr. Richard Schüller : 
D ie Äussere W irtschaftspolitik  Ö sterreich-Ungarns. C arnegie-Stiftung  
Wien' 1925.



1-től 1927. évi december 3l-ig 35'4%-ban, 1928. évi január hó 
l-től 1932. évi december hó 31-ig 34'9 /0-ban. végül 1933. évi január 
hó l-től 1937. évi december hó 31-ig 34'4%-ban lesz megállapí
tandó, fenntartatván természetesen az aránylagos helyesbítéseakvó- 
tának az esetben, ha egyik vagy másik állam területében a békekötés 
folytán változás állana be. A magyar kormány a kvótának az első öt 
évben való változatlan fenntartásához és csak fokozatos leszállításá
hoz, mint más helyen már jeleztük, azértjárulthozzá, mert beismerte, 
hogy Ausztria aránylag sokkal több hadikárt szenvedett, mint Ma
gyarország. A kiegyezésnek az addig szokásos 10 év helyett 20 év tar
tamára való megkötését az osztrák kormány kívánta, azokkal az en
gedményekkel szemben, amelyeket a magyar kormánynak a kvóta 
tekintetében és egyéb tereken tett, de a 20 éves tartamot a magyar 
kormány sem tekintette érdemi engedménynek, mert a közgazdasági 
életnek a háborúutáni rendbehozása a magyar szempontból is kívá
natossá tette Ausztriához való gazdasági viszonyunknak hosszabb 
időre való rendezését, s mert abban a meggyőződésben volt, hogy 
a közösség fenntartása Magyarországnak is érdeke. Az Ester
házy- s az utána következő Wekerle-kormány magukévá tették ezt 
a kiegyezési megállapodást, de nehéz volt a helyzetük, mert a kor
mány tagja volt gróf Apponyi Albert is, aki több ízben erősen ki
fogásolta. hogy a Tisza-kormány a háború alatt tárgyalásokat folytat 
a gazdasági kiegyezés megújítása tekintetében az osztrák kor
mánnyal. Erre való tekintettel gróf Esterházy a kormány be
mutatkozása alkalmával a képviselőházban erre vonatkozólag a 
következő kijelentést tette : Az új kormány a február 24-én aláírt 
kiegyezést Ausztriával készen találta. Az új kormány azt átveszi 
és ezen az alapon folytatni fogja a Németországgal a múlt év folya
mán elkezdett szerződéses tárgyalásokat. De az a kormány szán
déka. hogy a kiegyezés végleges elintézése a jövő országgyűlésnek 
tartassák fenn. Ettől a szándékától a kormány csak abban a nem 
várt esetben térne el, he elhatározásától nem függő körülmények 
előbbi intézkedést okvetlenül szükségessé tennének. Erre gróf 
Apponyi kijelentette, hogy fenntartja eddigi álláspontját, s ha a 
miniszterelnök által jelzett váratlan körülmény beállana, erre az 
esetre fenntartja állásfoglalásának teljes szabadságát.

Időközben azonban 1917. év végével lejárt az Ausztriával 
való gazdasági kiegyezés és az Osztrák-Magyar Bank szabadalma. 
A kormány 1917 decemberében a kiegyezésnek és a bankszaba
dalomnak. továbbá az érem- és pénzrendszerre vonatkozó szerző
désnek ideiglenesen két évre változatlanul való meghosszabbítá
sáról szóló törvényjavaslatokat terjesztett az országgyűlés elé. Bár 
a munkapárt aggályosnak tartotta az ideiglenes szabályozást és 
helyesebbnek vélte volna a végleges kiegyezés megkötését, ez 
aggályainak kifejtése mellett a javaslatoknak a képviselőház által 
való elfogadása elé nem gördített akadályokat, mire azok az 1917. 
évi XVII. és XVIII. tc.-ekben törvényerőre emelkedtek. A kvóta 
tekintetében a magyar és osztrák kvótaküldöttségek nem tudván



megegyezni, a kvóta királyi kézirattal lett egyelőre egy év tarta
mára, azaz 1918. végéig, az addigi mérvben megállapítva.

A német kormánnyal a gazdasági viszony jövőben való mi
kénti kialakítása iránt már régebben megkezdett tárgyalások az 
1917. év második felében és az 1918. év folyamán nagyobb eréllyel 
és kedvező eredménnyel folytak, de e tárgyalások érdemleges ré
széről nagyon kevés került a nyilvánosság elé.

A háborúról a békére való átmenet gazdasági kérdései, az 
azokra és a demobilizálásra való előkészületek is mindjobban fog
lalkoztatták úgy a kormányt, mint a közvéleményt. Behatóan fog
lalkoztak ezzel a kérdéssel az egyes érdekképviseletek, s amidőn 
az Esterházy-kormány megalakulása folytán személyi és párt- 
politikai okokból a miniszterek számát az 1917. évi XI. te. alapján 
négy tárcanélküli miniszteri állás szervezése útján szaporították. 
1917. évi augusztusban felállították az átmenetgazdasági minisz
tériumot, amelynek vezetését az egyik tárcanélküli miniszterre 
bízták. Ez a minisztérium azonban, amely 1918. évi május 20-án 
már fel lett oszlatva, rövid működésének tartama alatt mindössze 
anyaggyüjtési és előkészítési munkákat végezhetett. A feloszlatott 
átmenetgazdasági minisztérium ügyköre az érdekelt minisztériu
mok közt lett felosztva. Az 1917. évi december 3-ára Bécsbe össze
hívott delegációk magyar hadügyi albizottsága is részletesen fog
lalkozott az átmenetgazdaság és a demobilizáció kérdésével, külö
nösen abban a tekintetben, hogy a demobilizálásnál ne kizárólag 
katonai, hanem amennyire csak lehetséges, elsősorban gazdasági 
szempontok legyenek irányadók. A magyar delegáció működése 
azonban -az osztrák parlamenti viszonyok folytán 1917. végén 
megszakadván anélkül, hogy működését, eltekintve a külügyi al
bizottságnak 1918. évi október hó 15-én megtartott ülésétől, újból 
felvette volna, ez a kérdés nem képezte további tárgyalás anyagát. 
Egyáltalában az átmenetgazdaságra való összes előkészületek, 
tekintettel arra, hogy a háború annyira másként végződött, 
mint amiképen az előkészületek megtételénél gondolni lehetett, 
tisztán elméleti jelentőségűek maradtak és nem lett semmi gya
korlati értékük.

Az előzőkben foglalt rövid áttekintésből kitűnőleg a háború 
a kormányzatnak az egész közgazdasági életbe, sőt a jogrendbe 
való igen gyakori, sokoldalú és mély belenyúlását tette szükségessé. 
A törvényes alapot erre a háború esetére szóló kivételes intézkedé
sekről alkotott 1912. évi LXIII. te. adta meg, amely törvénycikk 
a háború alatt alkotott különböző törvényekkel több ízben lett a 
felmerült szükséghez képest kiegészítve.

A közgazdasági életbe való ezek a mély belenyúlások termé
szetesen megzavarták és befolyásolták a közgazdasági törvények 
természetes működését s nevezetesen a pénzérték mikénti alaku
lását. Az utóbbi kérdéssel kapcsolatos jelenségeket, azok okait 
és az általuk szükségessé tett intézkedéseket, nagy horderejű ki
hatásaik dacára, a fentiekben csak egészen röviden, mintegy a tel



jesség kedvéért említettük, mert ezeket behatóan ismerteti és mél
tatja dr. Popovics Sándornak «A pénz sorsa a háborúban» című 
műve.

A fent előadottak azonban nem volnának teljesek, ha azokat 
néhány számadattal ki nem egészítenők.

A korona külföldi árfolyamértékének és belső vásárlóerejének 
a háborúalatti mikénti alakulását a II. fejezetben erre vonatkozó
lag közölt kimutatások tüntetik fel. Az alábbiakban közöljük a 
gabonaneműek áralakulására vonatkozó kimutatást, amely fel
tünteti a szóbanforgó termények hatósági ármegállapításának a ha
tását. Általánosságban megállapítható, hogy az 1914. évben, ami
kor a hatósági ármegállapítás mindössze az év utolsó hónapjára 
terjedt ki, a gabonaneműek ára az 1913. évhez képest jobban emel
kedett, mint amennyivel csökkent a pénz aranyértéke, míg a 
későbbi években a maximális árak e csökkenéshez viszonyítva 
valamivel alacsonyabbak, s jóval kisebbek voltak, mint az egyéb 
elsőrendű életszükségleti cikkek árai. Az 1918. év aránylag magas 
áraiban ugyanis már az 1918 október 31 e utáni pénzromlás 
hatása is érvényesült.

A gabonanem űek  átlagos ára  a budapesti árú- és érték 
tőzsdén, illető leg , azok m axim ális árai 1913-tól 1918-ig.

313

Évi átlag inin-ként 
koronákban

Évi átlag mm-ként 
koronákban

B ú z a 1 9 1 3 ____ . 2 2 1 9 1 9 1 6 ...........  3 8 - 5 6
1 9 1 4 ____ . 3 0 - 8 5 1 9 1 7 ...........  4 1 - 3 8
1 9 1 5 ____ 3 9 1 6 1 9 1 8 ...........  6 4 - 0 8

R o z s 1 9 1 3 ____ . 17 -7 6 1 9 1 6 ...........  3 1 - 5 9
1 9 1 4 ............ 2 3 - 1 9 1 9 1 7 ...........  37  0 2
1 9 1 5 ............ 3 1 -2 2 1 9 1 8 ...........  5 5 - 7 9

Á r p a 1 9 1 3 ........... 1 6 0 3 1 9 1 6 ...........  3 0 - 5 7
1 9 1 4 ........... 1 8 -1 3 1 9 1 7 ...........  3 7  01
1 9 1 5 ........... 2 8 -4 9 1 9 1 8 ...........  5 6 - 2 8

Z a b 1 9 1 3 ........... 18-97 1 9 1 6 . ........... 3 3 - 3 8
1 9 1 4 ........... 18 -9 0 1 9 1 7 ...........  4 0 - 0 7
1 9 1 5 ........... 2 5 -9 0 1 9 1 8 ...........  5 5 1 9

T e n g e r i 1 9 1 3 ........... 15-45 1 9 1 6 , ...........  2 9 - 2 9
1 9 1 4 ........... 16 -53 1 9 1 7 . ........... 3 7 - 5 8
1 9 1 5 ........... 2 5 -7 8 1 9 1 8 ...........  4 1 - 6 5

A pénz értékének csökkenése szükségképeni következménye 
volt az inflációnak, amely utóbbi mérve tekintetében tájékozást 
nyújt az Osztrák-Magyar Bank jegyforgalmára, továbbá a giro-

*
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követelésekre és egyéb azonnal lejáró tartozásaira vonatkozó 
alábbi kimutatás.

.Tepryforgalom
Girokövetelések 
és egyéb azonnal

Időpont lejáró tartozások

■ ezer k o ro n á k b a n

1914 július 31 .......... 3.061,925
5.136,694

367,302
1914 d e c e m b e r  3 1 . . 1.427,076
1915 d e c e m b e r  31 . 7.162,355 272,809
1916 d e c e m b e r  31 . . 10.888,619 424,984
1917 d e c e m b e r  31 . 18.439,695 1.958,349
1918 o k t ó b e r  31 . . . 31.483,231 3.362,314

Ugyanezen időpontban, illetve 1918. évi szeptember 30-án az 
Osztrák-Magyar Bankkal visszleszámítolási összeköttetésben álló 
pénzintézetek1 betétállománya a következőképpen alakult :

Időpont
Takarék Folyószámla

betétek ezer koroná kban

1914 július 31 . 3.421,353 821,501
1914 decem ber 31 2 3 2.913,546 764,530
1915 decem ber 31 1 2 3 . 3.477,830 1.366,740
1916 decem ber 3 1 4 * . 4.043,180 2.330,155
1917 decem ber 31 6 . 5.803,136 3.302,404
1918 szeptem ber ‘10 6 7.778,824

1
4.199,491

Ezek az adatok szemlélhetővé teszik a folyton növekedő infláció 
hatása alatt a háború folyamán beállott, fejtegetéseink során több 
ízben említett, pénzbőséget. Ugyancsak a jelentékenyebb mérték
ben 1910. év óta beállott és azontúl fokozódó pénzbőség hatásait 
tükrözteti vissza az ipari jellegű részvénytársaságok vagyoni hely
zetéről összeállított alábbi kimutatás.7

1 A  M agyar Á lta lán os H itelbank b etéte i nem  foglaltatnak a fenti 
összegekben.

2 A  zím onyi bankfiök kerületében levő  intézetek  b etétei nem  foglal
tatnak  benn ebben az összegben.

3 A P esti Magyar Kereskedelm i Bank b etétei nincsenek bent ebben  
az összegben.

4 A  brassói, nagyszeben i, segesvári és zim onyi bankfiókok kerüle
tében levő  intézetek  a d a ta i nélkül.

3 A  Merkúr v á ltó ü z le t r.-t. budapesti in tézet betétei nélkül.
6 A  Merkur v á ltó ü z le t r.-t. és a zágrábi bankfiók kerületében levő  

in tézetek  b etéte i nélkül.
7 E z a  k im utatás, va lam int a gabonanem űek átlagos árára vonatkozó  

túloldali k im utatás és a  jelen  fejezetben közölt tovább i k im utatások a 
Magyar Statisztikai É vkönyvekben  közölt h ivatalos adatok alapjan vannak  
összeállítva.



A

3 7 5

Ipari jelleg ií részvén ytársaságok  M agyarországon .

1913. 1914. 1915. 1916. 1917.

években

( l )

R észvénytársaságok szám a. . 
Ipartelepek s z á m a ...................

9t>6
1,205

975
1,259

947
1,264

935
1,245

881
1,188

b )  T eh er  (ezer koronákban)

B efizetett részvén ytők e.........
B efizetett elsőbbségi köt vények
R endes tartalékalap................
Értékcsökkenési tartalékalap
E gyéb  ta r ta lé k a la p ................
T isztviselő i nyugdíj és segély

alap .....................
Munkás segélya lap ...................
Jelzálogilag biztc.sított tarto

zások .......................................
V áltók .

1.023,692
28,088

123,439
418,195

54,913

21,263
2,029

66,106

1.063,180
31,906

129,471
460,762

63,840

21,786
1,968

60,574
311,825
895,078

58,178
26,198

6,444
4,126

93,970

1.063,388 
30,906 

149,604 
531,587 

76,828

26,567
3,260

73,704
225,445

1.033,024
58,494
26,847
4,165
7,597

148,923

1.207,456 
30,015 

164,803 
522,871 
115,150

28,040
3,315

59,586 
181,795 

1.264,327 
55,250 
37,243 

2,292 
29,972 

321,431

1.412,997
26,888

253,185
584,271
145,007

35,430
3,533

84,252
160,519

1.644,196
38,652
60,193
53,962
24,713

366,872

H ite le z ő k ............
Á llam kincstár, mint hitelező
Á tm eneti tételek .....................
Ó vadékok, le t é t e k ...................
E gyéb tartozások ................... !
E gyenleg, m int nyereség . . . j

809,107
61,865
19,619
2,380
9,022

91,349
Ö sszesen ............ 3.077,841 3.229,306 3.460,339 4.028,546 4.894,670

C)  V agyon  (ezer koronákban)

G yártelepek és épületek . . 634,105 650,345 728,315 770.345 845,442
Gyári berendezések és fel

szerelések ................ 698,390 749,498 709,706 772,759 840,876
Iparvasút . . . 62,018 65,835 68,278 65,889 62,291
Szabadalm i és egyéb jogok . 22,284 27,635 23,096 25,821 24,164
A nyagkészlet . . . 258,287 256,241 281,800 338,144 505,947
Á r u k é sz le t ................ 342,477 315,942 314,017 342,588 412,795
P énzintézeteknél elhelyezett 

összegek . . . 43,216 58,310 118,557 199,296 187,449
É rtékpap írok ......... 86,354 116,962 234,858 395,447 558,844
F olyószám la és áruhitel . . . . 632,504 662,285 729,447 866,453 1.121,078

8,093V áltó  t á r c a ................................... 31,708 28,333 20,207 8,184
Term előknek ad ott előleg. . . 30,840 29,899 20,257 18,134 11,153
R észesedés m ás vállalatoknál 45,541 48,495 44,580 60,024 79,289
F izetések  a jövő év számlá jára 15,350 19,775 14,092 11.335 18,839
M ezőgazdaságilag m űvelt in

gatlan felszereléssel ............ 67,459 75,077 50,193 55,538 58,973
Ó vadékok, le t é t e k ................... 9,451

25,663
15,05.4 12,782 11,155 70,034

E gyéb v a g y o n ............................ 32,495 24,790 22,616 21,209
K é s z p é n z ......................... 12,979 19,960 14,588 20,866 31,877
Egyenleg, mint veszteség . . . 59,215 57,167 50,766 38,952 36,317

ö ss z e se n ............ 3.077,841 3.229,306 3.460,339 I ;

4.894,670



1913. 1914. 1915. 1916. 1917.

években

( l )  K ia d á so k  (ezer koronákban)

Szem élyi ja v a d a lm a z á s .......... 57,409
199,945

59,076 59,568 71,039 94,368
M unkabérek................................. J 73,894 184,455 249,331 368,856
Irodai és egyéb dologi k i

adások ...................................... 34,982 33,743 49,380 02,117 76,621
F elhasznált a n y a g o k .............. 831,550 785,617 830,155 1.200,827 1.340,560
K arbantartási költség  és b iz

to s ítá s  ........................................ 25,358 26,442 19,370 26,896 35,148
É rték csök k en és.......................... 48,901 55,681 84,609 37,280 29,476
E gyéb  üzemi k ia d á s o k .......... 60,907 56,265 69,243 83,723 105,607
A dók, illetékek és egyéb köz

terhek ........................................ 71,748 78,905 84,163 81,530 77,974
M unkásjóléti k iad ások ............ 0,947 7,115 10,087 14,689

54,883
22,311

K a m a to k ...................................... 57,459 59,055 59,533 62,096
E lveszett k ö v e te lé s e k ............ 8,377 13,016 15,460 11,940 9,447

13,833E gyéb k ia d á s o k ....................... 25,913 24,576 12,235 21,692
M últ évi v e s z te s é g ................... 25,081 31,862 43,572 38,126 37,051
E gyenleg, m int nyereség. . . . 91,349 93,970 148,923 321,431 366,872

ö s s z e s e n ............
____________

1.545,992 1.499,217 1.677,359 j 2.275,504 2.040,220

e j  B e v é te le k  és n y e re sé g  fe lo sz tá sa  (ezer Koronákban)

Á r u sz á m la .................................... 1.451,138 1.396,264 1.571,912 2.156,434 2.502,414
K am atok értékpapírok u tá n 0,390 5,226 0,706 15,182 20,467
K am atok elh elyezett tők ék  

u tán  ........................................... 2,033 2,342 3,807 5,150 0,658
K am atok követelések  u tá n  . 0,209 8,325 9,119 13,552 12,532
B érbeadott ingatlanok jö v e 

delm e ........................................ 2,814 3,578 3,698 4,549 4,486
M ezőgazdasági üzem jö v e

delm e ........................................ 2,131 2,372 4,431 4,521 5,358
Á lla m seg é ly ................................. 2,200 2,690 1,635 1,394 3,447
E gyéb jö v e d e lm e k ................... 3,058 10,283 6,583 11,413 20,858
M últ évi n y e r e s é g ................... 10,678 10,970 18,692 24,357 27,683
Egyenleg, m int veszteség . . . 59,215 57,167 50,776 38,952 30,317

ö s s z e s e n ............ 1.545,992 1.499,217 1.677,359 2.275,504 2.640,220

A nyereség fe losztása:
J u ta lé k o k ................................. 0,866 7,194 10,157 15,180 18,225
R endes ta rta lék a la p ............ 5,315 0,007 13,597 29,706 24,609
R endkívü li le ír á s o k ............ 4,919 4,813 11,108 í)2 227 113,074
N yugdíj- és segélyalapok . 1,097 1,878 4,119 6,503 9,788
E gyéb tartalékalapok . . . . 3,938 3,696 12,138 44,645 47,690
O s z ta lé k .................................... 58,380 48,479 05,323 97,558 117,921
E g y é b ........................................ 195 462 4,408 3,733 5,454
Á tv ite l a  jö v ő  é v r e ............ * 10,639 21,411 28,073 31,879 30,111

ö s s z e s e n ............ 91,349 98,970 148,923 321,431 366,872



A pénzintézetek vagyoni helyzetét feltüntető alább következő 
kimutatás, (378—381. o.) tekintettel arra, hogy erre vonatkozólag 
az 1916. éven túli adatok közzétéve nincsenek, kevésbbé tükrözteti 
ugyan vissza ezt a folyamatot, de mégis a takarékbetétek és folyó
számlabetétek összegének emelkedésén felül is mutatja a növekedő 
pénzbőség nyomait, mig az értékpapírokra és egyéb zálogokra adott 
előlegeknek s az értékpapírtárcának jelentékeny emelkedése a 
hadikölcsönkibocsátásoknak a folyománya.

A mezőgazdasági termelés alakulása az alábbi táblázatból(382—- 
383. o.) kitűnőleg azt mutatja, hogy a háború következtében állan
dóan csökkent ugyan a learatott terület, de e csökkenés nem volt 
jelentékeny, ami bizonyítéka annak, hogy a kormányzatnak a mező
gazdasági termelés folytonosságának zavartalan fenntartására irá
nyuló törekvései nagyjában sikerrel jártak. Kevésbbé egységes a 
termés mennyiségének a mikénti alakulása, mert a mezőgazda- 
sági termelés eredményeire nézve az időjárás által gyakorolt hatás 
annyira döntő jelentőségű, hogy ezzel szemben a háború által oko
zott hatások jóformán elenyésznek. Mindenesetre jellemző tünet 
azonban, hogy a háború folyamán úgy a learatott terület, mint 
különösen a termésmennyiség általánosságban fokozatosan csök
ken, ami elsősorban a munkaerőhiányra vezetendő vissza.

A fontosabb bánya- és kohótermékek termelése az alább követ
kező kimutatás (384. o.) szerint az utolsó békeévhez képest vissza
ment ugyan némileg, de a fokozatos csökkentést sikerült feltartóz
tatni, sőt tekintettel arra, hogy az 1 í) 14. év első fele még a béke idő
szakára esett, az alábbi kimutatás adatai azt bizonyítják, hogy a 
háború első hónapjainak a jelentékenyebb visszaesése után a további 
háborús évek folyamán sikerült a termelést némileg emelni.



A h ite lin téze tek  v a g y o n m é r le g e  M agy a ro szá g o n  1 9 1 3  1 9 1 6 -b a n .
n) T eh er.

cő 1 P Alap- 
szabályi 
lag meg
állapított 
részvény- 

tőke

S a j á t t ő k e I d e g e n t ő k e

Év Az intézetek jellege
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a befize
tett rész
vény, rész
és törzs
be téttőke

rend
rendes i kívüli és 

tartalék- egyéb 
alap tartalék- 

1 alapok

összesen
takarék- 

betétek és 
tőkésített 
kamatok

betétek folyó- 
és csekk
számlára

záloglevelek
forgalomban

<<.s e z e r k o r o íi k b a n .% ezer K 0//0 ezer K % ezer K %

Bankok és takarék- 1 ----- TI
pénztárak .................. 1787 1.558,387 11.395,938 494,752 183,538 2.074,228 ISI 3.603,958 31-5 866,851 7-6 1.843,594 ti 6-1

1913 Földhitelintézetek 1 . . 4 15,200 9,200 41.174 21.197 71,571 7-8 9,051 1-8 30,258 3-2 687,884 73-4
Szövetkezetek ................ :ll(i:i 258,901 22,143 10,91.3 291,957 38-8 239,582 31-8
Valamennyi hitelintézet 4954 1.573,587 1.664,039 558,069 215,648 2.437,756 18-6 3.852,591 29-8 897,109 6-8 2.531,478 19-2
Bankok és takarék- 1 ....

p é n z tá r a k .............. 1787 1.562,953 1.413,341 508,380 179,579 2.095,300 17-8 3.357,432 27-8 1.129,230 9-4 1.885,688 15-6
1914 F öldhitelintézetek 1 . . 4 15,200 9,200 41,868 23,403 74,471 7*7 9,933 1-

28-6
43,136 4-4 702,840 72-3

S zövetkezetek . . 2968 251,581 23,553 13,540 288,674 362 223,178
Valam ennyi hitelintézet 4759 1.578,153 11.674,122 573,8011 210.522 2.458,445 17-8 3.590,543 26-6 1.172,366 8-5 2.588,528 18-7

Bankok és takarék-

1915
pénztárak . 1715 1.565,520 1.412,985 478,950 196,335 2.088,270 15-8 3.817,994 28-4 1.744,028 13-6 1.860,046 13-2

Földhitelintézetek 1 . . 4 15,200 9,200 43,125 23,824 76,149 7-8 13,512 1-4 53,218 5-8 703,249 70-
Szövetkezetek .............. 2850 242,630 24,121 13,507 280,258 28-4 262,909 26-6
Valamennyi hitelintézet 4569 1.580,720 1.664,815 546,196 233,666 2.444.677 15-9 4.094,415 26-8 1,797,246 11-8 2.563.295 16-6

Bankok és takarék-
'

29-7
h ”

p é n z tá r a k ................ 1746 1.535.531 1.461,484 505,036 216,604 2.183,124 13-4 4.822,740 2.799,115 17-2 1.870,071 11 -5
1911) Földhitelintézetek 1 . 4 15,200 9,200 44,513 24,056 77,769 7-4 20,228 1-9 79,871 7-6 697.695 66-

Szövetkezetek .............. 2941 339,204 26,495 39,669 405,368 33-1 348,167 28-4 1 —
V alam ennyi hitelintézet 4691 1.550,731 1.809,888 576.044 280,329 2.666,261 14-4 5.191,135 128- 2.878,986 15-5 2.567,766 13-9

1 A főként jelzálogüzlettel foglalkozó részvénytársasági alapon álló földhitelintézetek nélkül, amelyek a bankok és takarékpénztárak 
közé soroltattak.



Év ! Az intézetek jellege

1 d e g e ii t ő i e -------i

Különféle
tételek

A külön
féle té té -1 
lek közt a 
nyugdíj

alap

Nyereség Összes teherközségi
kötvények

forgalomban
előlegek és 
kölcsönök hitelezők

ezer K % ezer K o/o ezer K % ezer K o/ ! /o 1 ezer K ezer K % ezer K

Bankok és takarék-
p é n z tá r a k .................. 1.141,299 io- 80,583 07 1.202,192 10-5 428,962 3-8 63,434 202,382 1-7 11.444,049

1913 F öldh itelin tézetek1 . . 89,134 9-5 150 8,821 0-9 38,573 4-2 5,086 2,154 0-2 937,596
S z ö v e tk e z e te k .............. 96,673 12-8 104,287 13-9 19,851 2-7 752,350

Valam ennyi hitelint ézet 1.230,433 9-4 177,406 1-4 1.211,013 9-2 571,822 4-8 68,520 224,387 1-7 13.133,995

Bankok és takarék-
pénztárak .................. 1.141,333 9-5 138,190 1-2 1.583,577 131 570,185 47 67,252 162,849 1-4 12.063,784

1914 Földhitelintézetek 1 . . 88,705 91 800 01 12,453 1-8 37,610 3-9 14.629 1,979 0-2 971,926
S z ö v e tk e z e te k .............. 107,280 13-5 159,038 20’— 18,583 2-8 796,753

Valamennyi hitelintézet 1.230,038 8-9 246,270 1-8 1.596,030 11-8 . 766,833 5'5 81,881 1 183,411 1-8 13.832,463

Bankok és takarék-
— . -

pénztárak .................. 1.131,348 8-4 169,350 1-2 1:908,591 14-2 529,217 3-9 72,087 185,296 1-4 13.434,140
1915 Földhitelintézetek ' . . 87,549 8-7 3,000 0-2 -2ö,1^5 2 5 40,283 4-6 5,627 2,067 0-2 1.004,152

Szövetkezetek .............. 81,622 8-2 346,120 35' 17,640 1-8 988,549

Valamennyi hitelintézet 1.218,897 7-9 253,972 1-7 1.933,716 125 915,620 5-9 77,714 205,003 1-4 15.426,841

Bankok és takarék- ■ ' I
p é n z tá r a k .................. 1.127,319 6-9 76,754 0-5 2.608,379 10-4 506,232 31 81,886 208,523 1-3 16.262,257

1910 Földhitelintézetek 1 . . 97,273 9-2 38,346 3-6 43,130 4-1 5,743 2,129 0-2 1.056,441
Szövetkezetek .............. 50,622 4-2 56,802 4-6 345,369 28-2 — 18,371 1-5 1.224,699

V alam ennyi hitelintézet 1.224,592 6-6 127,376 0-7 12.763,527 17-9 1 894,731 4-8 87,629 229,023 1-2 18.543,397

1 A  f ő k é n t  j e lz á lo g ü z le t t e l  fo g la lk o z ó ,  r é s z v é n y t á r s a s á g i  a la p o n  á l ló  f ö ld h i t e l in t é z e t e k  n é lk ü l ,  a m e ly e k  a b a n k o k  é s  ta k a r é k p é n z t á r a k
k ö z é  s o r o l t a t t a k . O'
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b) V agyon.

Év Az intézetek 
jellege

Bankszerü 
váltótárca (a 
visszleszámí
tolt váltók 

nélkül)

Hitel-
tulaj
donosi

váltótárca

Előlegek 
érték

papírokra 
! és egyéb 

zá logokra

Fedezet 
mellett enge

délyezett 
folyószámla 

hitelek

I

Jelzálog
kölcsönök

1

Törvényható
sági, községi és 

egyéb köz
hasznú mű
vekre adott 

kölcsönök

Kölcsönök 
kötelezvé- 

' nyékre kezes
ség mellett

.ezer K % ezer K % 1 ezer K % ezer K 0//0 ezer K % ezer K % ezer K 0//0

Bankok és takarék- 
pénztárak .................. 2.809,980 25-1 38,274 0-4 272,645 2-4 1.436,331 12-6 2,934,561 5̂*7 976,267 8-5 112,705 0-9

1913 F öldhitelintézetek 1 . . 14,789 1-6 — 228 0'- 22.625 2-4 707,105 75'4 77,899 8-3 _ '_
S z ö v e tk e z e te k .............. 177.074 23-6 — — 23,216 3-1 — 87,341 11-6 — — 346,598 46-0
Valamennyi h itelintézet 3.001,843 23-3 38,274 0-3 296,089 2-3 1.458,956 11-1 3.729,007 28-4 1.054,166 8-- 459.303 3-5

1914

Bankok és takarék- 
pénztárak . . . 

Földhitelintézetek 1 . . .
2.844.118 

9.907
23-5

10

'

0-4 264,299
226

2*2
o-

\
1.693,301 

23,346
14-
2-4

2.962,181
724,439

24*0
74’b

974,763
77.351

8-
7-9

1---
111,071 0-9

Szövetkezetek 190.050 24-7 — — 21,879 2-7 — — 85,999 10-8 — — 343,427 43-1
Valamennyi hitelintézet 3.050,075 22- 42,234 0-3 286,404 2-1 1.716,647 12-4 3.772,619 27-8 1.052,114 7-6 454.498 3-3
Bankok és takarék- 

pénztárak . . 2.942,363 21-9 40,273 0-3 433,245 3-3 2.353,696 17-5 2.861,558 21-3 962,254 7-2 ; 105,543 0-8
1915 Földhitelintézetek 1 . . . 5,688 0-6 — - 552 0-- 27,770 2-8 736,101 73-3 76,359 7-6 __ _

S z ö v e tk e z e te k .............. 157,330 15-9 — — 24,857 2-5 — — 80,978 8-2 — — 298,226 30-2
V alam ennyi hitelintézet 3.105,381 20-1 40,273 0-3 458,654 3-- 2.381,466 15-4 3.678,637 23i8 1.038,613 6-7 403,769 2-6
Bankok és takarék

pénztárak .................. 2.873,027 17 7 13.741 0-1 1
—

1.856,801 11-4 2.495,820 I5'4 2.771,702 17- 979,501 6' 94,634 0-6
1910 Földhitelintézetek 1 . . . 4,499 0-4 — — 14,304 1-4 20,391 1-9 737,423 69-8 84,941 8* _’ _

Szövetkezetek ............ 115,039 9-4 _ 80.908 6-6 — 73,288 5*8 — 250,637 20-5
V alam ennyi hitelintézet 2.992,565 16-1 13,741 01 1.952,013 10-5 2.516,211 13-6 3.582,413 19-3 1.064,442 5'7 345,271 1 -9

1 A  fő k é n t  j e lz á lo g ü z le t t e l  f o g la lk o z ó ,  r é s z v é n y tá r s a s á g i  a la p o n  á l ló  f ö ld h i t e l in t é z e t e k  n é lk ü l ,  a m e ly e k  a  b a n k o k  é s  t a k a r é k p é n z t á r a k
k ö z é  s o r o l t a t t a k .
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Év Az intézetek 
jellege

Más pénz
intézeteknél 
elhelyezett 

tőkék

Értékpapír
tárca

Különféle 
alapok és 
alapítvá

nyok érték
papírjai

Adósok

—
Leltár és 

ingatlanok

—

Különféle
követelések

Pénztári
állapot

Összes
vagyon

ezer K 0//0 ezer K 0//o ezer K % ezer K 0//0 ezer K 0//0 ezer K 0//o ezer K % ezer K

Bankok és takarék- 
pénztárak ................... 176,442 1*5 1.055,652 9-2 234,079 2*- 644,246 5’6 289,150 2-5 270,734 2-4 132,983 1-2 11.444,049

1913 Földhitelintézetek 1 . . . 17,931 1-9 23,395 34,007 3-6 7,080 0-8 11,214 1-2 19,712 2-1 • 1,611 0-2 937,596
, S z ö v e tk e z e te k .............. 31,606 4-2 15,636 2-1 4,400 0-6 — 15,806 2-1 40,641 5*4 10,032 1-3 752,350

Valam ennyi hitelintézet 225,979 1-7 1.094,683 8-3 272,486 2-1 651,326 5*- 316,170 2-4 331,087 2-5 144,626 11 13.133,995

Bankok és takarék- 
pénztárak .................. 222,010 1-8 1.157,280 9-6 237,955 2 -- 743,688 6-2 313,767 2-6 331,372 2-8 165,745 1-4 12.063,784

1914 F öldh itelin tézetek1 . . 22,559 2-3 26,780 2-8 36,140 3-7 10,771 1-1 15,763 1-6 22,258 2-3 2,386 0-3 971,926
S z ö v e tk e z e te k .............. 35,265 4-4 23,331 2-9 4,506 0-6 — 16,452 2-1 60,070 7*5 9,774 1-2 796,753

Valam ennyi h itelintézet 279,834 2'- 1.207,391 8-7 278,601 2 — 754,459 5 5 345,982 2-5 413.700 3- 177,905 1-3 13.842,463

Bankok és takarék- 
pénztárak ................... 364,979 2-8 1.496,731 111 246,162 1-8 731,249 5'4 330,924 2-5 385,669 2-8 179,494 1-8 13.434,140

1915 F öldh itelin tézetek1 . . . 34,125 3-4 32,195 3-2 36,097 3-6 12,428 1-2 16,915 1-7 24,039 2-4 1,883 0-2 1.004,152
S z ö v e tk e z e te k .............. 205,214 20-8 44,920 4*5 5,369 0-5 — 16,479 1-7 140,588 14-2 14,588 1*5 988,549

V alam ennyi hitelintézet 604,318 3-9 1.573,846 10-2 287,628 1-9 743,677 4-8 364,318 2-4 550,296 3-6 195,965 1-8 15.426,841

Bankok és takarék- 
pénztárak .................. 931,708 5*7 2.013,440 12-3 254,290 1-6 1.029,149 6-3 350,803 2-2 397,732 2-5 199,909 1-2 16.262,257

1916 F öldh itelin tézetek1 . . 56.280 5-3 41,918 4' 37,536 3-6 11,248 11 22,250 21 23,704 Q.Q 1,947 0-2 1.056,441
S z ö v e tk e z e te k .............. 401,637 32-8 149,064 12*2 7,462 0-6 - 15,217 1-3 107,220 8-8 24,227 2 -- 1.224,699

V alam ennyi hitelin tézet 1.389,625 7-5 2.204,422 11-9 299,288 1-6 1.040,397 5*6 388,270 2-1 528,656 2-9 226,083 1-2 18.543,397

1 A  f ő k é n t  j e lz á lo g ü z le t t e l  f o g la lk o z ó  r é s z v é n y tá r s a s á g i  a la p o n  á lló  f ö ld h i t e l in t é z e t e k  n é lk ü l ,  a m e ly e k  a  b a n k o k  é s  t a k a r é k p é n z t á r a k
k ö z é  s o r o l t a t t a k . 18
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A m ező g a z d a sá g i te r m e lé s  o r sz á g o s  ere d m é n y e i M a g y arországon  11)13 -tó l 9 1 8 -ig .

A termény megnevezése

L e a r a ; o t t t e r ű l e t  t e r m é n y e n k i n t h e k t á r o k b a n
1913 1914 1915 1916 1917 1918

hektár ! % hektár %
__________ i___

hektár ■ %
1

hektár ■ % j hektár 1 % hektár 0//0

Őszi búza ............ 2.901,511 25'2 í 3.094,012 26-9 3.119,431 27'4 2.772,454 26T 2.939,963 28-2 2.987,073 29-1
Tavaszi b ú za ........... 214,514 1-9 150,015 1-3 150,879 1-3 199,843 1-9 127,211 1-2 75,859 0-7
ti ét sz e r e s ..................... 44'876 0-4 ★ ★ _ ★  ._í ★ _ ★ —
Őszi r o z s ................................ 988,782 8-6 1.033,182 9-0 i .012,398 8-9 964,320: 9-2 983,626 9-4 958,298 9-3
Tavaszi r o z s ................................... 46,243 0-4 34,667 0-3 27,683 0-2 24,277 0-2 19,804 0-2 16,003 0-2
Őszi á ip a ......................... 59,722 0’5 62,922 0-5 55,454 0-5 56,363' 0-5 68,995! 0-7 86,366 0-8
Tavaszi á r p a .............................. 1.108,772 9-6 1.031,836 9-0 1.072,039 9-4 980,860, 9-3 897,369 8-7 846,307 8-3
Z a b ................................... 1.166,967 10-2 1.053,358 91 1.064,692 9-4 1.053,719 9-9 999,460! 9-5 960,403 9-3
Köles ............................................ 12.917 0T 12,694 o-i 28,481 0-3 70,458' 0-7 53,0671 0-5 53,066 0-5
T a tá r k a ................................... 2,562 — 3,300 — 2,290 — 2,495; - 3,970' — 3,970 —
Őszi és tavaszi repce............ 18,132 0-2 19,829 0-2 23,619 0-2 12,702 0-1 11,748 o-i 11,748 o-i
Szem es te n g e r i ......................... 2.480,368 21-6 2.434,319 21-2 2.462,22921-7 2.255,126 21-3 2.196,624(21-0 2.229,588 21-7
M agbükköny ................................ 52,995 0-5 51,458 0'5 40,823 0-4 34,439' 0-3 34,732! 0-3 34,732 0-3
Borsó, lencse, b a b ............ 23,487 0-2 27,499 0-2 28,218 0-2 33,179, 0-3 38,430; 0-4 38,371 0-4
Len (mag, f o n á l ) ....................... 13,057 0T 10,924 0T 7,864 0-1 9,802 0 1 14,7471 01 14,747 0-2
Kender (mag, fonál) . . . 38,475 0-3 43,244 0-4 35,785 0-3 31,602! 0-3 40,4281 0-4 40,428 0-4
Burgonya ................................... 612,423 5 3 612,517 5-3 634,042 5-6 589,060! 5-5 598,570, 5-7 482,143 4-7
D ohány ............................................ 47,523 0-4 45,494 0-4 34,965' 0-3 33,326 0-3 29,219 0-3 26,333 0-3
C u k o r r é p a ....................................... 177,472 1-5 177,746 1-6 106,165 0-9 95,571 0-9 109,761 1-0 113,814 1-t
Takarmányrépa ............................ 172,316 1-5 197,152 L7 182,501 1-6 150,459 1-4 166,592 1-5 166,591 1-6
C sa lam ád é......................... ............. 117,449 1-0 118,913 1-0 112,796 10 112,444 1-1 99,516 j 1-0 99,516 1-0
Lóhere (mag, takarm ány) . . . . 349,237 3-0 376,005 3-3 346,921 3-1 386,317 3-0 374,462: 3-6 374,460 3-6
Lucerna (mag, takarm ány) . . . 235,162 2-0 241,040 2T 217,940 1-9 220,040 2-1 213,202! 2-0 213,202 2-1
Bükkönykeverék, mohar stb. . 483,813 4-2 506,915 4-4 455,759 4-0 386,926; 3-6 390,219 3-7 390,219 3-8
Egyéb ............................................... 143,431 1-3 155,154 1-4 145,750 1-3 141,098 1-3 49,949! 0-5 52,834 0-5

Összesen. . . . 11.512,206 100 11.494,195 100 11.308,730 100 10.617,480 100 10.461,670 100 10.276,077 100
Természetes k a sz á ló k ................ 3.095,456! I 2.658,518 2.065,698 I I 2.670,752 — 2.663,841 2.664,154 —

* Az adatok annak a term énynek az adataiban foglaltatnak, am elyik term ény benne nagyobb arányban szerepel.
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■

A termény megnevezése

T e r m é s e z e r m é t e r m á z s á k b a n
1913 1914 1915 1916 1917 1918

ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag
ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag
ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag
ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag
ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag
ezer
mm

hektá-
ronkinti

átlag

Őszi búza ....................................... 39,080 13-5 27,406 8-9 38,897 12-5 28,817 10-4 32,551 i í-i 25,321 8-5
Tavaszi b ú za ................................... 2,111 9-8 1,236 8-2 1,588 10-5 1,733 8-7 988 7-8 560 7-4
K étszere s .......................................... 530 11-8 ★ — k — ★ k k —
Őszi r o z s .......................................... 12,297 12-4 10,470 101 11,358 11-2 9,308 9-7 9,997 10-2 8,117 8*5
Tavaszi r o z s ................................... 440 9-7 303 8-7 246 8-9 194 8-1 148 7*5 123 7*7
ő sz i á r p a .......................................... 933 15-0 734 11-7 1 670 - 12-1 636 11-3 788 11-4 757 8-8
Tavaszi árpa ................................ 10,447 14-8 13,476 13-1 12,024 11-2 10,663 10-9 1 7,256 8-1 8,031 6-9
Z a b ..................................................... 14,487 12-4 12,561 11-9 11,737 11-0 12,279 11-7 7,746 7-8 6,666 6-7
K öles ................................................ 137 100 120 9-4 289 10-2 577 8-2 ! 375 71 396 7*5
T a tá r k a ............................................ 18 0-9 18 5*5 15 6*6 17 6-7 23 5*7 26 6 4
Őszi és tavaszi repce. . 150 8-8 147 7-4 183 7*7 88 6-9 83 71 70 5-9
Szemes te n g e r i .............................. 40,248 18-7 43,769 18-0 40,683 16-5 23,704 10-5 26,320 12-0 23,973 12-1
M agbükköny ................................... 547 10-3 437 8-5 347 8-5 310 9-1 221 6-8 238 6-9
Borsó, lencse, b a b ....................... 223 9-5 258 9-4 261 9-2 301 91 231 6-1 236 6-1
Len (mag, fo n á l ) .......................... 201 15-4 147 13-5 103 13-0 127 12-9 174 11-8 168 11-5
Kender (mag. f o n á l ) .................. 542 14-1 649 15 1 493 13-8 404 13-4 494 11-6 496 12-2
Burgonya ....................................... 48,753 79-6 53,147 86-8 57,840 91-2 43,606 74-0 29,906 500 31,217 64-7
D ohány ............................................ 478 10-1 507 11-2 342 9-8 274 S-2 193 6-6 149 5*6
C u k orrép a ....................................... 47,758 209-1 40,143 225-9 25,324 238-5 20,066 210-0 15,903 144-9 21,536 189-2
Takarmányrépa ............................ 56,220 326-3 57,037 289-3 51,652 283-0 38,097 253-2 27,687 166-2 36,037 216-3
C sa lam ád é........................................ 39,892 339-7 40,054 336-8 37,617 333-5 26,626 236-8 14,367 144*4 20,921 210-2
Lóhere (mag, takarm ány) . . . . 12,573 42-3 11,919 36-3 11,546 37-4 12,817 37-8 7.983 24-3 9,084 27-6
Lucerna (mag, takarm ány) . . . 11,399 53-9 10,083 40*1 10,270 513 9,460 47-0 6,547 34-4 7-204 37*6
Bükkönykeverék, mohar stb. . 17,998 33-8 16,813 30-1 15,710 34'5 11,985 310 7,976 20-9 9,308 24-4
Egyéb .............................................. k k — —

ö sszesen . . . .  
Term észetes k a s z á ló k ................

— — — — — —

107,412 34-7 j 86,128 32-4 89-355 33-5 90,416 33-9 55,856 21-0 1 58,325 31-9
* Az adatok annak a term énynek az adataiban foglaltatnak, am elyik term ény benne nagyobb arányban szerepel. 

** Adatok nincsenek.
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F on tosab b  b á n y a -é s  k o h ó term ék ek  te r m e lé se  1 9 1 3  1 9 1 7-i<|.

A bánya- ós kohót érmék 
megnevezése

A r a n y ............................................
E z ü s t ............................................

K énkovand ................................
K őolaj, n y e r s ............................
M angánércek ............................
Ólom .............. ..............................
R é z ................................................
Rézércek,(cementréz, fakóréz)
R é z g á lic .......................................
B a r n a sz é n ...................................
Feketekőszén ............................
P ir sz é n ..........................................
S ajto lt s z é n .....................'..........
Szénkéneg ...................................
Vasérc, külföldre sz á llíto tt ..  
Vas, nyers, finomításra va ló .
V as, nyers, ö n t ö t t ...................

Ö sszesen............

Métermázsákban (arany és ezüstnél kilogrammokban) A termelés értéke ezer koronákban

1913 1914 1915 1916 1917 1913 1914 1915 1916 1917

2,924 2,679 1,875 1,340 988 9,586 8,804 6,211 5,988 8,569
8,696 9,144 5,875 5,978 3,469 820 831 635 838 731

1.066.292 1.023,696 1.087,838 1.457,321 1.730,999 1,118 1,184 1,391 2,140 5,007
21,050 40,273 65,363 58,631 94,655 146 299 790 2,106 3,799

190,056 114,131 117,094 412,832 899,399 267 155 260 1,065 2,588
11,366 13,676 7,545 10,601 7,833 485 608 470 908 822
4,048 4,577 2,202 2,914 1,159 612 492 865 1,277 546

16,790 72,638 104,642 294,654 336,614 429 305 494 2,198 4,749
— — 4,037 6,822 4,601 — — 654 1,532 1,380

88.011,599 79.022,402 80.051,358 77.899,746 75.551,472 88,257 82,760 90,131 108,139 165,736
10.588,773 9.098,817 9.268,137 10.478,935 11.027,664 14,394 13,449 14,939 21,081 35,637

1.600,729 1.281,178 951,191 855,154 785,371 4,469 3,570 2,644 2,511 2,885
1.171,861 1.120,401 1.315,414 755,233 244,117 2,259 2,250 2,951 2,303 1,245

31,478 29,442 916 1,320 994 883 - - 68 152
5.517,340 2.156,457 3.069,795 3.712,484 4.459,450 5,816 3,264 3,973 4,846 6,978
6.089,658 4.821,664 3.765,525 4.466,224 4.389,525 51,117 40,254 33,676 45,098 62,623

139,860 122,750 117,945 59,462 81,957 2,839 2,269 1,974 1,331 2,270
114.472,520 98.933,925 99.935,836 100.479,247 99.620,59.3 18.3,608 161,377 162,058 203,429 305,717
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A bányászattal és kohászattal foglalkozó munkások száma 
lit 15-ig csökkent, azontúl a termelés fenntartása érdekében tett 
kormányintézkedések hatása alatt, némileg emelkedett. A férfi 
munkaerő hiányát tükrözi vissza a gyermek, de különösen a nő 
munkások számának állandó emelkedése.

Bányászat és  kohászattal foglalkozó m unkások  
M agyarországon 1913—1917-ig.

Év
Férfi Nő Gyermek Összesen

munkások száma

1913 . . 78,246 1 1,622 4,323 84,191
1914 . . 67,284 : 1,543 4,361 73,188
1915 . . 58,154 2,220 4,65éí 65,027
1916 . . 59,715 3,094 4,745 67,554
1917 . . (>5,300 3,184 4,409 72,953

Az ipar és kereskedelemre vonatkozólag az ipari részvény- 
társaságokra nézve fent közölt adatokon kívül csak az 1916-ig 
bezárólag kiadott iparigazolványokat és iparengedélyeket, továbbá 
a törvényszékileg bejegyzett cégeket illetőleg rendelkezünk ada
tokkal. Az alábbi kimutatásba összefoglalt ezek az adatok ugyan
azt a képet mutatják, mint általában a többi rendelkezésünkre álló 
adatok. A háború kitörése után 1915-ig visszaesés, azután újból 
emelkedés. Jellemző, hogy a kereskedelmi foglalkozások terén a 
visszaesés kisebb és az emelkedés nagyobb, mint az ipari foglalko
zások terén, jeléül annak, hogy az anyaghiány folytán beállott 
ipari pangás és a pénzértékcsökkenés által elősegített konjunktu
rális nyereségi lehetőségek, a háború második felében, a kereske
delmi térre terelte az ipari téren elhelyezést nem találókat, ami a 
háborús gazdasági élet egészségtelen irányba való terelődésének 
újabb tanúbizonysága.

M agyarországon kiadott iparigazolványok  és ip a ren g e
délyek, valam int a törvényszék ileg  b ejegyzett cégek .

1913. 1914. 1915. 1916.
években

Iparigazolványok és iparengedélvek V -1-• — ------- - =
Ipari foglalkozások . . 30,287 23,025 8,281 9,111
K ereskedelmi foglalkozások 24,224 18,575 15,835 20,831
Közlekedési foglalkozások . . 1,355 1,037 438 486

Ö sszesen .......... 55,866 42,637 24,554 30,428
T örvényszékileg bejegyzett új cégek

Ipari fog la lk ozások ............ 867 752 294 378
Kereskedelm i foglalkozások 2,506 2,049 844 1,250
Közlekedési foglalkozások . 81 63 11 ' 18

Összesen . . . . 3,454 2,864 1,149 1,646

Dr. Teleszky János : A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 25



A háborúnak a közgazdasági életre gyakorolt hatása érdekesen 
tűnik ki az alábbi adatokból, amelyek arról számolnak be, hogy 
egyes fontosabb árúcikkekből minő mennyiségek állottak a háború 
alatt a belfogyasztás rendelkezésére. Ez adatokból kitűnőleg búzá
ból. rozsból, árpából, zabból, — az utóbbi két cikknél az utolsó két 
évet kivéve. — a háború alatt a belfogyasztás csak annyiban szen
vedett hiányt, amennyiben a hadseregnek szükséglete a normális 
békebeli fogyasztás rovására volt ellátandó. Ez mindenesetre igen 
számottevő hiányt jelent, mert az egész Osztrák-Magyar Monarchia 
hadseregének jóformán egész szükségletét ezekből a cikkekből 
Magyarország látta el. mégis hála az ország agrárjellegének, a 
belfogyasztás hiánya ezekben a cikkekben mindenesetre kisebb 
volt. mint a legtöbb hadviselő államban. Nagyon érzékeny volt 
azonban a tengerinél mutatkozó hiány, ami a zsírellátás kedvezőt
len alakulására vezetett, továbbá az utolsó két évben a burgonya- 
hiány. Kielégítőnek mondható a cukor-, a bor- és a szénellátás. Ellen
ben a sörön kívül, amelynél az árpatermés csökkenése és más célokra 
való felhasználása, mint más helyen is láttuk, a termelés nagy
mérvű korlátozását tette szükségessé, határozott hiány mutatko
zott azokban a cikkekben, amelyek külföldről voltak behozandók, 
mint az ásványolajnál, kávénál, pamutnál és juttánál. míg a teánál 
az első évek jelentékeny, a békebelit is meghaladó behozatala foly
tán csak a háború utolsó két évében jelentkezik, akkor azonban 
ninidenesetre igen jelentékeny hiány.

Mindent összevéve azonban ezekből az adatokból azt a követ
keztetést kell levonnunk, hogy a' lakosság szükséglete a háború 
alatt nem volt ugyan a békebeli színvonalnak megfelelően ellátható, 
sőt egyes fontos fogyasztási cikkekben a lakosság lényeges meg
szorításoknak és nélkülözéseknek volt kitéve, de a fogyasztási cik
kek hiánya nem ölthetett olyan mértéket, hogy á háború végén 
bekövetkezett eseményeket ennek a hiánynak lehetne tulajdo
nítani.

H S<»



A M agyar b irodalom  fo g y a sz tá sa  n ém ely  fon tosab b  áruból 1 9 1 2  13 1 9 1 7  18-ban.
a) Búza.

Gazda
sági év

M e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n
M S

J c - 3  
£ j* s
l g  S

vetőmag 
termés szükség

let

behozatal kivitel
behozatali 
(—) vagy 

kiviteli (+)

bél-
fogyasz

tásrabúzából

liszt
ből

dará
ból

búzából
lisztből da rá ból

(Ylll/l 
VII/31.)

búzára át
számítva búzára átszámítva

•

többlet maradt
i
' 0  <ü rr.

1912/13 50.251,752 6.168,188 187,485 90,381 1,300 279.166 4.604,340 9.985,917 145,451 14.795,708 -j-14.516,542 29.567,022 139-21

1913 14 45.545,384 6.525,043 2.155,686 205,703 1,357 2.362,746 4.486,718 9.142,851 129,636 13.759,205 +  11.396,459 27.023,882 129-09

1914,15 32.054,104 0.244,244 146,060 43,101 376 j 189,537 1.372,436 2.671,305 44,977 4.088,718 +  3.899,181 21.910,679 101-50

1915/16 42.934,956 5.697,413 83,426 58,323 3, 141,752 1.345,166 2.107,765 15,192 3.468,123 +  3.326,371 33.911,172 157-87

1916/17 32.784,847 5.879,266 299 240 9 548 97,989 516,185 839 615,013 +  614,465)26.291,116 123-25

1917/18 35.991,139 5.871,125 101 83 184 229,224 616,277 9,012 854,513 4  854,329 29.265,685 138-23

A háborús években, úgy ebben, m int az ezután következő kim utatásokban a külkereskedelmi forgalomban a katona
ság részére szállított küldem ények nem vétettek  szándia s így a kim utatások szerint belfogyasztásra maradt m ennyiségekből 
tulajdonképpen le volnának ütendők azok a m ennyiségek, am elyek a katonaság fogyasztására engedtettek át, különösen, 

l(_ am ennyiben az Ausztriából s Bosznia-Hercegovinából k iegészített csapatok fogyasztásáról van szó. Ez különösen a búzánál, 
S? rozsnál, árpánál és zabnál, de ezeken felül a tengerinél és burgonyánál is játszik nagy szerepet, mert ezekben a cikkek

ben az egész katonaság szükségletét túlnyom óan, sőt a háború utolsó éveiben jóformán kizárólag a Magyar birodalom  
lá tta  el. Ennek a körülm énynek a figyelem bevételénél kitűnik, hogy ezekben az elsőrangú életszükségleti cikkekben a polgári 
lakosság fogyasztása lényegesen a békebeli a la tt maradt.
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cl) T engeri.

G azda
sági év

(V III/1 — 
V1I/31)

M e ri n y  i s é g m é t  e r m á z d á k b a n

term és vetőm ag
szükséglet

•

behozatal kivitel behozatali (—) 
vagy

kiviteli (-f-) 
több let

bel fogyasztásra maradt

tengeriből
lisztből, í

tengerire 1 összesen 
átszámítva 1

lisztből.
tengeriből tengerire 

átszámítva
összesen összesen

részből szesz- 
gyártásra 
használ

tatott

1912/13 50.996,240 992,281 2.848,252 5,739 2.853,991
-----T— =?--------

1.637,941 41,322 1.679,263 1.174,728 51.178,687 1.243,130
1913/14 53.603,084 950,795 1.583,009 5,334 1.588,343 2.640,839 40,694 2.681,533 + 1.093,190 51.559,099 1.367,670
1914/15 50.338,861 928,235 475,668 7,096 482,764 3.762,453 i  153,416 3.915,869 + 3.433,105 45.977,521 ■ 347,774
1915/16 44.619,284 872,925 458,017 1,978 759,995 425,235! 21,413 446,648 — 13,347 43.759,700 451,974
1916/17 20.819,772 834,629 56,846 331 1 57,195 237,595 165,694 403,289 + 346,094 25.639,049 151,106

,1917/18 29.780,562 844,818 71 40 117 278.233 64,271 342,504 + 342,387 28.593,357 Nincs adat

e) Zab.

(gazdasági év
(V III/1— 

VII/31) •

M e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n

term és vetőm ag
szükséglet behozatal kivitel

behozatali (—) 
vagy

kiviteli (+ ) 
több let

belfogyasz- 
tásra m aradt

1912/13 11.656,408 1.834,034 279,817 1.401,141 +  1.121,324 8.701,050
1913/14 15.440,041 1.645,560 119,587 1.787,178 +  1.667,591 12.126,890
1914/15 13.398,855 1.630,127 32,192 339,258 4- 307,066 11.461,162
1915/16 12.516,120 1.620,701 19,664 58,264 88,600 10.856,819
1916/17 13.192,940 1.537,245 211 5,425 +  5,214 11.650,481
1917/18 8.300,360 1.477,170 4,413 4,410 6.818,780

«8
8



f)  B urgonya.

Gazdasági év
(VII1/1—

V lI/31-ig)

M e n n y i s é g  m é t e r m á z s á k b a n

term és vetőmag-
szükséglet behozatal k ivitel

behozatali (—) 
vagy kiviteli 
(+ )  több let

belfogyasztásra m arad t

összesen
részből

szeszgyártásra
használtatott

1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18

59.374,778
54.506,086
58.520,042
61.625,927
46.322,273
31.768,536

10,051,312
9.758.392
9.975.392 
9.330,176 
9.480,752 
7.636,680

68,755
223,342

26,429
69,063
24,271
29,511

g) Cu

953,679
1.125,580
1.199,031

836,157
231,921

41,698

kor.

+  884,924 
+  902,238 
+  1.172,602 
+  767,094 
+  207,650 
+ .  12,187

48.798,542
43,848,456
47.372,048
51.528,657
36,633,871
24.119,669

2.986,716 
2.553,609 
2.202,620 
2.459,911 

331,896 
N in c s  a d a t

Termelési
év

Mennyiség m éterm ázsákban tisz ta  súlyban

Fo
gy

as
zt

ás
 fe

je
nk

én
ti 

ki
lo

gr
am

m
ok

ba
n 

I

term elés behozatal k ivitel
behozatali 
(— ) vagy 

k iviteli (+ ) 
több let

bel
fogyasz

tásra
m arad t

nyers
cukor,

fogyasztási
cukorra

átszámítva

fogyasz
tási

cukor

fogyasz
tási

cukor
összesen

nyers
cukor,

fogyasztási
cukorra

átszámítva

fogyasz
tási

cukor

fogyasz
tási

cukor
összesen

nyers
cukor,

fogyasztási
cukorra

átszámítva

fogyasz
tási

cukor

fogyasz
tási

cukor
összesen

1912/13 1.506,449 3.813,590 5.320,039 536 275,617 276,153 1.487,378 2.207,314 3.694,692 +  3.418,539 1.901,500 8-95
1913/14 1.043,185 3.582,068 4.625,253 175 273,064 273,239 1.031,459 2.079,411 3.110,870 +  2.837,631 1.787,622 8'35
1914/15 815,286 3.127,644 3.943,430 549 305,910 306,459 364,177 364,177 +  57,718 3.885,712 18'—
1915/16 — 1.619,967 1.619,967 13,427 200,280 213,707 2 264,670 264,672 +  50,965 1.569,002 7-30
1916/17 380,956 1.494,464 1,875,420 90,510 175,155 265,665 180 88,899 89,079 176,586 2.052,006 9-62
1917/18 296,534 1.180,174 1.476,708 63,903 219,443 283,346 3,767 68,587 72,354 -  210,992 1.687,700 7-97

06
8
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j )  Á s v á n y o l a j . O

I
Világi céiokra való ásványolaj Ipari és forgalmi célokra való ásványolaj (benzin, 

kenőolaj, nehéz ásványolaj stb.)
ásvány-

mennyiség métermázsákban tisztasúly szerint mennyiség métermázsákban tisztasúly szerint

Adóév
termelés a vámvonalon belüli 

Használatra
behozatal
Ausztriá

ból.
Boszniá

ból
és vám
vonalon 

kívüli 
országok

ból

/3 5 c 5 ■!; \  •

gyárak- Ausztriába 
ból el- és 

szállítta- Boszniába 
tott, kivitetett

az ország
ban fel
használ
tatott

behozatal
Ausztriá

ból,
Boszniá-

ból i “el-.
és vám- fogyasz- 
vonalon- 1 as 

kívüli 
országok

ból

a
finomított

(IX, 1 -  
VIII/31.)

gyárak
ból

elszállít
tatott

Ausztriába
és

Boszniába
kivitetett

az ország
ban fél
ti asznáj- 

tatott

bel
fogy asz- 

tás

fo
gy

as
zt

ás
 f

e 
ki

ló
gr

am
m

o olaj
fogy asz- 

tasa
összesen

1912/13 1.944,482 170,787 873,695 253,438 1.127,133 5‘31 1.185,784 180,854 1.004,930 384,755 1.389,685 2.516,818

1913/14 965,942 157,532 808,410 283,112 1.091,522 5-10 1.131,886 147,280 984,606 352,339 i .3 3 6 , 9 4 5 2.428,467

1914/15 497,572 128,929 368,643 345,715 714,358 3-31 586,8741 152,388 434,486 307,868 742,354 1.456,712

1915/16 602,081 86,961 515,120 .346,592 861,712 401 832,609 120,456 712,153 367,224 I 1.079,377 1.941,089

1916/17 433,298 42,143 391,155 77,964 469,119 2:20 693,9381 63,558 631,380 222,202 853,582 1.322,701

1917/18 288,537

'

11,639 271,918 35,633 307,551 1 45 858,060 34,008 824,042 144,201 968,243

..._.......

1.275,794



k) Szén.

Naptári
év

M e n n y i s é g  m é t e r  m á z s á k b a n

termelés, 
barna- és- 
kőszénből'-

behozatal kivitel behozatali 
(—) vagy 

kiviteli (-(-) 
többlet

b e l f o g y a s z t á s tás iejen- 
kint kilo
grammok

ban
. , .

barna- és kőszénből, pir- 
szénből és széngyurmából a vasutak az

ipartelepek
szobafütés 

mezőgazdaság 
hajófűtés stb.

.összesen
I

1918
1914
1915
1916
1917
1918

* 1

10-2.740,511 
91.746,655 
92.608,713 
90.838,073 
88.273,829 

* 88.273,829
918. évi adat

49.510,474
38.811,772
38.223,305
55.-204,192.
51.306,054
42.117,226
hiányában

3.146,372 
2.434,849 
1.517.742 
1.434,OSl- 

öl 9,248 
99,908

az 1917. évi

46.364,102 
36.376,923 

- 36.705,563 
-.53.769,211 

50.086,800 
42.017,318

á llítta to tt bt

33.081,400
32.780,290
33.325,210
39.560,420
39.998,630
53.915,450

90.646,856
69.760,942
70.364,404
79.566,822
73.666,231
51,341,970

"
25.376,357
25.582,346
25.624,662
25.480,042
25.295,774
25.033,727

149.104,613 
128.123,578 
129.314,276 
144.607,284 
138.960,635 

' 130.291,147

A ' - i , 
699 
596 
601 
675 
654 
619

l) K ávé.

Naptári
év

M e n n y i s é g m é t e r m á . z ’s á k b a n
Fogy asz- 
tás fejen- 
kint kilo
grammok

ban

b e h o z a t a i k i v i t e 1
behozatali 

többlet (bel- 
fogyasztásra 

maradt)
nyers, kávé

pörkölt és darált 
kávé

nyers kávéra 
átszámítva1

nyers kávé 
összesen nyers kávé

pörkölt és darált j 
kávé ( 

nyers kávéra 
átszámítva1

nyers kávé 
összesen

t i s z t a ■T ú 1 y b a n

1913 112,027 ' 11,248 123,275
■

3,669 1,140 4,815 118,460 0-56
1914 134,192 11,585 145,777 3,791 918 4,709 141,068 0-66
1915 239-,391 17,601 256,99-2 20,466 1,978 22,444 234,548 1-09
1916 139,810 4,465 144,275 8,162 1,789 9,951 134,324 0-63

. 1917 23,969 1,369 -25,338 218 218 25,120 0-12
1918 7,609 8 7,617 7,617 0-04

Az átszám ításnál SO kilogramm pörkölt vagy darált kávé 1 m éterm ázsa nyers kávénak vétetett.



S 9 4

m ) Tea.

N a p tá r i
év

M ennyiség m éterm ázsákban

j behozatali több
behozatal kivitel ' let (belfogyasz- 

j tásra maradt)

Fogyasztás
fe jenként

gram m okban
tis z ta  súlyban

1918 4,157 75 4,082 19
1914 4,951 38 4,918 23
1915 7,281 196 7,085 33
191« 6,092 401 5,691 27
1917 546 69 477 0
1918 155 156

u )  P am u t.

N a p tá r i
év

M ennyiség m éterm ázsákban
F  ogyasztás 

fe jenként 
kilo

gram m okban
behozatal

! behozatali több
kivitel 1 let (belfogy asz- 

1 tásra szánt)

nyers p am u tb ó l és pam uthulladékból

1913 176,240
1

14,767 161,473 0-76
1914 166,808 15,958 150,850 0-70
1915 119,888 13,257 106,631 0-50
1916 31,868 3,241 28,627 0 1 3
1917 20,361 1,490 18,871 0 0 9
1918 12,326 4,291 8,035 0-04

o) Ju ta .

N  a p tá r i  
év

M ennyiség m éterm ázsákban
F  ogyasztás 

fe jenként 
kilo

gram m okban
i behozata l kivitel

behozatali több
let (belfogyasz- 
tásra maradt)

n y ers  ju tá b ó l és ju tah u llad ék b ó l

1913
—

189,135 2,013 187,122 0-88
1914 112,864 1,969 110,895 0-52
1915 2,696 52« 2,170 001
191« 1,700 755 945
1917 4,394 137 4,257 0-02
1918 700 10 690 —



Igen szomorú képet nyújt azonban a Magyar birodalom, de külö
nösen Magyarország és Ausztria szerződéses vámterülete külkereske
delmi forgalmának, továbbá Fiume és a magyar-horvát tengerpart 
hajóforgalmának az alábbi kimutatásokba összefoglalt alakulása 
(396., 397. és 398. o.). A behozatal aránylag nem csökkent túlságosan, 
de igen nagy mértékben visszament a kivitel. Nagyon, úgyszólván 
állandóan nőtt a szerződéses vámterület külkereskedelmi mérle
gének passzivitása, ami a valuta leromolásának az infláción kívül 
egyik oka volt. E passzivitás 1917-ben bekövetkezett nem jelen
téktelen csökkenése, a mi karöltve járt a behozatal csökkené
sével, annak a jele, hogy az 1916. év végén s az 1917. év ele
jén a felesleges behozatal korlátozása érdekében foganatosított, 
máshelyütt ismertetett, intézkedéseknek mégis volt némi foga
natja. De a behozatali többlet csökkenéséte mellett, mégpedig az 
előbbi tényezőnél jóval nagyobb mértékben, a kiviteli cikkek értéké
nek a jelentékeny emelkedése idézte elő. Ez az utóbbi körül
mény a Magyar birodalom külkereskedelmi forgalmában sokkal 
nagyobb mértékben játszott szerepet, mint a Monarchia szerző
déses vámterületének forgalmában, s az előbb említett forga
lomban főleg annak volt az eredménye, hogy az italoknak, első
sorban a bornak, továbbá a vágó és egyéb állatoknak értéke 
lényegesen emelkedett, úgyhogy az e cikkben 1917-ben mutat
kozó kivitel értéke, dacára a kivitt mennyiségek csökkenésének, 
lényegesen meghaladta az 1916. évben ugyanezen cikkekben 
■elért kivitel értékét.



A M agyar b irod a lom  k ü lk e r e sk e d e lm i fo rg a lm a , a n em esfém  é s  ércp én z fo rg a lo m  n é lk ü l
1 9 0 0 -tó l 1 9 1 8 -ig .

Behozatal Kivitel Összes forgalom 1 Behozatali (—) vagy kiviteli 
(+ ) többlet

Év mennyisége ezer értéke
millió

mennyisége ezer értéke
millió

mennyisége ezer értéke 
i millió

mennyisége ezer értéke
millió

méter
mázsa dara b

koronák
ban méter

mázsa darab
koronák

ban
-

méter-
mázsa dara!)

koronák
ban

méter
mázsa dara b

koronák
ban

Átlag'
1906-1910 61,808 6,664 1,085-7 64,580 9,834 1,625"6 126,388 16,498 3,311-3 .4- 2,772 +  3,170 60-1

1913 87,010 8,584 2,075-3 70,827 9,209 1,904-8 158,437 17,793 3,980:1 — 16,7:83 -K 625 170-5

1914 68,635 6,424 1,828-9 . 52,979 7,117 1,757-9 121,614 : 13,541 3,586-8 15,656 + , 693 — - 71-0

1915 56,175 4,740 2,537-3 33,689 3,323 2,047-4 ; 89,864 8,063- 4,584-7 - - 22,486 1,417 —489-9

1916 76,244 3,719 3,197*—T 28,091 2,818 2,368-1 104,335 6,537 5,565-1 — 48,153 901 - 828-9

1917 66,238 2,322 3,066-4 22,239 1,939 3,032-2 -.88,477 4,201 6,098-6 -  43,999 - 383 — 34-2

1918 52,783 1,991 * 18,496 995 ■k 71,279 2,986 ★  - - 34,287 - 996 ★

* 1lrték«4atok 1918-n >1 nincsen •k.

• -

96
8



M agyarország  é s  A u sztr ia  s z e r z ő d é se s  vám terü le tén ek  forgalm a, a n em esfém  é s
ére p é n z fo rg a lo m  n é lk ü l lí>Ofi-tól 1 9 1 7 - ig .1

Behozatal Kivitel Összes forgalom Behozatali (—-), kiviteli (+ ) többlet
mennyisége 2 értéke mennyisége2 értéke mennyisége2 értéke mennyisége értéke

ezer millió
koronák- ezer millió

koronák- ezer millió ezer millió
koronák-

mmázsa darab ban i mmázsa darab ban mmázsa darab ban métermázsa darab ban

Á tlag
1906—
1910

158,420 3,03!) 2,568-1 188,868 9,149 2,366-— 846,788 12,188 4.9341 +29,9-48 +6,110 2021

1913 226,203 3,150 3,406-6 187,170 11,561 2,769-7 413,373 14,711 6,176-3 39,033 +8,411 636-9

1914 169,796 2,470 2,902-3 141.951 7,089 2,095-2 311,747 9,559 4,997-5 -  27,845 +4,619 807 1

1915 136,344 2,232 3,800- - 97,305 2,100 1,335-3 233,649 4,332 5,135-3 39,039 132 —2,464-7

1916 181,814 3,165 6,009-5 92,042 2,735 1,533-7 273,856 5,900 7,5432 89,772 430 —4,475-8

1917 155,550 1,155 5,015-4 70,905 2,228 1,788-8 226,455 3,383 6,804-2 , 84,645 +  1,073 —3,226-6

1 Az adatok nem  foglalják m agukban .sem a kikészítési, sem  az átviteli forgalom eredm ényeit.
4 Ezenkívül a hajók egyrészének súlya tormákban van  k im utatva, ezeknek a m ennyisége 1906-ban a behozatalnál 

758, a kivitelnél 77,181, 1907-ben 606 és 61,782, 1908-ban 514 és 88,911. 1909-ben 566 és 25,538, 1910-ben 605 és 27,186. 
1911-ben 597 és 20,933, 1912-ben 638 és 16,430. 1913-ban 348 és 13.310, 1914-ben 381 és 9.657. 1915-ben 43 és 3.795, 
1916-ban 30 és 62. 1917-ben 58 és 397 tonna.



39
8

F iu m e é s  a m a g y a r-h o rv á t ten g erp a rt k ik ö tő in ek  h a jó fo rg a lm a  191 3 -tó l 1 9 1 7 -ú j.

A rakománnyal A rakomány nélkül Az összes

é r k e z f t ,  i l l ' t v e ( I i n d u 1 t
Év gőzösök vitorlások gőzösök vitorlások gőzösök vitorlások

■|j száma
II

tiszta
tonna- . száma 

tartalma ||

tiszta
tonna-

tartalma
száma

tiszta
tonna-

tartalma
száma

tiszta
tonna-

tartalma
száma

!

tiszta 
tonna - 

tartalma
száma

tiszta
tonna-

tartalma

a) É rk e z é s .

1913 31.373 4.518,504 1,510 60,172 1,684 552,287 504 32,240 33,057 5.070,791 2,074 92,412
1914 25,925 3.462,3á0 976 38,374 1,476 390,567 461 21,928 27.401 3.852,887 i 1,437 60,302
1915 Iá,309 1.186,193 278 10,622 751 103,096 113 4,663 13,060 1.289,289 1 391 15,285

1916 9,7á7 1.021,690 362 23,953 514 69,210 79 2,979 10,241 1,090,900 441 26,932

1917 9,253 940,670 452 26,173 522 58,986 91 3,362 9,775 999,656 543 29,535

b) In d u lá s .

1913 32,455 4.583,559 1,637. 73,514 575 484,137 443 15,822 33,030 5.067,696 2,080 89,336

1914 25,879 3.397,913 1,115 46,403 1,490 446,152 221 15,472 || 27,369 3.844,065 1,436 61,875
1915 12,319 1.199,299 231 8,348 771 121,302 174 9,972 13,090 1.320,601 405 i 18,320
1916 9,297 939,404 151 6,507 933 149,600 288 19,796 10,230 1.089,004 439 26,303
1917 8,712 838,830 184 , 8,344 1,044 156,345 350 20,922 M 9,756 995,175 534 29,266

I



VII.

ÖSSZEFOGLALÁS.

Az előzőkben részletesen ismertetvén a háborúnak az állami 
pénzügyekre gyakorolt hatását, az alábbiakban tanulmányaink 
eredményének összefoglalása gyanánt megkíséreljük megállapí
tani. mennyibe került Magyarországnak a háború, hogy ennek nyo
mán rövid kritikai vizsgálat tárgyává tegyük, vájjon az ország 
teljesítőképességére való tekintettel nem lehetett-e, illetve nem 
kellett volna-e erélyesebben és céltudatosabban, egyrészt a 
költségek leszorítására, másrészt azoknak a követetteknél cél
szerűbb módon való előteremtésére törekedni.

Annak megállapítása, hogy a háború valamely államnak 
mennyibe került, nem könnyű feladat. Nem könnyű akkor sem, ha 
a pénz értéke a háború alatt állandó maradt volna, ami tudva
levőleg a legutolsó világháborúban résztvett államok egyikében 
sem következett be. habár a pénz értékcsökkenése a többi álla
mokban — Oroszországot kivéve — a háború alatt nem volt 
olyan nagy. mint Magyarországon és Ausztrában.

A háború költségeinek a megállapítása szempontjából min
denekelőtt tisztázandó, hogy a háború folytán mely időpontig 
felmerült terhek vétessenek számításba. Az előzőkben csak a há
ború tényleges kitörésétől az ellenségeskedések befejezéséig felmerült 
eseményekkel foglalkoztunk. Kétségtelen azonban, hogy ezzel a há
borúokozta terhek kimerítve nincsenek. Normális módon befejezett 
háború esetén is hozzájárulnak az ellenségeskedés befejeztének idő
pontjáig felmerült terhekhez a fegyverszünet megkötésétől a békekö
tésig felmerülő terhek, továbbá a demobilizálásnak, az összes katonai 
felszerelésnek, a háború által tönkretett, megrongált vagy annak 
tartama alatt rendesen fenntartani elmulasztott javaknak a há
ború kitörésekori állapotra való helyreállításának költségei. To
vábbá a háború rokkantjai. özvegyei és árvái eltartására fordí
tandó költségek és a háború financírozása érdekében felvett köl
csönök kamatai. Végül a békeszerződésekből kifolyó terhek. Vi
szont leütendő a háború alatt beszerzett, de a demobilizálás be- 
fejeztéig fel nem használt élelmiszereknek, hadfelszerelési cikkek-
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nek és egyéb készleteknek és anyagoknak, továbbá a háború alatt 
létesített állandó jellegű létesítményeknek, pl. vasutaknak. kórhá
zaknak stb. értéke és a békeszerződések alapján járó megtérítések. 
Másrészt tisztázandó, hogy a meghatározott időpontig felmerült 
minő terhek vétessenek számba a háború költségei gyanánt. Itt 
a kérdés mindenekelőtt az. vájjon csak az államháztartást érintő 
terhek, avagy a különböző önkormányzati szervekre, sőt ezen túl 
menőleg. a magángazdaságokra nehezedő terhek is figyelembe 
vétessenek-e. De ha csak a háborúnak az állam háztartására gya
korolt hatásaira is szorítkozunk, akkor is a kérdéseknek igen nagy 
tömege vetődik fel. Mi tekintendő háborús kiadásnak, miképpen 
veendők számba a háború okozta bevételi elmaradások, és— mert 
amint láttuk, ez is előfordul — egyes állami kiadásoknak a háború 
folytán bekövetkezett csökkenése, továbbá a háború folytán az 
állam bevételeiben beállott emelkedések, amelyek más-más elbí
rálás alá esnek, a szerint, hogy az állampolgárok továbbmenő 
megadóztatásának a következményei, vagy pedig a háború által 
a közgazdasági életre gyakorolt hatás, illetve egyes állami intézmé
nyeknek a hadviselés érdekében beállott nagyobbmérvű igénybe
vétele folytán, állottak elő. Felmerül végül az a kérdés is. hogy 
nem közvetlenül készpénzben jelentkező, vagy abban egyszerűen 
kifejezhető kiadások és bevételek, terhek és előnyök miképpen érté
keltessenek és mennyiben vétessenek számba.

Mindezeket a kérdéseket még sokszorosan bonyolultabbá teszi 
a pénz. értékében beállott változás. Mert. amint a részleteknél 
láttuk, a háborúokozta kiadásoknak, és a háború folytán, még az 
állampolgárok újabb megadóztatása révén előálló bevételi több
leteknek is egy része, nem valóságos többkiadás vagy több bevétel, 
hanem csak a pénzértékcsökkenésnek a következménye, sőt a 
háborúokozta valóságos kiadások és a háború folytán előteremtett 
valóságos bevételek mikénti alakulásába is nagymértékben bele
játszik a pénzérték fokozatos csökkenése.

Mindezekből az következik, hogy azt, hogy egy a legutóbbi
hoz hasonló méretű háború valamely államban mennyibekerült, 
csak úgy lehetne megállapítani, ha erre vonatkozóiga legmesszebb
menő adatok gyüjtetnének, s az állam és az önkormányzati szervek 
számvitele a háború kitörésétől fogva ennek a célnak a szolgála
tába állíttatnék, s annak érdekében vezettetnék. Mindez a leg
utóbbi háború folyamán Magyarországon éppúgy, mint a többi 
hadviselő államokban nem történt meg. sőt ellenkezőleg, a kellő 
munkaerők hiánya és a kiadások megduzzadása és különleges jel
lege folytán még a békebeli számviteli rend is többé-kevésbbé meg 
lett zavarva s el lett hanyagolva, vagy legalább is le lett egyszerű
sítve. Úgy hogy bátran általánosítható az a megállapítás, amelyre 
Gaston Jéze1 Franciaországra vonatkozólag jutott, hogy a lezajlott

1 Gaston Jéze : Les Dépenses de Guerre de la France. Publication  
de la D otation  C ám egie pour la paix internationale. Paris ; N ew -Haven.



háborúnak költségei megközelítő pontossággal nem állapíthatók 
meg ezidőszerint s valószínűleg nem is lesznek megállapíthatók 
ezentúl sem.

All ez akkor is, ha csakis az állam terhére közvetlenül kész
pénzben felmerült költségek vétetnek tekintetbe, nem is beszélve 
arról, hogy a legnagyobb és legsajnálatosabb áldozat, az értékes 
emberek nagy tömegének elvesztése, a háború testi és lelki rokkant- 
jainak csökkent teljesítőképessége, s a háborúokozta káros erkölcsi 
és gazdasági visszahatások egyáltalában fel sem becsülhetők.

Nagyon körül kell tehát határolni azt a kört. amelynek kere
tén belül a háború költségei a jelenlegihez hasonló tanulmány során 
megállapíthatók, s nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a leggon
dosabb tanulmányok alapján nyert eredmény is csak merőben 
hozzávetőleges számokra vezethet, amelyek nem tekinthetők ab
szolút értékeknek, hanem csak irányszámoknak. Ez a körülmény 
magyarázza meg azokat az eltérő eredményeket is, amelyekre 
azok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, ugyanarra az államra 
nézve jutnak.

Ezzel a fenntartással megkíséreljük az alábbiakban megköze
lítő képet nyújtani arról, miképpen alakultak a háború költségei 
Magyarországon, tisztán csak az államnak készpénzben felmerült 
kiadásaira szorítkozva.

A háború tartama alatt felmerült háborús költségeket a II. 
fejezetben kimutatott háborús kiadások alapján az alábbi táblázat 
(402. o.) tünteti fel.

Magyarországnak az e kimutatásból kitűnő háborús költségei 
kerekszámban összesen 32-7 milliárd koronát, s az illető évek átla
gos árfolyamai alapján átszámítva 17'8 milliárd aranykoronát, 
vagyis az 1914/15. évi állami költségvetésben előirányzott összes 
kiadások 7'87-szorosát tették ki. A háború 51 hónapjára számítva 
a háborús kiadások aranykoronákban havonta átlag 350 millió 
koronát, egy évre átlag 4200 millió koronát, vagyis az 1914/15. évre 
előirányzott összes kiadásoknak csaknem kétszeresét tették ki.

Ezek a számok a háborúnak csak ama költségeit tüntetik fel. 
amelyek a magyar állam terhére a háború tartama alatt készpénz
ben merültek fel, sőt ezeket sem teljesen, amennyiben — mint a 
II. fejezetben láttuk — nem foglalják magukban azokat a több
kiadásokat, amelyek a pénz értékcsökkenése folytán a dologi s azok
kal ebből a szempontból egy tekintet alá eső kiadások terén, igaz, 
hogy csak koronákban kifejezve, jelentkeztek, és amelyek a zár
számadások összeállításának módjából kifolyólag külön meg nem ál
lapíthatók. A II. fejezet 65. lapján közölt táblázatából látjuk külön
ben, hogy ezeknek a kiadásoknak a terén a háború első két évében 
az 1913. évi eredményekhez képest, a háborúokozta drágulás dacára, 
a foganatosított megtakarítások következtében végeredményben 
még koronákban is csökkenés mutatkozik és a következő években 
jelentkező emelkedés sem éri el a pénz értékcsökkenésének arányát, 
úgy hogy ezen a téren aranykoronákban számítva, nem hogy több-
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A háború költségei a II. fejezetben kimutatott háborús kiadások alapján.

1914/15-ben 1915/16-ban 1916/17-ben 1917/18-ban 1918 júl. 1-től 
1918 okt. 31-ig Összesen

A kiadások megjelölése
k o r o n á k b a n

A valódi állami kiadások közt a
II. fejezet 77. lapján, közölt ki
m utatása szerint elszám olt há-
borús k ia d á so k ............................

Az átfutó kezelésben elszám olt
3,901.45b,472 6,405.457,985 8,106.954,816 8,763.560,820 4.639.953,692 31,817.385,785

közösügyi k ia d á s .......................
Törökország és Bulgária részére

10.617,108 40.211,308 62.940,360 69.414,431 22.272,645 205.455,855

adott kölcsön terhére a forgalmi 
átfutó kezelésben elszám olva. ■ ' _ 160.601,170 160.601,170

Horvát- Szlavonországok beligaz-
gatási szükségleteinek fedezé
sére zárszám adásilag elszám olt 
összegeken felül igénybe v e tt  
összegek . . . . 6.242,361 12.425,'607 16.284,458 29.187,484 24.258,141 88.398,051

Az üzemek kiadásai közt a II.
fejezet 147.1apján közölt k im u
ta tás szerint elszám olt háborús
kiadások .......................................

lígyedúm ságok folyó kiadásai
2.627,848 17.797,495 86.282,012 191.156,106 152.250,823 450.114,284

közt elszám olt háborús kiadá
sok a II. fejezetben a 146. lapon 
foglalt összeállítás szerint . . . 267,992 1.255,009 2.826,038 1.436,142 5.785,181

Ö ssz e g ................................................. 3,920.945,789 6,476.160,387 8,273.716,655 9,056.144,879 5,000.772,613 32,727.740,326

A  koronákban felmerült háborús
költségek aranykoronákban  az 
illető év  átlagos árfolyama 
alapján átszám ítva ................ 3,294.912,428 4,375.784,045 4,286.899,821 3,971.993,368 1,908.691,837 17,838.281,499



költség nem merült fel. de ellenkezőleg megtakarítás mutatkozott. 
Ezért ezek a kiadások a háború költségeinek a megállapításánál 
bízvást figyelmen kívül hagyhatók. Sőt e tekintetben reá kell mu
tatnunk arra, hogy a háború költségei gyanánt fent kimutatott 
összegek közt is szerepelnek olyan tételek, amelyek, ha a pénz érték- 
csökkenését figyelembe vesszük, tulajdonképpen aranykoronákban 
számítva háborús többkiadást nem jelentenek, de az általunk kö
vetett összeállítás rendszeréből kifolyólag mégis az aranykorona- 
értékben számított háborús költségek között is jelentkeznek. Ezek 
az állami alkalmazottak helyzetének a javítására fordított össze
gek, amelyek aranykoronaértékben nem jelentenek többkiadást, 
minthogy aranykoronaértékben számítva a személyi járandóságok 
a háború alatt, a legutolsó hónapok kivételével, nemhogy meg
haladták volna, de mögötte maradtak a békebeli összegnek.

Megemlítendő még itt, hogy összeállításunkban a háború 
költségei közt szerepelnek a valódi állami kiadásoknál elszámolt 
háborús kiadások között a háború alatt a háború költségeinek a 
fedezésére kibocsátott kölcsönök kamatszükségletére és kibocsá
tási költségeire fordított összegek is, holott ezek a kiadások, bár 
a háború által idéztettek elő, annyiban nem tekinthetők szoros érte
lemben véve a háború költségeinek, mert a háború mikénti finan- 
círozásával függenek össze. Kétségtelen ugyanis, hogy ezek a 
kiadások lényegesen kisebbek lettek volna, ha a háború költségei
nek tetemes része lett volna adóbevételek útján fedezhető, viszont 
nagyobbak lettek volna, ha a háborús költségek nagyobb része 
lett volna valóságos hitelműveletek útján beszerezhető, s csak ki
sebb mértékben lett volna kénytelen az állam igénybevenni a 
jegybankot, amelynek jóval kisebb kamatot fizetett, mint aminő a 
valóságos hitelműveletek után fizetendő volt.

A háború alatt az ellenségeskedések beszüntetéséig felmerült 
ezek a fenti kimutatásban összefoglalt költségek azonban nem 
fejezik ki a háborúnak a magyar állam terhére készpénzben fel
merült összes költségeit. Különösen olyan háborúban, mint aminő 
az utolsó világháború volt, amely úgyszólván az egész nemzetet 
a háború szolgálatába állította , az ellenségeskedések megszüntetése 
még korántsem jelentette a háborúval kapcsolatos rendkívüli ál
lami kiadások megszűnését. Viszont a háború alatt a háború cél
jaira rendelkezésre bocsátott összegek egy része a dolog természete 
szerint nem volt a háború tartama alatt felhasználható, hanem 
részben legalább is fedezetét képezte ezeknek a később felmerülő 
költségeknek. Ugyancsak e költségek fedezetét képezték azok a 
nagyértékű készletek, anyagok, szerek és létesítmények, amelyek 
a háború tartama alatt a háborús költségek terhére szereztettek 
be, de a háború céljaira annak befejeztéig fel nem használtattak. 
A hábor '■ tényleges költségei tehát, még az általunk szem előtt tar
tott szűk keretekben, is csak a demobilizálásnak befejezése, és a 
háborúra vonatkozó összes számadások likvidálása után volnának 
megállapíthatók.
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Az Osztrák-Magyar Monarchiának a háború befejeztével való 
összeomlása következtében Magyarországon a rendszeres demobi- 
lizálásra nem került a sor, és a háborúra vonatkozó számadások 
rendszeres likvidálása sem történhetett meg. Az összeomlás 
folytán a csapatok a harcvon álról visszaözönlöttek az országba, s az 
akkori kormány még a teljes fegyelemben hazavezényelt csapato
kat, s az ország területén elhelyezett katonaságot is, egyszerűen 
elbocsátotta. Ily módon Magyarországon a demobilizálás ugyan 
sokkal kevesebb készkiadással járt, mint ha az rendszeresen vite
tett volna keresztül, de ez az eljárás sokkalta nagyobb kárral 
járt. mint amennyit jelentene az a teher, amit a rendszeres 
demobilizálás költségei kitehettek volna. Ami a háború költ
ségeinek a lelikvidálását illeti, az a közbejött események folytán 
tulajdonképpen összeesett az Osztrák-Magyar Monarchia összes 
közös intézményeinek a lelikvidálásával. Az akkori magyar kor
mány 1918. év végén arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
összes közösügyi számadások 1918. évi október 31-ére lezárandók. 
a leszámolások megejtendők. s elvileg hajlandónak nyilatkozott 
ama összes kinnlevőségek és tartozások kvótaszerű részének a 
viselésére, amelyek a számadásoknak 1918. évi október 31-ével 
való lezá.rása alkalmával a közös kezelésben mutatkozni fognak, 
de ezzel szemben fenntartotta Magyarország jogát az esetleges 
feleslegeknek, továbbá az egész közös vagyonnak, kvótaszerű 
részére nézve. Ezen az alapon közvetlenül az összeomlás után egy 
államközi likvidáló szervezet át is vette a közösség lelikvidálását, 
de az osztrák kormány, amelynek területén a számadások közpon
tilag vezettettek és a közös vagyon legnagyobb része kezeltetett, 
egyoldalú intézkedésekkel mindjárt eleinte nehezítette a likvidá- 
ció rendes menetét. Majd az 1919. évi december 18-ikán törvénybe 
iktatott St-Germaini békeszerződésnek aláírása után az osztrák 
kormány a területén folyamatban levő likvidációt egyoldalúan 
Ausztria beliigyének nyilvánította, úgy hogy az államközi likvi
dáló szervezet működése teljesen megbénult és ennek folytán idő
vel a szervezet maga is meg lett szüntetve.

Ily körülmények között a magyar államnak az ellenségeske
dések megszűnése után felmerült háborús kiadásai, a háború 
költségeinek a fedezése céljából felvett kölcsönök kamatain és a 
hadirokkant fik. özvegyek és árvák ellátásán kívül jóformán csak 
a hadbavonultak családtagjai részére még kifizetett segélyezések
ből és egyes, a közös likvidálás tartama alatt átutalt, illetve köz
vetlenül a leszerelésre fordított, önmagukban véve nem jelenté
keny összegekből állottak, mert a köztisztviselők részére továbbra 
is engedélyezett rendkívüli segélyek a pénz értékcsökkenésének 
voltak a folyományai, és bár ez a háborúnak volt a következménye, 
mégis amennyiben a háború befejezése után folyósíttattak, a há
ború költségei gyanánt semmiképpen sem vehetők számba.

Az előadottak következtében a háború befejezte után felme
rült háborús kiadások Magyarországon, mint már jeleztük, kisebbek



voltak, mint valószínűen lettek volna, ha az összeomlás közbe nem 
jön s a rendszeres demobilizálás és a háború szabályszerű lelik- 
vidálása vált volna lehetővé. De ismételjük ez nem jelenti azt. hogy 
ez utóbbi esetben a háború utólagos tiszta költségei is kisebbek 
lettek volna. Sőt ellenkezőleg. Az összeomlás folytán egyedül a 
katonaság kezén levő anyagokban, készletekben, szerekben, fel
szerelésekben és létesítményekben olyan nagy értékek kallódtak 
el. semmisültek meg, vagy veszítettek értékükből, hogy egymaga 
ez az érték kétségtelenül nemcsak fedezte, de felülhaladta volna a 
háborúnak ama utólagos kiadásait, amelyek a közbejött esemé
nyek folytán elmaradtak, nem is beszélve azokról az egyéb nagy 
erkölcsi és anyagi károsodásokról, amelyeket az összeomlás maga 
után vont.

Az összeomlás és az ezt követő események voltak az okai an
nak is, hogy utóbb a magyar nemzeti hadsereget nagy költséggel 
egészen újonnan kellett felszerelni, holott, a demobilizálás rend
szeres keresztülvitele esetén, a felszerelés a demobilizálás után 
rendelkezésre álló felszerelési cikkekből bőven kitelhetett volna.

Az utólagos háborús kiadások címén az 1918. évi október 
.‘il-ike utáni időszakokra nézve eddig (1927. november) közzétett 
zárszámadásokban, helyesebben a zárszámadások helyett az utalvá
nyozott kiadásokról és előírt bevételekről a legfőbb állami szám
vevőszék által közzétett kimutatásokban1 a következő összegek 
szerepelnek :

A mozgósítási hitel és a volt közösséget terhelő kiadásokra 
utalványoztatott :

1918. X I/1-től 1919. III/20-ig ............................. 395.692,626 K
a forgalmi átfutó kezelésben, és

a honvédelmi tárca átfutó kezelésében . . . . . 279.119,202 K
1919. III/21-től 1919. VIII/6-ig ......................  56.205.064 K
a forgalmi átfutó kezelésben, és

a honvédelmi tárca átfutó kezelésében....... 52.710,850 K
1919. VITI/7-től 1920. V I/30-ig.........................  139.665,881 K
a forgalmi átfutó kezelésben, és

a honvédelmi tárca átfutó kezelésében......  143.438,639 K,
az 1920/21-iki számadási évben a kereskedelem

ügyi és honvédelmi tárca átfutó kezelésében. . 47.010,405 K
Összesen..........  1,113.842,667 K

1 Az 191617-ik iszám adási év tő l fogva bezárólag az 1920/21-iki szám a
dási év ig  csak az u ta lván yozott kiadásokról és az elő írt bevételekről szóló, a  
zárszám adásokat pótló k im utatások  té te ttek  közzé, m elyeket csak a  
rövidség kedvéért neveztünk az előzőkben egyszerűen zárszám adásoknak.



A hadbavonultak családjainak segélyezésére utalványozta- 
tott a valódi kezelésben :
1918. X I/1-től 1919. III/20-ig .................................  277.027.974 K
1919. 111/21-tői 1919. VIII/6-ig ............................. 107.010.391 K
1919. VIII/7-tői 1920. V I/30-ig..............................' 146.800.506 K
az 1920/21. számadási év b en ...................................   134.942,019 K

Összesen........  665.780.890 K

A hadirokkantak, özvegyek és árvák segélyezésére és a hadi- 
gondozás költségeire elszámolt összegek :
1918. X I/1-től 1919. lII/20-ig .................................  37.278.639 K
1919. III/21-től 1919. VÍII/6-ig ............................  121.156.564 K
1919. VIII/7-től 1920. V I/30-ig................................ 70.330.795 K
az 1920/21 -iki számadási évben ...........................  84.939.744 K

Összesen............. 313.705.742 K

Katonai nyugdíjak címén, a hadirokkantak, özvegyek és 
árvák részére járó összegeken kívül utalványoztatok! :
1918. XI/1-től 1919. III/20-ig .................................  11.268.775 K
1919. Ilí/21-től 1919. VIII/6-ig .............................. 23.710,683 K
1919. VIII/7-től 1920. V I/30-ig ...............................  36.427.058 K
az 1920/21 -iki számadási évben .........................,.  51.304.811 K

Összesen............. 122.711.327 K

Szorosan leszerelési kiadások gyanánt tekinthető összegek 
címén, beleértve a szén- és munkanélküli segélyeket, elszámoltatott:
1918. XI/1-től 1919. III/20-ig .................................... 645.858,706 K
1919. IIÍ/21 -tői 1919. VIII/6-ig .............................. 252.691,928 K
1919. VI11/7-tői 1920. V I/30-ig...............................  5.342,605 K
az 1920/21 -iki számadási évben .............................. 24.085,612 K

Összesen............. 927.978.851 K

A fenti felsorolás korántsem kimerítő. Eltekintve attól hogy 
nem tartalmazza a háború költségeinek a fedezése céljából felvett 
államadósságok szolgálatára, továbbá a közalkalmazottak hely
zetének a javítására fordított összegeket, nem kimerítő ez a fel
sorolás azért, mert a háborút követő összeomlás következtében a 
háború lelikvidálásával és a leszereléssel járó kiadások sokszor 
összefolytak az összeomlással s az ezt követő zavarokkal összefüggő 
kiadásokkal, s míg az általunk közölt összeállításokba felvett ki
adások között nyilvánvalóan számoltattak el egyes olyan tételek is. 
amelyek tulajdonképpen nem a háború lelikvidálásával vagy a 
leszereléssel, hanem az összeomlást követő zavarokkal függenek 
össze, addig nem kevésbbé kétségtelen, hogy a szóbanforgó szám
adási időszakokban fordultak elő egyes olyan különböző címek alatt 
elszámolt kiadások, amelyek tulajdonképpen a háború utókölt
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ségei gyanánt lennének számbaveendők, de a fent közölt össze
állításokban nem szerepelnek, mert a zárszámadásokat pótló ki
mutatásokból ez a jellegük nem, vagy nem kétségtelenül tűnik ki.

A fent közölt összeállítások és fejtegetések tehát nem tekin
tendők a mai Magyarország terhére tényleg felmerült háborús 
utókiadások pontos számbavételére irányuló kísérletnek, s csak 
arra szolgálnak, hogy a különben is nagyon változó értékű koro
nákban felmerült kiadások alakulásának a mikéntjéről némi. 
nagyon is hézagos tájékozást nyújtsanak, tanúsítván egyúttal azt 
is, hogy a háborús utóköltségeknek csak némileg is pontos össze
állítása egyáltalában még kevésbbé lehetséges, mint a háború alatt 
felmerült háborús kiadások pontos megállapítása.

De különben is, ha a mai Magyarország terhére felmerült 
háborús utóköltségek egész pontos összeállítása lehető volna is, 
ez annak a kérdésnek a tisztázását, hogy a háború a maga egészé
ben mennyibe került Magyarországnak, semmivel sem mozdítaná 
elő, mert a háborút nem a mai megcsonkított Magyarország, de a 
történelmi nagy Magyarország viselte, a háború tartama alatt fel
merült háborús költségek összeállítása arra a nagy Magyarországra 
vonatkozik, és így egymással össze nem mérhető, különböző rendű 
nagyságokat adnánk össze, ha ezekhez a háborús költségekhez szá
mítanék hozzá a mai Magyarország terhére felmerült háborús 
utóköltségeket. Úgy a többi háborút viselő államok háborús költ
ségeivel való összehasonlítás, mint a háborús költségek magasságá
ból levonható összes következtetések szempontjából egy ily módon 
nyert számnak semmi jelentősége nem lenne, s ezekből a szem
pontokból több jelentősége van annak, hogy mibe került, illetve 
került volna a háború a maga egészében a történelmi Magyar- 
országnak akkor, ha a háború befejeztével az összeomlás és azután 
az ország szétdarabolása be nem következett volna.

Bár az ilyen, feltételezéseken alapuló kombinátív megállapí
tások felállítása meglehetősen hálátlan feladat, s annak eredmé
nyei nagyon óvatosan kezelendők és értékükben túl nem becsül
hetők, mégis a lehető teljesség kedvéért nem térhetünk ki ennek a 
kérdésnek a vizsgálata elől.

A szabályszerű leszerelés és a háború rendszeres lelikvidálása, 
amint azt a többi hadviselő államok példája mutatja, minden
esetre jelentékeny költségeket vont volna maga után.

A Német-Ausztria kormánya által a béketárgyalások pénzügyi 
részének előkészítésére kiküldött bizottság az 1918. évi októbor 
31-én még kiegyenlítésre váró háborús kötelezettségeket az Oszt
rák-Magyar Monarchiára nézve 5000 millió akkori értékű K-val 
vette számításba olyképpen, hogy ebből az összegből a kvótának 
megfelelően 1820 millió K Magyarországra esett volna. Magyaror
szág háborús kiadásairól 1919. évi március havában a magyar 
pénzügyminisztériumban készült összeállítás ezt az összeget a maga 
részérői is elfogadja, annak a megjegyzése mellett, hogy az kétség
kívül inkább alacsonyan, mint magasan van számítva. Az összeg
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tényleg első pillanatra inkább alacsonynak látszik, mert a Monarchia 
két állama által rendelkezésre bocsátott mozgósítási hitel az 1918. 
évi július 1-től 1918. évi október 31-ig kerekszámban havonta átlag 
1890 millió K-t tett ki, úgy hogy ez az 5000 millió koronás összeg 
három havi mozgósítási szükséglet megett maradna, pedig itt nem 
csak az utólag felmerült kiadásokról, hanem a háború alatt fel
merült, de még ki nem egyenlített, kétségtelenül jelentékeny kiadá
sok fedezéséről is van szó.

A hadvezetőségnek ugyanis 1918 október 31-én, amint a II. feje
zetben említettük, úgy a belföldi, mint a külföldi szállító cégekkel* 
továbbá a német hadvezetőséggel szemben jelentékeny összegre 
rúgó ki nem egyenlített kötelezettségei lehettek, amihez járultak 
az igénybe vett hadiszolgáltatásokért járó ki nem fizetett térítmé- 
nyek. Említettük azt is, hogy ezeknek számszerű összegéről nem
csak pontos, de megközelítő összeállítás felett sem rendelkezünk, 
és hogy az esetben, ha a háborii szabályszerűen lett volna lelikvidál
ható. az ezeken a címeken a hadvezetőséggel szemben támaszt
ható igények egyezségi eljárás útján a követelésbe hozott összegek 
kisebb-nagyobb százalékával lettek vona kielégíthetők. Ezért az 
utódállamok részéről ezen kiadások vagy azok egy része tekinte
tében készült s ugyancsak a II. fejezetben említett összeállítások, 
ha rendelkezésre állanának, sem volnának azoknak az utólagos 
háborús kiadásoknak a megállapítására felhasználhatók, amelyek 
Magyarországot a háború rendszeres lelikvidálása esetén terhel
ték volna. Ezeknél sokkal jobb kiindulási pontot nyújt a né
met-ausztriai kormány által kiküldött fentemlített bizottság becs
lése. amely bizottság mindjárt a háború megszűnte után műkö
dött, s amelynek tagjai személyes tapasztalataik és tárgyismeretük 
alapján kétségtelenül inkább voltak abban a helyzetben, mint mi 
ma, hogy hozzávetőleges pontossággal megállapíthassák azt az 
összeget, ami a Monarchia két állama által utólagos háborús költ 
ségek címén még fizetendő lett volna. A szóbanforgó 5000 millió K 
összegszerű megítélése alkalmával nem hagyható ugyanis figyel
men kívül, hogy ez netto összeg, amely az 1918 október végéig 
felmerült háborús kiadásokon felül mint netto többlet merült 
volna fel. Ha tekintetbe vesszük, hogy a II. fejezetben közölt 
adatok szerint 6,149.679,713 K-t tett ki az az összeg, amely a közös 
hadvezetőség rendelkezésére bocsátott mozgósítási hitelből 1918 
október 31-ig még elszámolást nem nyert, és ha figyelemre méltat
juk azt, hogy a mozgósítási hitel terhére beszerzett és a háború 
befejeztével még rendelkezésre állott ingó és ingatlan jószágok 
értéke, amely a háború utóköltségeinek a fedezésére felhasználható 
vagy elszámolható lett volna, a bécsi m. kir. követség felszámoló 
hivatala által készített összeállítás szerint 10,534 millió arany
koronát tett ki. hogy továbbá az Osztrák-Magyar Monarchia közös
had vezetőségének a szövetséges államok had vezetőségé vei szemben 
jelentékeny követeléseinek is kellett lennie, úgy arra a következ
tetésre kell jutnunk, hogy ha a mozgósítási szükséglet fejében fel
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merülő háborús utóköltségek címén elfogadjuk az említett német- 
ausztriai bizottság által számba vett, többször említett 5000 millió 
koronát, illetve az abból Magyarországra eső 1820 millió K-t. úgy 
semmiesetre sem maradunk a valóság mögött.

Ehhez az összeghez hozzáadandó az, ami a hadbavonultak 
családjainak a segélyezése címén lett volna még utólag fize
tendő. Tekintettel arra, hogy a segély addig a napig járt, amíg 
a bevonult lakóhelyére vissza nem tért, és hogy rendszeres leszere
lés esetén ez a bevonultak nagy számára való tekintettel fokozato
san hat hónap alatt következett volna be. de figyelembe véve azt 
is, hogy az elhaltak és eltűntek családtagjainak az elhalálozás, 
illetve eltűnés napjától még hat hónapon át járt a segély, s számba- 
véve azt. hogy az 1918. évi július 1-től 1918. évi október 31-ig ezen 
a címen kerekszámban netto 1200 millió K kiadás, azaz havonta 
300 millió K kiadás merült fel, aligha tévedünk, ha azt tételezzük 
fel, hogy. ha a háború normálisan fejeztetett volna, be és a lesze
relés rendszeresen hajtatott volna végre, a békebeli Magyarország 
terhére akkori koronákban ennek az összegnek a három havi 
részlete, azaz akkori koronákban kerekszámban 900 millió K merült 
volna fel, mint a hadbavonultak családtagjainak járó segélyek 
címén a háború befejezése után kifizetendő összeg.

Vagyis normális viszonyok közt a békebeli Magyarország ter
hére a háború utóköltségei, a rendelkezésre állott készpénz és a 
felesleges készletek értékesítéséből befolyó összegek, felhasználása 
után. 1820 +  900. összesen 2720 millió, 1918. évi október 31-iki 
értékű K-t. vagyis kereken 1148 millió aranykoronát tettek 
volna ki. amihez hozzáadva a háború tartania alatt felmerült, 
fent kereken 32'7 milliárd koronában kitüntetett háborús kiadá
sokat, a háború készpénzben felmerült költségei, annak normális 
lebonyolítása esetén, a békebeli Magyarországra nézve 35'42 
milliárd koronára, vagyis 18-948 milliárd aranykoronára tehetők. 
Ezekhez a költségekhez hozzászámítandó a háború alatt a háborús 
költségek fedezése céljából felvett netto 32.200.782.228 K név
értékű államadósságnak és annak a feltételezése mellett hogy a 
fent kitüntetett 2720 millió K annak idején ugyancsak kölcsön 
útján fedeztetett volna, az e célból felveendő, kerekszámban 
3000 millió K névértékű új adósságnak, azaz összesen kerek
számban 35 milliárd K névértékű államadósságnak évi kamat
szükséglete. mint állandó megterheltetés és a rokkantak, hadi
özvegyek és hadiárvák ellátásáért évek hosszú során át, fize
tendő, bár a dolog természete szerint állandóan csökkenő összeg. 
Ez utóbbi tekintetében egyrészt az ország közbejött szétdarabolása, 
másrészt a pénzérték bekövetkezett nagymérvű és folytonos csök
kenése következtében csak némileg is elfogadható tényleges ada
tokkal ugyancsak nem rendelkezünk és ismét csak hozzávetőleges 
kombinatív becslésekre vagyunk utalva.

A II. fejezetben a 123. lapon közölt táblázat szerint a katonai és 
haditengerészeti nyugdíjak s az özvegyek és árvák ellátása címén az
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1917. július 1-től 1918. október 31-ig terjedő idő alatt összesen, 
a hadmentességi díjalap terhére fizetett összegekkel együtt 
148.381,892 K folyósíttatott. Ez az időszak 16 hónapot ölelvén 
fel. egy évre ennek az összegnek 3/4 része, azaz 111.286.419 K esne. 
Tekintettel arra. hogy az 1916/17. iki számadási évben ezeken a 
címeken 101.465,426 K kiadás merült fel, az emelkedés a háború 
sajnálatos nagy veszteségeire való tekintettel olyan csekély, hogy 
azt a következtetést kell levonnunk, hogy az 1917 július 1-től 
1918 október végéig terjedő időszakra nézve kimutatott fenti 
összegben igen jelentékeny összegű már esedékessé vált nyug- és 
ellátási díjak nem szerepelnek. Ezt megerősíti az a körülmény is. 
hogy a hadsereg kiadásaira vonatkozólag 1917. évi július 1-től 
fogva rendelkezésre álló adatok, amint ezt a II. fejezetben jelez
tük. nem a tényleges felhasználást, hanem csak a fizetőhelyeknek 
kiutalt összegeket tüntetik fel, továbbá, hogy amint ezt ugyancsak 
a l l .  fejezetben említettük, az állandó katonai ellátások folyósítása 
a háború alatt nagyon késedelmesen történt, annyira, hogy ez a 
késedelem sokszor hat hónapot is meghaladt. De figyelembe veendő 
az is, hogy a háború alatt folyósított katonai ellátási illetékek 
mérve, amint azt ugyancsak a II. fejezetben kifejtettük, az akkori 
viszonyok közt már nem volt megfelelő, és hogy az 1918. év nyarán 
a magyar országgyűlés által megszavazott törvényjavaslat a kato
nai ellátási illetékek tételeit felemelte, oly mértékben, hogy az e 
címen előálló -évi többkiadás az akkori viszonyok szerint évi 
90 millió K-t tett volna ki. Vagyis ezen a réven is a tényleg fel
merült évi 111 millió K kiadás kereken 200 millió K-ra emelke
dett volna. Ha ehhez hozzávesszük a háború további folyamán még 
folyósításra kerülő ellátási illetékeket, s ha tekintetbe vesszük azt. 
hogy amint a II. fejezetben láttuk, az új törvényjavaslat által 
megállapított ellátási illetékek sem feleltek már meg az akkori 
viszonyoknak, sőt az mondható, hogy azok csak aranykorona 
értékben lettek volna némileg megfelelők, úgy semmiesetre sem 
esünk túlzásba, ha a monarchia két állama által a háború normális 
befejezése után fizetendő katonai ellátások összegét, ideértve az 
özvegyek és árvák ellátását is, legalább évi 300—350 millió arany
koronára. s a Magyarország terhére a kvóta szerint eső részt 
ennek megfelelően kerekszámban legalább évi 100—120 millió 
aranykoronára becsüljük. Megerősíteni látszik ezt az a körülmény, 
hogy trianoni Magyarország 1927/28. évi állami költségvetésében a 
honvédelmi minisztérium nyugdíjai 32.891,210 pengővel, a hadi- 
gondozás rendes kiadásai 41.760,140 pengővel, átmeneti kiadásai 
pedig 123,880 pengővel, az ide tartozó kiadások tehát összesen 
74.775,230 P-vel vannak előirányozva.

Ami a háborúnak a háború tartama alatt felmerült költségeit 
illeti, azok az általunk követett és a fent kitüntetett eredményre 
vezető módszeren kívül még két más módszer szerint szoktak meg
állapíttatni. Az egyik módszer a háborúalatti összes állami kiadá
soknak a békebeli kiadásokkal való egybevetése útján állapítja



meg a háború költségeit, a másik pedig, tekintettel arra, hogy 
a háború költségei a háború alatt túlnyomólag hitelműveletek 
által fedeztetnek, s hogy a háború alatt mutatkozó több-be
vételek túlnyomó részben a háború következményeinek tekint
hetők, a háború alatt felvett államadósságok összegét tekinti 
a háborúnak a háború tartama alatt felmerült költségei gyanánt.

Az első módszer alkalmazása érdekében a II. fejezetben a 73. 
lapon közölt kimutatás adataiból kell kiindulnunk, de úgy a valódi 
állami kiadások, mint az üzemi kiadások közül figyelmen kívül 
kell hagynunk a beruházásokat, mert ezeknek a háború folytán 
való csökkentése következtében az állami vagyon megfelelő gya
rapodása is elmaradt. A háború tartama alatt felmerült háborús 
költségeknek ez alapon való kiszámítását az alábbi táblázat 
(412. o.) tartalmazza.

E szerint a számítási mód szerint a háború tartama alatt fel
merült háborús költségek 33-1 mililárd koronát s az illető évek 
átlagos árfolyamai alapján átszámítva. 17• 9 milliárd aranykoronát 
tettek ki, vagyis igen csekély eltéréssel ugyanarra az eredményre 
jutunk, mint az elől alkalmazott módszer alapján.

Lényegileg hasonló eredményre jutunk, ha a háború tartama 
alatt felmerült háborús költségeket a háború tartama alatt felvett 
államadósságok összegéből akarjuk megállapítani. A IV. fejezet 
274—277. lapján közölt kimutatás szerint a háború tartama alatt 
felvett kölcsönök névértéke összesen 33,100.497,768 K-t, effektiv 
értéke 32,242.112.846 K-t tett ki. vagyis kerekszámban 1 milliárd, 
illetve egy félmilliárd koronával kevesebbet, mint amennyit a 
háború tartama alatt felmerült háborús költségek a második, 
illetve az első módszer szerint való megállapítás alapján kitettek.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a III. fejezetben a 206. lapon 
található megállapítás szerint 352.708,759 K-t tett ki a valódi 
állami kiadások közt elszámolt háborús kiadásoknak az a része, 
amely nem kölcsön útján, hanem az állam valódi bevételeiből nyert 
fedezetet, hogy továbbá az ugyanazon lapon foglaltak szerint az 
állami üzemeknek a háborús évek alatti feleslege 331.608,020 K. az 
összes állami bevételeknek az összes kiadásokkal szemben mutat
kozó többlete pedig 1,341.686.392 K volt, ha tekintetbe vesszük 
továbbá, hogy a IV. fejezetben foglalt adatokból kitűnőleg az állam, 
a háború alatt, 469.441,500 K n. é. hadikölcsön cimletek vissza
vásárlására effektive 430.402,020 K-t. és 430.274.040 K n. é. 
pénztárjegyek visszaváltására effektive 423.522,640 K-t fordított, 
a háború alatt felmerült háborús költségek összegének a fentem- 
lített három módszer szerint való megállapításánál mutatkozó 
eltérések érthetővé válnak, s jogosultnak látszik az a következte
tés, hogy az első módszer szerinti megállapítás eredménye, amely 
egyébként is közép helyet foglal el a másik két módszer által 
nyújtott eredmények közt, leginkább közelíti meg a valóságot.

A m. kir. pénzügyminisztériumban 1919. évi március hóban 
készült összeállítás a magyar állam háborús költségeit az utókölt-
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A háború tartama alatt felmerüli háborús költségek
.alakulása alapján.

megállapítása a/, állami kiadások

A kiadás neme
Az 1913-iki Az 1914/15-iki Az 1915/16-iki Az 1916/17-iki Az 1917/18-iki f g í l K ' l - i k i

z á r s z á m a d á s o k  a d a t a i  k o r o n á k b a n

Valódi állam i rendes kiadások a 73.
lapon közölt k im utatás szerint. 

Valódi állam i átm eneti kiadások a 
73. lapon közölt k im utatás szerint 

Ü zem i kiadások a 73. lapon közölt 
kim utatás szerin t............................

•1,121.461,166

293.183,526

860.191,757

1,165.440,790

4,105.107,537

613.372,821

1,386.008,528

6,369.762,922

836.149,487

1,767.168,090 

7,134.678,303 

1,047.942,242

2,257.253,075. 966.249,628 

7,968.883,197 4,274.141,522 

1,471.753,586 687.575,658
ö sszesen . . . . 

Le üzem i beruházások a 147. lapon 
közölt k im utatás szerin t..............

2,274.836,448

203.043,684

5,883.921,148

53.528,474

8.591.920,937

106.187,977

10.549.788,635

134.174,286

11,697.889,858; 5,927.966,808 

177.812,678 91.143,961
Marad összes állam i folyó kiadás. . 
Leütendő az 1913. évi k iad ás.........

2,071.792,764 5,830.392,674
2,071.792,764

8,485.732,960
2,071.792,764

10,415.614,349
2,071.792,764

11,520.077,180 5,836.822,847 
2,071.792,764 690.597,588*

Marad háborús k ö lt s é g .....................
Háborús k ö ltség  aranykorona- 

értékben .............................................. —

3,758.599,910

3,158.487,319

6,413.940,196

4,333.743,376

8,343.821,585

4,323.223,619

9,448.284,416 5,146.225,259 

4,143.984,393 1,964.208,114
* 1013-iki kiadások egyharm adrésze.

A h á b o rú s k ö ltsé g e k  ö s sz e g e z é se .

Év Koronákban Arany - 
koronákban

1914/15 .......................................
1915/16 .......................................
1916/17 .......................................
1917/18 .......................................
1918 júl. 1 1918 okt. 31 . .  .

3,758.599,910
6,413.940,196
8,343.821,585
9,448.284,416
5,146.225,259

3,158.487,319
4,333.743,376
4,323.223,619
4,143.984,393
1,964.208,114

. Ö sszesen. . . . 33,110.871,366 17*923.646,821
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ségek kel együtt 33 '5—33'2 milliárd koronára értékeli. Ha figye
lembe vesszük, hogy e kimutatás összeállításakor csak az 1914/15. 
és 1915/16. évi zárszámadások voltak összeállítva, és hogy a 
háború utolsó négy hónapjára és a háború utóköltségeire nézve 
abban az időben még megközelítő adatok is alig állottak rendel
kezésre, úgy az összeállításunkkal szemben mutatkozó kereken 
2 milliárd K-t tevő eltérés érthetővé válik, s ez a munkálat is inkább 
megerősíti, semmint meggyöngíti megállapításunk helyességét.

Dr. Vásárhelyi István a Pester Lloyd 1926. évi december 
9-iki számában megjelent cikkében Magyarországnak a háború 
alatt felmerült háborús kiadásait 41 milliárd koronára teszi. Vásár
helyi ugyanis az államkincstárba a háborús évek alatt a kölcsön
ből eredőkön kívül befolyt bevételeknek az állam normális béke
beli kiadásaival való szembeállítása, s annak feltételezése mellett, 
hogy a háborús években felmerülő kiadásoknak a békebeli normá
lis kiadásokat meghaladó része mind háborús kiadás, 4300 millió 
K-ban állapítja meg azt az összeget, amit Magyarország a háború 
alatt folyó bevételeiből a háború költségeinek a fedezésére fordí
tott, és a háború kitörésétől az 1918. év végéig felvett államadóssá
gok összegét veszi számításba, s ez alapon 36’989 milliárd koronára 
teszi az államhitel igénybevétele mellett előteremtett s a háború 
kiadásának a fedezésére fordított összegeket, amely két összeg 
adja kerekszámban a fentemlített 41 milliárdot.

Bogart1 szerint Magyarország háborús költségei 7,815.546,400 
dollárt tettek ki, ami az érmeparitásnak megfelelően átszámítva 
38*57 milliárd aranykorona lenne. Erre az összegre úgy jut, hogy a 
háború alatt felvett államadósságokból befolyt összegeket, amelyek
hez, úgy látszik, hozzászámítja az 1918. évi október hó 1-től 1919. 
évi március 20-ig új kölcsönök felvételéből befolyt 6,295.490,334 
K-t, az érmeparitáson átszámítja dollárokra, aminthogy Bogart 
munkájában a különböző államokban bekövetkezett pénzérték
csökkenést általában nem veszi figyelembe.

Bogart tanulmánya igen értékes annyiban, mert az összes 
hadviselő államokra kiterjed, s így alkalmas arra, hogy némi. 
bár a fentebb kifejtettekből kifolyólag csak megközelítően helyes 
képet nyerjünk arról, hogy viszonylatiak egymáshoz az egyes
államok háborús költségei.

Bogart szerint a háború költségei
Magyarországon, mint már említettük. . . 7,815.546,400 dollárt
Ausztriában ...................................................  12,806.414,200 «
Németországban ...........................................  37,775.000,000 «
Franciaországban .........................................  24,265.582,800 «
Nagybritánniában.........................................  35,334.011,868 «
Olaszországban .............................................  12,313.998,000 «
tettek ki.

1 E . L. Bogart, D irect and Ind irect Costs of the Great World W ar. 
N ew -Y ork 1920.
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Azaz a háború költségeiből egy-egy lakosra 1 esett

Magyarországon . . ....................  374-19 dollár
Ausztriában........... ....................  448-22 «
Németországban . ....................  581-82 «
Franciaországban ....................  612-74 «
Nagybritánniában ....................  778-79 «
Olaszországban . . ....................  355-16 «

A pénzügyi bevételek előirányzata az 1913. illetve 
1913/14. évben.1

Magyarországon....................... 1,127.045,764 K-t
Ausztriában...............................  1,895.327,151 K-t
Németországban .....................  2,488.998,764 M-t
Franciaországban ..................  4,239.744,638 Frc-ot
Nagybritánniába n ..................  160.000,000 £ - t
Olaszországban ....................... 1,959.272,990 Lírát

tett ki.
Ez dollárokra és a lakosság egy-egy fejére átszámítva

Magyarországon............... ..........  10*93 dollár
Ausztriában....................... ..........  13*44 «
Németországban ............ ..........  9*13 «
Franciaországban ............ ..........  20-66 «
Nagybritánniában.......... ..........  17*16 «
Olaszországban ............... ..........  10*90 «

fejenkénti megterhelést jelentett.
Vagyis a háború költségei az illető államok békebeli egy évi 

pénzügyi bevételeiknek

Magyarországon....................... 34'23-szorosát
Ausztriában.................................  33*35 «
Németországban ......................  63*71 «
Franciaországban ....................  29*66 «
Nagybritánniában....................  45*38 «
Olaszországban ......................... 32*58 «

tették ki.
E számadatok megítélésénél s az azokból levonható követ

keztetéseknél figyelembe kell venni:
1. Hogy Bogart Magyarország háborús költségeit az előzők

ből kitűnőleg nyilvánvalóan túlmagasan értékeli, viszont Ausztria 
háborús költségeit túlalacsonyra veszi. Mert Bogart szerint 
Ausztria háborús költségei a kvóta arányában kisebbek len

1 A lakosok szám a és a  pénzügyi b ev éte lek  előirányzata a S ta tes
m ans Y ear B ook  1914. év fo lyam ának  adatai alapján van szám ba véve.



H ő

nének, mint Magyarország háborús költségei, holott a katonai 
kiadások a kvóta arányában terhelték a két államot, az ez után 
tekintetbe jövő legfontosabb kiadás, a hadbavonultak család
tagjainak, továbbá a rokkantaknak, hadi özvegyeknek és árvák
nak a segélyezése pedig a háború második felében Ausztriának 
több költséget kellett hogy okozzon, mint Magyarországnak. 
Dr. Popovics Sándor: A pénz sorsa a háborúban című művében 
közölt adatok szerint, Ausztria a háború tartama alatt kibo
csátott hadikölcsönökből effective 32.955,576.990 K 57 ft. a 
jegybank igénybevétele útján pedig 25.059,797.276 Kt összesen 
tehát 58.015,374.266 K 57 ft vett igénybe. Ez már önmagában 
több valamivel, mint amennyi Magyarország 32'7 milliárd Kt 
tevő kiadásának a quota szerint megfelelne. Ehhez az összeg
hez jönnek azonban azok az összegek, a melyeket Ausztria 
háborús kiadásaiból, bármilyen szerényen is növelt adóbevéte
leiből, továbbá a Magyarország által felvett külföldi kölcsö
nöknek körülbelül a quota arányában megfelelően felvett kül
földi kölcsönökből és egyes belföldi függő kölcsönökből fede
zett. Úgyhogy kétségtelen, hogy Ausztria háborús kiadásai — 
főként az elől jelzett okból — a quota arányában magasabbak 
voltak, mint Magyarországéi.

2. Hogy a békebeli pénzügyi bevételek s azok összehasonlí
tásánál nem tévesztendő szem elől, hogy a Németbirodalom szö
vetséges állam, s így a fenti, kizárólag a birodalom pénzügyi be
vételeire vonatkozó adatok nem tükrözik vissza a lakosság teljes 
megterheltetését, mert a birodalom pénzügyi bevételeihez hozzá
járulnak még az egyes államok igen tekintélyes pénzügyi bevételei. 
Ez a körülmény okozza azt, hogy a fenti összeállítás szerint lát
szólag a Németbirodalom háborús költségei voltak a legnagyobbak 
a békebeli pénzügyi bevételekhez viszonyítva, holott, ha az egyes 
államok pénzügyi bevételei is számba vétetnének, ez a Német
birodalom javára lényeges eltolódást idézne elő. s valószínű, hogy 
ebben az összeállításban Franciaország és Nagybritánnia közt 
foglalna helyet.

3. Hogy Olaszország csaknem egy évvel rövidebb ideig vett 
részt a háborúban, mint az elől felsorolt többi államok.

* 4. Hogy ezek a számadatok nem egységes elvek szerint
összeállított adatok, sőt nem is vonatkoznak a megfelelő adatok 
mind ugyanerre az időszakra.

Mégis e számadatok alkalmasaknak látszanak arra, hogy 
azok alapján a fentiek figyelembevételével megmerjük kockáz
tatni azt a megállapítást, hogy a háború költségei a lakosság 
számához viszonyítva a világháborúban résztvevő európai nagy
hatalmak mindegyikénél magasabbak voltak, mint Magyarorszá
gon. Vagyis a Magyarország terhére felmerült háborús költsé
gek abszolúte véve nem tekinthetők túlmagasaknak, és a többi 
államokhoz viszonyítva a hadviselés költségei Magyarországon 
nem voltak magasabbak, ellenkezőleg alacsonyabbak. Magyaré-



zatát találja ez Magyarország mezőgazdasági jellegében és abban 
a körülményben, hogy azokon a hadszíntereken, amelyeken 
Magyarország háborúskodott, a modern hadviselésnek szerfelett 
költséges technikai vívmányai nem játszottak olyan szerepet, 
mint a többi hadszíntereken.

Egyáltalában a háború költségei abszolúte véve a központi 
hatalmaknál kisebbek voltak, mint az entente-hatalmaknál, ami 
nyilvánvalólag arra vezethető vissza, hogy az utóbbi hatalmak nem 
voltak elzárva a semleges külföldtől és ez által, de különben is, 
nagyobb volt az ipari teljesítőképességük, minélfogva, bár arány
lag nagyobb pénzáldozatok árán. a modern hadviselés technikai 
vívmányait jobban kihasználhatták s a hadsereg és a lakosság 
ellátását is jobban biztosíthatták. Úgy, hogy az entente-államok 
költségesebb hadviselési módja, helyesebben e költségesebb had
viselés lehetősége volt győzelmüknek legalább is egyik tényezője.

Részben másként alakul természetesen a helyzet, ha a háború 
költségeit a lakosság teherbíróképességéhez viszonyítjuk. Kétség
telen lévén, hogy az összehasonlításunk tárgyát képező államok 
között Magyarország lakosságának a teherbíróképessége volt a leg
kisebb. abból, hogy a háború költségeiből egy-egy lakosra abszolút 
számokban Magyarországra esik a legkisebb összeg, még nem követ
kezik, hogy a teherbíróképesség arányában is Magyarország lako
saira járt volna a háború a legkisebb megterheltetéssel. Az egyes 
államok lakossága teherbíróképességének a megállapítására és 
egymással való összehasonlítására megbízható adatok felett nem 
rendelkezünk. A fentiekben, más megbízhatóbb adatok hiányá
ban, az egyes államok békebeli pénzügyi bevételeinek előirányza
tához hasonlítottuk az illető állam háborús költségeit úgy, amint 
ezek az előirányzatok a Statesmans Year Bookban közölt, nem 
egységes elvek szerint összeállított, adatokból kitűnnek. Ennek 
dacára, és bár a békebeli pénzügyi bevételek nagysága nem enged 
biztos következtetést a teherbíróképességre, mert elvégre, minden 
egyébtől eltekintve, a békében is az állami szükségletek fedezése 
szempontjából előteremtendő állami bevételek különböző mér
tékben vehették és vették igénybe a lakosság teherbíróképes
ségét : mégis tekintettel arra, hogy nem állítható az. hogy az állam 
békebeli pénzügyi bevételeinek az előteremtése a lakosság teher
bíróképességét Magyarországon jelentékenyen kevésbbé vette 
volna igénybe, mint az összehasonlítás tárgyát képező többi álla
mokban. a fentebb közölt számadatok azt hisszük megengedik 
annak a következtetésnek a levonását, hogy a háborúnak költ
ségei a lakosság teherviselési képességéhez viszonyítva Magyar- 
országon semmiesetre sem voltak kisebbek, mint a többi államok
ban. Ennél messzebbmenő, illetvei ennél szabatosabb következte
tések pedig, a háború költségeinek megállapítását illetőleg előbb 
előadott okokból, akkor sem volnának levonhatók, ha az egyes 
államok lakosainak a teherviselési képessége tekintetében a lehető 
legpontosabb adatokkal rendelkeznénk is.
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Némileg más, Magyarországra nézve kedvezőbb, képet mutat 
Bogartnak1 alább közölt összehasonlítása azzal, hogy a különböző 
államok 1918. évi háborús kiadásai hogy viszonylottak az illető 
államok békebeli nemzeti jövedelméhez.

A békebeli nem zeti jövedelem  összeh ason lítása  az
1918. évi háborús kiadással.

A z á llam  m e g n e v e z é s e

A  b ék eb e li  
n e m z e t i  

jö v e d e le le m

Az 1918. évi
háborús kiadás

d o l l á r o k b a n

Az E gyesü lt-Á llam ok b an .........................
N agybritánnia .................................................
F ran ciaország ................................................
O roszország .....................................................
O la szo rszá g .....................................................
N ém eto rszá g ...................................................
Osztrák-M agyar Monarchia két állam a.

38.000. 000.000
10.700.000. 000

7.300.000. 000
6.500.000. 000
3.000. 000.000

10.500.000. 000
5.500.000. 000

13.000. 000.000 
13,896.505,940
10.671.000. 000
9.000. 000.0002 
3,946.920,000

12.125.000. 000
3.560.000. 000

Vagyis az Északamerikai Egyesült-Államok kivételével csak 
az Osztrák-Magyar Monarchia két államában maradt volna az 
utolsó háborús év háborús kiadása a békebeli nemzeti jövedelem 
alatt.

A háború költségeinek az illető államok békebeli pénzügyi 
bevételeivel való összehasonlítása érdekes és értékes azért is, mert 
fényt vet a háború költségei mikénti előteremtésének a lehető
ségeire. Az e tekintetben fentebb közölt adatok kétségtelenné teszik 
azt. hogy a világháború költségei bármelyik hadviselő államban 
is csak aránylag kis részben voltak az adóteher fokozása útján 
előteremthetők, viszont ezek az adatok, még ha figyelembe vesszük 
is azt. hogy egyes államok békebeli pénzügyi bevételei nem álla
nak egyenes arányban az illető állam lakosságának teherviselő 
képességéhez, egvmagukban nem nyújtanak támpontot arra. hogy 
Magyarországon a háborús költségeknek feltétlenül kisebb része 
lett volna adóztatás útján fedezhető, mint a többi államokban.

Knauss 3 szerint Németország összes hadiköltségeinek 6%-át 
fedezte adóbevételekből. 60%-át hadikölcsönök útján. 34%-át, 
részben a jegybank révén, függő kölcsönök igénybevételével. Kül
földi kölcsönt mindössze 40 millió márka, tehát elenyészően cse
kély összeg erejéig vett igénybe. Franciaország összes hadikölt- 
ségeit kölcsönök útján fedezte, mégpedig 43%-át hadikölcsönök 
útján. 21%-át külföldi kölcsönök és 36%-át függő kölcsönök

1 E . E. B ogart: W ar Costs and their Financing. Now-York — L on
don 1021.

2 1917. évi kiadás.
3 Dr. Robert K nauss : Die deutsche, englische und französische 

Kriegsfinanzierung. B erlin  und Leipzig 1923.

1 >r . Teleszky .Idnos : A magyar állam pénzügyei a háború alatt •27
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igénybevételével, mégpedig 16'1%-át a jegybank útján, 19'9%-át 
pedig kincstári utalványok elhelyezése révén. Nagybritánnia el
lenben a hadiköltségek 19'7%-át adóbevételekből, 80'3%-át pedig 
kölcsönökből teremtette elő, amiből 44\3% hadikölcsönökre, 
14*1% külföldi kölcsönökre, 21 '9% a függő kölcsönökre esett, 
ez utóbbiakból mindössze 1*2% a jegybank igénybevétele útján.

Ezzel szemben Magyarországon, amint a III. fejezetben 
(205. lapon közölt táblázat) láttuk, a háború tartama alatt felme
rült háborús kiadások mindössze 352.708,759 K-val haladták meg 
a háború tartama alatt felmerülő kölcsönből eredő bevételeket, de 
minthogy a háborús évek zárszámadásai összesen, a III. fejezet 
végén említett s helytelenül a magyar zárszámadásokban elszámolt 
vámbevételi többletek figyelmen kívül hagyásával, 1,341.686,392 K 
felesleget tüntetnek fel, ekét összeg sommázata, azaz 1,694.395.151K 
tekinthető annak az összegnek, amely a háború költségeiből adó
bevételekből fedeztetett, ami a kerekszámban 32‘7 milliárd K-ra 
számított háborús költségek 5'182%-ának felel meg, úgy hogy 
94*818% volt kölcsön útján fedezendő. A háború tartama alatt 
felvett kölcsönökből befolyt összegekből a IV. fejezet 278. lapján 
közölt adatok szerint 55 993% esik hadikölcsönökre, 5*407% a 
külföldi kölcsönökre, 38'6% függő kölcsönökre, ebből 31 '537% a 
jegybank igénybevétele útján. Ezeket az arányszámokat alkal
mazva a fentiek szerint kölcsön útján fedezett 94'818%-ra azt 
találjuk, hogy Magyarország a háború költségeiből hadikölcsönök 
útján 53'092%-ot, külföldi kölcsönök útján 5'126%-ot, függő köl
csönök útján 36'6%-ot fedezett, amiből 29*903% esett a jegybank 
igénybevételére.

A háborús költségek fedezeti aránya ezek szerint Magyar- 
országon, a fentemlített három nagyhatalom közül, a legközelebb 
áll Németország fedezeti arányához.

Ha a közgazdasági és a pénzügyi tudomány által általánosság
ban elfogadott s a gyakorlati tapasztalatok által is megerősített 
ama felfogást fogadjuk el. hogy a háború financírozásának a helyes 
módja az, amely a háborús költségeknek minél nagyobb részét 
fedezi adóbevételekből, s minél kisebb részét a jegybank közvet
len vagy közvetett igénybevételével, akkor a fenti adatok alapján 
megállapíthatjuk, hogy a háború financírozásának a módja a 
vizsgálatunk tárgyát képező államok közül Nagybritánniában 
volt a leghelyesebb s, legalább is ami az adóbevételek fokozását 
illeti, Franciaországban a legkevésbbé megfelelő. Míg Németország 
és Magyarország a középhelyet foglalják el. Ausztria is körülbelül 
ezen a helyen lesz, bár abból kifolyólag, hogy a jegybankot, amint 
azt a IV. fejezetben láttuk, aránylag nagyobb mértékben vette 
igénybe, mint Magyarország, megállapítható, hogy Magyarorszá
got helyesebb elvek vezették a háború financírozása tekintetében, 
mint Ausztriát. Hogy a középhatalmak nagyban és egészben a 
háború költségeinek az előteremtése tekintetében azonos módo
kon jártak el. az nemcsak annak tulajdonítandó, hogy mint a
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háború vitele tekintetében általában, úgy ezen a téren is az 
erősebb, gazdagabb és jobban szervezett Németbirodalom mintegy 
vezető szerepet játszott s Magyarország és Ausztria az ő nyomdo
kaiban jártak, de oka ennek az is, hogy a háború gazdasági 
hatása a középhatalmakra, földrajzi fekvésüknél fogva lényegében 
ugyanaz volt.

Többször mutattunk reá és hibáztattuk e tanulmány folyamán, 
hogy Magyarországon az adópolitika a háború tartama alatt nem 
volt elég erélyes és hogy ennek folytán a háború költségeinek igen 
csekély része fedeztetett adóbevételekből. Ha azonban azt látjuk, 
hogy a Németbirodalomban is csak körülbelül Vs-del nagyobb ré
sze a háborús költségeknek fedeztetett adóbevételekből, úgy azt 
kell mondanunk, hogy a tőkeszegényebb, a békében fejletlenebb 
adórendszerrel bíró és közgazdaságilag minden tekintetben szer
vezetlenebb és kisebb teljesítőképességgel bíró Magyarország arány
lag nagyobb erőfeszítéseket tett és aránylag nagyobb eredménye
ket ért el az állam bevételeinek a háború alatt való fokozása 
tekintetében, mint Németország. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy céltudatosabb és következetesebb adópolitikával na
gyobb eredményeket nem lehetett volna elérni, s hogy erre nem 
kellett volna törekedni. De másrészt nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy azok a körülmények, amelyeket az V. fejezetben emlí
tettünk, nevezetesen a fogyasztási és ezzel egy tekintet alá eső 
adók tárgyainak a hiánya és az adóigazgatási szervezet ki nem elé
gítő volta, kizárták annak a lehetőségét, hogy a háborús költsé
geknek olyan része fedeztessék Magyarországon adóbevételekből, 
mint pl. Nagybritánniában. Ez azt tette volna szükségessé, hogy 
a háború tartama alatt felmerült 17'8 milliárd aranykoronát tevő 
hadiköltségeknek még további 14’5%-a, azaz körülbelül 2'58 
milliárd aranykorona több adóbevétel éressék el körülbelül 3 év 
alatt, mert hiszen a háború első évében a legenergikusabb adópoli
tika mellett sem lett volna, kizárólag technikai okokból számotte
vően több bevétel elérhető. Nem akarván ismétlésekbe bocsátkozni, 
csak a III. és V. fejezetben előadottakra utalunk annak az iga
zolására, hogy a magyar állam adóbevételeinek ilymérvű foko
zása a háború alatt nem lett volna lehetséges, és hogy már az is 
igen nagy erőfeszítést igényelt volna s nagy sikernek lett volna 
minősíthető, ha a tényleg adóbevételekből fedezett összeg két
szerese. azaz kerekszámban további 1700 millió K lett volna 
Magyarország hadi költségeiből adóbevételek útján fedezhető.

Ez látszólag nem tett volna nagy különbséget a háborúnak 
Magyarország pénzügyeire gyakorolt hatása szempontjából, nem 
annál kevésbbé, mert amint a IV. fejezetben kifejtettük, ez az 
1700 millió K adóbevételtöbblet valószínűen nem a jegybank 
igénybevételével előteremtett összeget, hanem a hadikölcsönök 
útján előteremtett összegeket csökkentette volna, azaz a háború 
folytán szükségessé váló infláció mérvére nem lett volna befolyás
sal. Téves volna azonban ebből azt a, bár sokak előtt tetszetős, kö.
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vetkeztetést levonni, hog}' felesleges lett volna a háború alatt Ma
gyarországon erélyesebb adópolitika követésére törekedni. Akik 
ennek a kérdésnek a mélyebbreható összefüggéseit kutatják, s akik 
tudják, hogy valamely háború miként való financírozása mennyire 
mélyen belevág a nemzeti vagyon- és jövedelemelosztás nagyon 
kényes szociális problémájába, azok tisztában vannak azzal, 
hogy egyedül az a helyes pénzügyi politika, amely a háború költ
ségeit a lehető legmesszebbmenő határokig adóztatás útján teremti 
elő, ha másért nem, már csak azért is, mert ily módon a lakosság, 
különösen annak a fokozott adók által leginkább sújtott része, 
egyrészt takarékosabb életmódra, másrészt fokozott termelésre 
szoríttatik. ami éppen a háború alatt, amikor, a hadrakelt csapatok 
megnövekedett fogyasztása és a munkaerők elvonása valamint az 
anyaghiány, a nemzeti termelés és fogyasztás arányát olyan hatal
masan megbolygatja, elsőrendű állami érdek.

Fontos a háborús költségek minél nagyobb részének az állam 
adótermészetű bevételeinek a fokozása útján való fedezése azért 
is, mert minél jobban ki lesz fejlesztve az adóztatás a háború alatt, 
annál könnyebb az állam pénzügyeinek a háború befejeztével való 
végleges rendbehozása. E tekintetben természetesen nagy szere
pet játszik az is. mennyire volt kénytelen az állam a háború költ
ségeinek a fedezése érdekében igénybevenni a jegybankot. Saj
nálattal kell megállapítanunk, hogy a vizsgálatunk tárgyát képező 
államok közt Magyarország és Ausztria voltak kénytelenek ezt 
a legnagyobb mértékben megtenni, s ennek folytán pénzük értéke 
a háború tartama alatt sokkal jobban süllyedt, mint a többi 
államoké. Ez a sajnálatos körülmény e két állam relatív tőke- 
szegénységének volt a következménye, és annak a jele. hogy 
a háború költségei — ha abszolúte kisebbek is voltak ebben a két 
államban, mint a többiekben. — ez államok teljesítőképességéhez 
viszonyítva aránylag nagyobbak voltak. Másrészt az a körülmény, 
hogy a tőkeszegényebb Magyarország a jegybankot aránylag kisebb 
mértékben vette igénybe, mint Ausztria, bizonyítéka annak hogy 
a háború alatti inflációt sem lehet teljesen a tőkeszegénység szám
lájára írni.

A pénz értékének a háborúalatti csökkenése mindenesetre 
nagyon megnehezíti az állam pénzügyeinek végleges rendbehozata
lát, s ezért Magyarország pénzügyeinek a háború befejeztével való 
rendbehozatala semmiesetre sem lett' volna könnyű feladat, még 
akkor sem. ha a háború nem az Osztrák-Magyar Monarchia össze
omlásával és Magyarország feldarabolásával végződött volna. Bár 
ennek a kérdésnek a lehető taglalása már jelen tanulmányunk 
kereteit túlhaladja, mégis végezetül röviden ki kell térnünk arra 
a kérdésre, vájjon a háború normális módon való befejezése esetén 
lehetett volna-e és miképpen, nagyobb megrázkódtatások nélkül 
helyreállítani az ország pénzügyeit.

Az 1918. VII. 1-től 1918. X. 31-ig terjedő időszakban a valóságos 
állami bevételek feleslege a háborús kiadások figyelmen kívül hagyá



sával a III. fejezet 205. lapján foglalt táblázata szerint 492,734,248 
K-t tett ki, azaz egy évre átszámítva 1.478.202.744 K volt. Ezt a 
felesleget terhelte volna a háború költségeinek a fedezése érdekében 
felvett államadósságok kamatszükséglete, ami a háború alatt fel
vett kölcsönök után a IV. fej. 274—277. lapján közölt táblázat 
szerint évi 1,355.908,659 K-t tett ki. Ehhez az összeghez járult volna 
a háború utóköltségeinek a fedezése érdekében felveendő további 
3 milliárd K 6% kamata címén 180 millió K. a hadirokkantak,

■ özvegyek és árvák ellátására fordítandó a fentiekben évi 100—120 
millió aranykoronára tett összeg, akkori koronákra átszámítva 
kereken évi 300 millió koronával, továbbá az a többlet, amely a 
közöshadsereg és a honvédség békebeli kiadásainál a pénzérték- 
romlás következtében számba veendő. Ezt az összeget, tekintettel 
arra, hogy a közöshadsereg és honvédség kiadásai az 1914/15. évi 
költségvetésben 367,187,653 K-val voltak előirányozva, és hogy 
a második fejezetben követett módszer alapján ezt az összeget 
vettük számba a háborús években, mint nem háborús katonai ki
adást. kereken évi 600 millió K-ra kell tenni. Végül számba veendő 
a közalkalmazottak és nyugdíjasok részére a pénzérték romlása 
folytán adandó segélyek összege, amely a TJ. fejezetben foglalt 
adatok szerint az 1918 július 1-től 1918 október 31-ig terjedő 
időszakban a valódi állami kiadások közt összesen 214.832,563 
K-t tett ki. egy évre számítva tehát kereken 650 millió koronára 
becsülendő. Vagyis a háborúnak normális befejezése esetén az ál
lamnak a háború alatt is teljesített nem háborús kiadásain felül 
a háború és a pénzértékcsökkenés következtében a valódi állami 
kiadások keretében kereken 3100 millió korona évi kiadása merült 
volna fel. Ennek a fedezetére rendelkezésre állott a már fent ki
mutatott évi 1478 millió K felesleg, továbbá az állami üzemek 
rendes kezelésének feleslege, amely a III. fejezet 207. lapján levő 
táblázat szerint az 1918. évi július 1-től 1918. évi október 31-ig 
terjedő időszakban 63.097,826 K-t. egy évre számítva tehát kere
ken 189 millió K-t tett ki. Vagyis még évi 1433 millió K bevé
teli többletről kellett volna gondoskodni. Tekintettél arra. hogy 
az állam pénzügyi bevételei az 1918. évi július 1-től 1918. évi 
október 31-ig terjedő időszakban a III. fejezet 162. lapján közölt 
táblázat szerint 1,025.214,582 K-t. egy évre számítva tehát kere
ken 3075 millió K-t tettek ki. ez leküzdhetetlen feladatnak semmi
képpen sem tekintendő. Nem annál kevésbbé. mert ez azt jelen
tené, hogy az államháztartás egyensúlyának a helyreállítása érde
kében a háború után az állam pénzügyi bevételeinek összesen évi 
4508 millió koronára, azaz 1720 millió aranykoronára kellett 
volna rúgniok, ami aranykoronákban, a békebeli 1094 millió 
K-val szemben mindössze 57’2%-os emelkedésnek felel meg. De 
nem ütközött volna ez leküzdhetetlen nehézségekbe azért sem, 
mert a III. fejezetben előadottak kétségtelenné teszik, hogy már 
a háború alatt megszavazott adótörvények hozadékának a háború 
befejeztével, mihelyt megszűnt volna az anyaghiány és a pénz-



ügyi igazgatás rendes kerékvágásba zökkent volna, az 1918/19. 
számadási év első 4 hónapjának eredményeivel szemben lényegesen 
nagyobbnak kellett volna lennie, és mert az állami üzemek, neveze
tesen az államvasutak bevételeinek a fokozása is lehetővé vált 
volna a díjtételek megfelelő felemelése által. Ugv. hogy nem járt 
volna különösebb nehézséggel az sem. hogy a rendkívüli viszo
nyok megszűntével szükségképen megszűnő hadinyereségadó hoza- 
déka irtás megfelelő adó által, illetve más bevételi források jobb 
kihasználásával pótoltassák.

Az államháztartás egyensúlyának a helyreállítása tehát leküzd 
hetetlen nehézségekbe nem ütközött volna, de az állami pénzügyek
nek a fent jelzett módon való rendezése állandósította volna a pénz
értéknek a háború folyama alatt bekövetkezett csökkenését, ami 
nem lett volna helyes, mert a vagyonmegosztásban, a követelésekbe 
fektetett vagyonok rovására, nagy eltolódásokat idézett volna elő. 
Viszont a pénz értékének a háborúelőtti színvonalra való vissza
állítása, minden egyéb kedvezőtlen gazdasági hatásától eltekintve, 
az államháztartás egyensúlyának a fenntartását nehezítette volna 
meg. Ez egyrészt a felesleges bankjegy mennyiségek bevonását 
tette volna szükségessé, ami csak újabb kölcsön kibocsátásával 
vált volna lehetségessé, s így növelte volna az államadósságok 
szolgálatára igényelt s a fentiekben számításba vett összeget, 
mert az új államkölcsön után több kamat lett volna fizetendő, 
mint a jegybanktól igénybevett kölcsönök után. 'De másrészt, s 
ez fontosabb, az államadósságok kamatai aranykoronákban lettek 
volna fizetendők, ami csaknem megháromszorozta volna az állami 
adósságok szolgálatának a fentiekben számításba vett terhét. Nem 
valószínű tehát, hogy a pénz értéke a háborúelőtti színvonalra lett 
volna emelhető. De ez nem is lett volna szükséges. Ellenben a 
pénz értékének a felesleges bankjegyek bevonása érdekében, a 
pénz értékcsökkenése által nem érintett vagyonokra kivetendő 
egyszeri vagyonadó behozatala által, való részbeni emelése révén 
minden nagyobb rázkódtatás nélkül olyan állapot lett volna teremt
hető. amely a háború terheit lehetőleg arányosan osztotta volna 
meg a különböző természetű vagyonok közt. s meghozta volna 
az államháztartás egyensúlyának a helyreállítását és a pénz érté
kének a békebeli színvonal alatt, de a háború végén mutatkozó 
felett való. állandósítását. Ez az utóbbi pénzügyi rendezés a jegy
bank közössége folytán csak Ausztriával egyetértőleg lett volna 
keresztülvihető, ami kétségtelenül nem könnyítette volna az egyéb
ként sem jelentéktelen, de nem elháríthatlan nehézségek leküzdését.

Tanulmányunk feladatát és kereteit túlhaladná e kérdés 
részletesebb tárgyalása, viszont sokkal bonyolultabb és szét- 
ágazóbb ez a kérdés, semmint azt a fentiekhez hasonló egynéhány 
adattal és megjegyzéssel elintézni lehessen. E rövid fejtegetésnek 
nem is az volt a célja, hanem csak a jelen tanulmányból folyó annak 
a következtetésnek a levonása, hogy a háború és annak mikénti 
financírozása Magyarország pénzügyeinek lehető igazságos módon
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való rendezését, — bár az országra ezzel nehéz feladat hárult 
volna, — nem tette lehetetlenné, és hogy az ország pénzügyeinek a 
háború után bekövetkezett lezüllése, a pénz értékének teljes le
romlása. nem volt a háborúnak és a háború mikénti financírozásá- 
nak a szükségképpeni következménye, hanem az kizárólag a háború 
befejezése utáni összeomlásnak és zavaroknak, főként pedig a 
trianoni békeszerződésnek, illetve az ország feldarabolásának s 
az ezek által előidézett erkölcsi és politikai visszahatásoknak 
tulajdonítandó.
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ELSŐ F E JE Z E T .

Magyarország pénzügyi helyzete a háború k itörések or..................  9 -  52
Á ltalános jellem zése a pénzügyi helyzetnek (9). Az 1913. 
é v i állam i zárszám adások és az 1914/15. évi á llam i költség- 
v etés  fő eredm ényei (10). Az állam i a lkalm azottak  fizetés
rendszerei (15). N em  állam i közalkalm azottak  illetm ényei 
(19). Az állam i a lk a lm azottak  létszám a (19). A va lód i állami 
kiadások és bevételek  csoportosítása (20). A z állam adós
ságok (21). N yugd íjak  (25). V asú ti vállalatok  kam atbizto
sítá sa  (25). H adügyi kiadások és bevételek (26). A tágabb  
értelem ben vett polgári igazgatás kiadásai és bevéte le i (26).
V pénzügyi igazgatás kiadásai és költségkoefficiense (26).

A  pénzügyi igazgatás bevételei (27). Az egyenes adók (28).
A  fogyasztási adók  (34). A vám jövedék  (39). Az illetékek és 
díjak  (40). Az á llam i egyedárúságok (42). A  pénzügyi igaz
ga tá s különféle bevéte le i (44). A z állam i üzem ek kezelésé
nek eredm ényei (44). M agyarország v iszonya Horvát- 
Szlavonországokhoz (48). M agyarország viszonya A usztriá
hoz (50). M agvarország viszonya B osznia-H ercegovinához  
(51).

M Á SO D IK  FE JE Z E T .

Az állam i kiadások alakulása a háború alatt ...................................  53 152
A z állam i zárszám adások szerint u ta lván yozott kiadások (53). 
Takarékossági in tézkedések  szükséges volta (54). A korona 
értékcsökkenése (56). A  m agyar aranykorona értéke papir- 
koronákban (57). A pénz vásárlóereje (57). Indexszám ok : 
e g y  öttagú  m unkáscsalád élelm ezési szükséglete (58). A há
ború alatt felm erült összes állam i kiadások, a pénz külföldi 
árfolyam értéke, ille tv e  belső vásárlóereje alapján átszá
m ítva  (59). A szem ély i járandóság term észetével bíró ki
adások alakulása (62). A rendes kiadások és a személyi 
járandóság term észetével bíró kiadások összehasonlítása (64).
A dologi és ezzel eg y  tek in tet alá. eső egyéb rendes kiadások 
alakulásának arányszám ai (66). Az 1914/15. évi állami 
k öltségvetés érvénye a háború egész tartam a alatt (66).
A z állam háztartás továb b vite lére  vonatkozó felhatalm azási 
törvények  (66). Miért nem  készültek új állam i költségvetések  
(67). Az 1912. év i L X III . te.-ben  foglalt á ltalános felhatal
m azás a szorosan v e tt  háborús költségek  fedezésére (67).
J á r t e hátránnyal a  háborús évekre szóló új állam i költség
vetések  összeállításának a m ellőzése (67). Az 1917/18. évre 
összeá llíto tt állam i költségvetési előirányzat (69). A z állami 
kiadások  csoportosítása Í72). A valódi állami kiadások m eg
oszlása  (72). A valódi állam i kiadások közt szerepelő háborús 
kiadások (76). H ogyan  alakultak  a valódi állam i kiadások 
a  háborús kiadások figyelm enkívül hagyásával (79). Az 
állam adóssági szo lgá lat a  háború a la tt (81). E gyéb m eg
jegyzések  a nem háborús kiadásokra vonatkozólag (83).
A z állam adósság term észetével bíró háborús kiadások (84).
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N yugdíjasok részére engedélyezett háborús segélyek  (84).
H adügyi term észetű háborús kiadások (85). A  háborúval 
kapcsolatos kiadások közül, m elyek  tekintendők az Osztrák - 
Magyar Monarchia k ét állam a közös kiadásainak (85). Moz
gósítási szükséglet (8(i). A  delegációk összeh ívása (88).
A  közös m inisztérium  előterjesztése (88). A  hadikárok kér
dése (89). A hadi szolgáltatásokról szóló 1912. év iL X V III . te. és 
annak végrehajtása (91). A  had vezetőségnek a háború befejez
tév e l kiegyenlítetlenül m aradt tartozásai, követelései és m eg
m aradt készletei (94). A  Monarchia két állam a á lta l a  közösség  
részére a háború folyam án rendelkezésre bocsáto tt összegek
ről és azok felhasználásáról készült összeállítások (95). E l
térések a m agyar zárszám adások adataival szem ben (9(1).
A  közös kiadások és bevételek tek intetében  készült zár
szám adások illetve eredm ényszám adások fő adata i (102).
A z egész haderő háborús szükségletének részletezése (100).
A  hadsereg háborús kiadásainak m egosztása a  közös had
sereg és a k ét honvédség közt (109). A polgári igazgatás 
kiadásai közt szerepelő háborús kiadások (109). A  m ozgósítás 
fo ly tán  bevonultak gyám ol nélküli családtagjai részére en
gedélyezett segélyek (109). A katonai egyének  ellátásáról 
intézkedő elavu lt törvények m ódosítása iránti tárgyalások  
(119). A  közösügyi kiadások k özt elszám olt nyug- és ellátási 
díjak (122). A  ki nem  elégítő ellátási illetm ények  ideiglenes 
felem elése (124). A  hadirokkantak, özvegyek és árvák segé
lyezésére ford ított összegek (126). Különleges hadsegélyezési 
célokra fordított összegek (127). A  közalkalm azottak  ille t
m ényeinek a feljavítása  (128). E gyéb háborús kiadások (135).
A külügym inisztérium  álta l foganatosított egyes háborús 
kiadások (140). H orvát-Szlavonországok beligazgatási szük
ségleteinek alakulása (141). A  11orvát-Szlavonországokkal 
k ötö tt pénzügyi egyezm ény hatályának  ideiglenes meghosz- 
szabbításai (142). Ú jabb pénzügyi egyezm ény megkötésére 
vonatkozó tárgyalások  és azok eredm énytelensége (142).
A  polgári igazgatás körében u ta lván yozott szem élyi járan
dóságok (143). A pénzügyi igazgatás körében felm erült hábo
rús kiadások (143). A pénzügyi igazgatás szem élyes járandó
ság term észetével bíró kiadásainak alakulása (143). Az állami 
üzem ek kiadásainak alakulása (146). A z állam i üzemek  
háborús kiadásai (149). Az állam i üzem ek szem élyi járandó
ságai (150). Az üzem i kiadások alakulása a szem élyi járan
dóságok kihasítása u tán  (152).

H A R M A D IK  F E JE Z E T .

Az állam i bevételek alakulása a háború a l a t t ...................................  153— 246
A z állam i zárszám adások szerint előírt bevételek  (153). A há
ború a la tt előírt összes állam i bevételek , a  pénz külföldi 
árfolyam értéke, ille tve  belső vásárlóereje alapján  átszám ítva  
(154). Az állam i bevételek  csoportosítása (155). A  valódi 
állam i bevételek  m egoszlása (157). Az állam adósságok b e
vételei (157). H adügyi bevételek  (157). A  tágab b  értelemben  
v e tt  polgári igazgatás bevételei (159). A  pénzügyi igazgatás 
bevételeinek alakulása (159). A  pénzügyi igazgatás háborús 
bevételei (160). A pénzügyi igazgatás bevételeinek  m eg
oszlása (161). A z egyenes adók hozadékának alakulása (163).
A  fogyasztási adók hozadékának alakulása (171). A  szesz  
term elése és m egadóztatása (173). A  sör term elése és m eg
adóztatása (179). A  cukor term elése és m egadóztatása (181).
Az ásványolaj term elése és m egadóztatása (184). A  bor
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term elése és m egadóztatása (187). A húsfogyasztás és m eg
adóztatása (187). A vám jövedék hozadékának alakulása (188). 
A bélyeg, jog illeték  és díjak hozadékának alakulása (189). 
Az állam i egyedárúságok kezelésének eredm ényei (192). 
A dohányjövedék  (193). A  sójövedék (199). A m esterséges 
édesítő szerek  állam i egyedárúsága (201). A  pénzügyi igaz
gatás kü lönféle bevételei (201). A  pénzügyi igazgatás költség
koefficiense a háború a la tt  (203). A valódi á llam i kiadások 
és b evételek  m érlege (204). A z állam i üzem ek bevételeinek  
alakulása (206). Az állam i üzem ek kezeléseinek eredményei 
és jövedelm ezősége (206). A  p o sta , távírda és távbeszélő  (209). 
A postatakarékpénztár (214). Az állam vasutak  (216). Az 
állam i b án yászat (225). A  pénzverés és fém beváltás (228). 
Az állam i vasgyárak  (232). A z állam i nyom da (237). Az 
állam i erdők (237). A z állam  m ezőgazdasági jellegű üzemei 
(240). A  se lyem ten yésztés (243). Az állam i zárszám adások  
feleslegei (243). Az előírási ad atok  összehasonlítása a tén y
leges eredm ényekkel (245).

N E G Y E D IK  F E JE Z E T .

Az állami hitelügy a háború a la tt ........................................................ ..
Az állam  h ite lén ek  igénybevétele  (247). A  jegybank igénybe
vételének törvén yes alapja (248). A részleges m ozgósítás 
költségeinek a fedezésére h iv a to tt  első kölcsön (248). Az 
Osztrák M agyar B anktól fe lv e tt  kölcsönök (249). Ausztria  
aránylag nagyobb  m értékben veszi igénybe a jegybankot 
m int M agyarország (251). A  hadikölcsönök kibocsátása (253). 
Az első hadikölcsön  (254). A  többi hadikölcsönök (257). 
A z osztrák pénzpiac igényb evéte le  (261). P énztárjegyek k i
bocsátása (262). Iladikölcsöncím letek  visszavásárlása (262). 
A  hadikölcsönkibocsátások eredm énye (263). A  felesleges 
bankjegym ennyiségek időleges k ivonása a forgalom ból (263). 
A  háború a la tt i h itelpolitika b írá lata  (266). K ülföld i kölcsönök  
(269). B el- és külföldi pénzintézetek tő l fe lv e tt  kölcsönök 
kim utatása (272). A  háború folyam án fogan atosíto tt egyéb 
h ite lm űveletek  (272). A  m agyar állam összes adósságainak  
álladéka 1918. év i október 31-én  (273). A  zárszámadási 
adatokkal szem ben  m utatkozó eltérések (273). A  magyar 
állam  eladósodása a háború a la t t  (278). M agyarország részt- 
vétele a  B u lgária  háborús szükségleteinek  részbeni fedezése 
érdekében fogan atosíto tt h itelm űveletekben (279). (Magyar- 
ország résztvéte le  a  Törökország háborús szükségleteinek  
részbeni fedezése érdekében foganatosított h itelm űveletek
ben (280). B u d a p est székesfőváros által a  háború a la tt felvett 
kölcsönök (281). Az 1917. év i X II . te. alapján  különböző 
jó tékonysági és közm űvelődési célok előm ozdítása érdekében 
kibocsátott sorsjegvkölcsön (282).

Ö T Ö D IK  F E JE Z E T .

Az adópolitika a háború alatt............................................ .........................
A z adópolitika nem  v o lt e lég  erélyes és nem  járt megfelelő  
eredm ényekkel (283). A  jövedelem adónak hadsegélyezési 
célokra való ideiglenes és részleges életbeléptetése az 1914. 
év i X L V I. te . á lta l (284). A  közadók  terén az 1915. év i X IV . 
te . á ltal a  háborús állapotok fo ly tá n  elrendelt egyes köny- 
nyítések  (286). A  szesz árában való  állam i részesedés be
hozatala az 1915. évi X V . te . 6. §-a alapján (287). A  háború 
a latti adótörvényhozás sú lyp on tja  az 1916. évre esik (289).
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Az 1910. év i X X V I. te.-kel behozott jövedelem adó (291).
Az 1910. év i X X X II . tc-k el behozott vagyonadó (291).
A 111. oszt. keresetadóra vonatkozó rendelkezések m ódo
sítása az 1916. évi X X X III . te . á lta l (294). Az 1916. év i 
X X IX . te .-k e l behozott had i nyereségadó (295). A  nyilvános 
szám adásra kötelezett válla latok  m egadóztatásának m ódo
sítása az 1910. év i X X X IV . te . á lta l (299). A  söradó és 
söradópótlék tételének egyesítése az 1916. évi X X II . te.
0. §-a alapján (301). A  szesz m egadóztatására vonatkozó  
1916. é v iX X I V . te. (301). A szeszárrészesedésfelem elése (302).
A  központi szeszfőzdék létesítése  (302). A  vám vonalon á t  
behozott dohány és dohánygyártm ányok u tán  fizetendő en 
gedélyilleték felem elése az 1916. év i X X V III. te. alapján  
(306). A  bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvények és sza 
bályok ném ely  rendelkezésének m ódosításáról szóló 1916. évi 
XXVI r. te . (306). Az 1917. év  m eddősége az állam i bevételek  
fokozása tek intetében  (307). A  vasú ti hadiadó behozatala  
az 1917. év i V I. te. alapján (308). A szeszárrészesedés fe l
emelése az 1917. évi IX. te . alapján (308), A  cukoradó té te 
lének felem elése az 1917. év i X V I. te . értelm ében (309).
A borterm elési adó behozatala az 1918. év i I. te . alapján (309).
Az Osztrák-M agyar Hank á lta l képzendő rendkívüli tartalék
ról és az á lta la  fizetendő hadinyereség adóról intézkedő 
1918. év i II. te . (309). A jövedelem adóról és a  vagyonadóról 
szóló törvények  m ódosításáról és k iegészítéséről, a hadi 
nyereségadóról szóló törvény hatályának m eghosszabbításá
ról, valam int egyném ely adónem  után fizetendő hadipótlék- 
ról szóló 1918. évi IX. te. (309). A vagyonátruházási illeték
ről szóló 1918. évi X I. te . (312). A sóárak felemelése az 
1918. évi X I I I . te. alapján (313). A  szénadóról szóló 1918. év i 
X IV . te. (314). Az Osztrák-Magyar B ank  által 1917. évre 
fizetendő hadinyereségadókról szóló 1918. év i X X I. te. (314).
A  háború a la tti adótörvónyhozás pénzügyi eredm ényei (314).
Az adóteher m egoszlása (316). A jövedelem adó I. fokú k i
vetésének eredm ényei (317). A ki nem  elég ítő  pénzügyi ered
mények okai (317). A pénzügyi igazgatás nehézségei (320).

H A T O D IK  F E JE Z E T .

A háború hatása a pénzpiacra .................................................................. 322— 395
A  pénzpiac szerepe a háborúban (322). H árom  korszak (323).
Gazdasági és pénzügyi felkészültség  (323). A  helyzet a  trón
örököspár m eggyilkolásától a  részleges m ozgósításig nyugodt 
és bizakodó (324). A részleges m ozgósítás (328). A  jelentkező  
pénzszükség (329). Az á lta lános m ozgósítás (330). Mora
tórium elrendelése; az első m oratórium i rendelet (331). Az 
általános m ozgósítást követő  esem ények (332). A  pénzpiac 
lényeges m egkönnyebbülése augusztus m ásodik  felétől (335).
Az ipar h e lyzete  a háború első hónapjaiban (335). Hadi- 
kölcsön-pénztár felállítása (336). A  függő kötések  lebonyo
lítása a budapesti úréi- és értéktőzsdén (337). Had segélyezési 
a k ció k ; az Országos H adsegélyező B izo ttság  alakítása és 
működése (337). A  Magyar H adi H itelin tézet alapítása (339).
A  moratórium ism ételt m eghosszabbítására, m ajd fokozatos 
lebontására vonatkozó rendelkezések (339). A  m ásodik kor
szak kezdete (344). Az infláció szerepe a háborúban (345).
A z állam hatalom nak a gazdasági élet közvetlen  irányítását 
célzó rendelkezései (346). A  pénzpiac helyzetének javulása  
az infláció h atása  a latt (347). A z árúhiány elleni küzdelem  
(348). A  pénz értékének a külföldi v iszonylatban  való vé-
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delm e. (351). A  tőzsde m űködése (353). A  n yilvános szá
m adásra k öte lezett válla latok  m érlegeinek m egállapítása  
(353). Az A usztriához való gazdasági viszony rendezése (355). 
A  P énzin tézeti K özpont a lap ítá sa  (355). A  h e lyzet súlyos
bodása ; harm adik korszak k ezdete (359). A  belpolitikai 
h e ly ze t (360). Az áruhiány és az  infláció fokozódik  (362). 
A  gazdasági viszonyokban b eá llo tt eltolódások (363). Az 
ukrán, rom án és orosz békeszerződésekbe v e te t t  remények  
nem  teljesülnek (366). A  pénzérték  csökkenésének lassítása  
érdekében te t t  intézkedések (366). A  tőzsdei forgalom  m eg
növekedése és szabályozása (367). A  m agánforgalom ban elő
forduló árfolyam ok alakulása (366). A  pénzbőség jelei (369). 
A z ingatlan  forgalom  ellenőrzése (369). Az A usztriával való 
gazdasági kiegyezési tárgyalások  befejezése (370). A  gazda
sági k iegyezés és az O sztrák-M agyar Bank szabadalm ának  
ideiglenes m eghosszabbítása (371). A  N ém et birodalomhoz 
va ló  gazdasági viszony rendezésére irányuló tárgyalások (372). 
A  háborúról a  békére való gazdasági átm enet kérdései (372). 
S tatisztik a i a d a to k : A  gabonanem űek átlagos ára (373). 
A z Osztrák-M agyar Bank jegyforgalm a (373). A  betétá llo 
m án y alakulása (374). Az ipari jellegű  részvénytársaságokra  
vonatkozó adatok (374). A  pénzintézetek  vagyon i helyzete  
(377). A  m ezőgazdasági term elés alakulása (377). A  fontosabb  
bánya- és kohóterm ékek term elése (377). A b án yászatta l és 
k ohászatta l foglalkozó m unkások szám a (385). A kiadott 
iparigazolványok és iparengedélyek, továbbá a bejegyzett 
új cégek szám a (385). E gyes fontosabb árucikkekből a  bel- 
fogyasztás rendelkezésére m aradt m ennyiségek (386). A  m a
gyar birodalom  külkereskedelm i forgalma (395). A  szerző
déses vám terü let külkereskedelm i forgalm a (395). Fiume és a 
m agyar tengerpart kikötőinek hajóforgalm a (395).

N ehézségek valam ely  háború költségeinek a m egállapítása  
tek in tetében  (399). Ä  háború tartam a, a la tt M agyarországon 
felm erült háborús költségek összefoglalása (401). A z utólagos 
háborús kiadások (403). A z Osztrák-M agyar Monarchia 
összeom lása fo lytán  a rendszeres dem obilizálás és a  szám 
adások rendszeres leliquidálása elm aradt (404). A z utólagos 
háborús költségek  cím én a m ai M agyarország terhére fel
m erült k iadások (405). M ennyit teh ettek  volna k i körülbelül 
az utólagos háborús költségek  a történelm i Magyarország 
terhére a háború norm ális m ódon való befejeződése esetén  
(407). A  háború tartam a a la tt  felm erült háborús költségek  
m egállap ítása  a háború a la tti á llam i kiadásoknak a béke
beliekkel való  összehasonlítása alapján (410). Lényegileg  
hasonló eredm ényre jutunk, ha ezeket a költségeket a háború 
tartam a a la tt  fe lvett állam adósságok összegéből akarjuk m eg
á llap ítan i (411). Mások becslései M agyarország háborús 
költségeire vonatkozólag (411). M agyarország háborús költ
ségeinek összehasonlítása a töb b i hadviselő állam ok háborús 
költségeivel B ogai’t  nyom án (413). A  háború költségeinek  
m ikénti fedezése N ém etországban, Franciaországban, Nagy- 
británniában és M agyarországon (417). K ilátások az állam  
pénzügyeinek végleges rendbehozatalára, ha a háború nem  
az Osztrák-M agyar M onarchia összeom lásával és Magyar- 
ország feldarabolásával v égződ ött volna (420).

H E T E D IK  F E JE Z E T .

Összefoglalás 399— 428
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