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A müncheni egyezmény és a hozzá kapcsolódó 
megállapodások1 

 

A müncheni egyezmény Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és 
Olaszország között, 1938. szeptember 29. 
 
Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország, tekintetbe véve a 
szudétanémet terület elcsatolására vonatkozólag elvben már elért megállapodást, megegyezett 
ennek az elcsatolásnak alább következő feltételeiben és módozataiban, valamint az ennek 
következtében foganatosítandó intézkedésekben, és jelen Egyezménnyel egyenként 
felelősséget vállal a végrehajtásának biztosításához szükséges lépésekért. 
 
1. A kiürítés október 1-én kezdődik. 
 
2. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország megállapodnak abban, hogy a terület 
kiürítése október 10-ig befejeződjék, mégpedig anélkül, hogy a meglévő berendezések 
bármelyikét lerombolnák, és hogy a csehszlovák kormány felelős azért, hogy a kiürítés az 
említett berendezések megrongálása nélkül menjen végbe. 
 
3. A kiürítés módozatait részleteiben egy Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, 
Olaszország és Csehszlovákia képviselőiből álló bizottság fogja megállapítani. 
 
4. A túlnyomórészt németek lakta terület német csapatok általi fokozatos megszállása október 
1-jén kezdődik. A mellékelt térképen megjelölt négy zónát a német csapatok a következő 
sorrendben fogják megszállni. Az I. zónát október 1-2-án, a II-at 2-3- án, a III-at 3-5-én és a 
IV-et 6-7-én. A többi, túlnyomórészt német jellegű területeket a fenti nemzetközi bizottság 
fogja haladéktalanul meghatározni, s ezeket a német csapatok október 10-ig szállják meg. 
 
5. A 3. pontban említett nemzetközi bizottság határozza meg azokat a területeket, amelyeken 
népszavazást kell tartani. E területeket a népszavazás befejeztéig nemzetközi alakulatok 
szállják meg. Ugyanaz a bizottság fogja megállapítani a népszavazás megtartásának 

                                                 
1 A dokumentumok lelőhelyei: München 1938. Diplomáciai és politikai dokumentumok. Szerk. Harsányi Iván, 
Jemnitz János, Székely Gábor. Bp., 1988. Kossuth. 11-15. 
www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/document/munmenu.htm; Documents on German Foreign Policy 1918-1945. 
Eds. E. K. Bramsted, L. Branney, K. H. M. Duke, Peter Ericson, W. H. C. Frend, T. F. D. Williams, James Stuart 
Beddie, John Huizenga, Joachim Remak, Ozzo Pflanze, Jean Bronwell Dulaney, Léon de Groër, Georges 
Bonnin, Jean Estienne. Washington, 1949. United States Government Printing Office. 1014-1017. A kérdés 
legalaposabb elemzése, amely ugyanakkor dokumentumgyűjtemény is: Peace or appeasement? Hitler, 
Chamberlain, and the Munich Crisis. Ed. with an Introduction by Francis L. Loewenheim. Boston, 1965. 
Houghton Mifflin Company. 67-69. Megjegyezzük, hogy az egyes forrásgyűjtemények a tartalmat nem zavaró, 
apróbb eltéréseket tartalmaznak, ezeket igyekeztünk itt egységesíteni. Pl. a kiegészítő egyezmények sorrendje 
változó; a dokumentumok aláírásakor, dátumok esetében a sorrend és a rövidítések változók. Ezeket 
egységesítettük, a neveket kiírjuk. 
Érdekesség, hogy a brit Külügyminisztériumi Levéltárban (Foreign Office Archives) az egyezménynek nincs 
hitelesített példánya, csak a brit delegációnak E. Halifaxhoz küldött sürgönye. Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939. Third Series, Volume II. 1938. Ed. E. L. Woodward, Rohan Butler, Margaret Lambert. 
London, 1949. His Majesty’s Stationery Office. 627-629. No. 1224. 



 2 

módozatait, figyelemmel a Saar-vidéken tartott népszavazás módozataira. A bizottság állapítja 
meg a népszavazás napját is, ez azonban nem eshet későbbre, mint november végére. 
 
6. A határokat véglegesen a nemzetközi bizottság fogja megállapítani. E bizottságnak joga 
van arra, hogy bizonyos kivételes esetekben a négy nagyhatalomnak – Németországnak, az 
Egyesült Királyságnak, Franciaországnak és Olaszországnak – a népszavazás nélkül átadandó 
zónák szigorúan néprajzi alapon történő meghatározásáról jelentéktelen eltéréseket ajánljon. 
 
7. Opciós jogot nyújtanak mindazoknak akik az elcsatolt területekről el óhajtanak költözni, 
valamint mindazoknak, akik odakívánnak települni. Az optálási jogot a jelen Egyezmény 
aláírásától számított hat hónapon belül kell gyakorolni. Egy német-csehszlovák bizottság 
fogja meghatározni az optálás részleteit, kidolgozni a lakosságcserét megkönnyítő eljárásokat, 
és tisztáznia lakosságcseréből eredő kérdéseket. 
 
8. A jelen Egyezmény aláírását követő négy héten belül a csehszlovák kormány a katonai és 
rendőri szolgálatból elbocsátja mindazokat a szudétanémeteket, akik ezt kívánják. Ugyanezen 
határidőn belül a csehszlovák kormány szabadlábra helyezi azokat a szudétanémet foglyokat, 
akik politikai bűncselekmények miatt szabadságvesztés büntetésüket töltik. 
 
München, 1938. szeptember 29. 

 
Őexcellenciája, a birodalmi kancellár: Adolf Hitler 
Őexcellenciája, Nagy-Britannia miniszterelnöke: Neville Chamberlain 
Őexcellenciája, a francia miniszterelnök: Édouard Daladier 
Őexcellenciája, az olasz kormány feje: Benito Mussolini 
 
 
 

Agreement concluded at Munich, September 29, 1938, between Germany, 
Great Britain, France and Italy 

Germany, the United Kingdom, France and Italy, taking into consideration the agreement, 
which has been already reached in principle for the cession to Germany of the Sudeten 
German territory, have agreed on the following terms and conditions governing the said 
cession and the measures consequent thereon, and by this agreement they each hold 
themselves responsible for the steps necessary to secure its fulfilment: 

1.  The evacuation will begin on October 1st.  

2. The United Kingdom, France and Italy agree that the evacuation of the territory shall be 
completed by the 10th October, without any existing installations having been destroyed, and 
that the Czechoslovak Government will be held responsible for carrying out the evacuation 
without damage to the said installations.  

3.  The conditions governing the evacuation will be laid down in detail by an international 
commission composed of representatives of Germany, the United Kingdom, France, Italy and 
Czechoslovakia.  



 3 

4. The occupation by stages of the predominantly German territory by German troops will 
begin on October 1st. The four territories marked on the attached map will be occupied by 
German troops in the following order: the territory marked number I on the 1st and 2nd of 
October, the territory marked number II on the 2nd and 3rd of October, the territory marked 
number III on the 3rd, 4th and 5th of October; the territory marked number IV on the 6th and 
7th of October. The remaining territory of preponderantly German character will be 
ascertained by the aforesaid international commission forthwith and be occupied by German 
troops by the 10th of October.  

5. The international commission referred to in paragraph 3 will determine the territories in 
which a plebiscite is to be held. These territories will be occupied by international bodies until 
the plebiscite has been completed. The same commission will fix the conditions in which the 
plebiscite is to be held, taking as a basis the conditions of the Saar plebiscite. The commission 
will also fix a date, not later than the end of November, on which the plebiscite will be held.  

6.  The final determination of the frontiers will be carried out by the international commission. 
The commission will also be entitled to recommend to the four Powers, Germany, the United 
Kingdom, France and Italy, in certain exceptional cases, minor modifications in the strictly 
ethnographical determination of the zones which are to be transferred without plebiscite.  

7. There will be a right of option into and out of the transferred territories, the option to be 
exercised within six months from the date of this agreement. A German-Czechoslovak 
commission shall determine the details of the option, consider ways of facilitating the transfer 
of population and settle questions of principle arising out of the said transfer.  

8. The Czechoslovak Government will, within a period of four weeks from the date of this 
agreement release from their military and police forces any Sudeten Germans who may wish 
to be released, and the Czechoslovak Government will within the same period release Sudeten 
German prisoners who are serving terms of imprisonment for political offences.  

Munich, September 29, 1938.  
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
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Kiegészítés az egyezményhez 
 
Őfelsége kormánya az Egyesült Királyságban és a francia kormány azon az alapon 
csatlakozott a fenti egyezményhez, hogy fenntartja a szeptember 19-i angol-francia javaslatok 
6. pontjában foglalt ajánlatot a csehszlovák állam új határainak nem provokált támadás elleni 
nemzetközi garantálásáról. 
 
Mihelyt a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek kérdése rendezést nyer, Németország 
és Olaszország a maga részéről szintén garanciát nyújt Csehszlovákiának. 
 
München, 1938. szeptember 29. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
 
 
 
Annex to the Agreement 

His Majesty's Government in the United Kingdom and the French Government have entered 
into the above agreement on the basis that they stand by the offer, contained in paragraph 6 of 
the Anglo-French proposals September 19th, relating to an international guarantee of the new 
boundaries of the Czechoslovak State against unprovoked aggression.  

When the question of the Polish and Hungarian minorities in Czechoslovakia has been settled, 
Germany and Italy for their part will give a guarantee to Czechoslovakia.  

Munich, September 29, 1938. 
  
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
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Kiegészítő nyilatkozat 
 
A négy hatalom kormányfői kijelentik, hogy a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek 
kérdése, amennyiben azt a következő három hónapon belül az érdekelt kormányok közötti 
megegyezés útján nem rendezik, a négy hatalom itt jelen levő kormányfői újabb 
összejövetelének tárgya lesz. 
 
München, 1938. szeptember 29. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
 
 
 
 Additional Declaration 
 
The Heads of the Governments of the four Powers declare that the problems of the Polish and 
Hungarian minorities in Czechoslovakia, if not settled within three months by agreement 
between the respective Governments, shall form the subject of another meeting of the Heads 
of the Governments of the four Powers here present.  
 
Munich, September 29, 1938. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
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Kiegészítő nyilatkozat 
 
A területátadásból eredő összes kérdések a nemzetközi bizottság hatáskörébe tartoznak. 
 
München, 1938. szeptember 29. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
 
 
 
Supplementary Declaration 

All questions which may arise out of the transfer of the territory shall be considered as 
coming within the terms of reference to the international commission.  

Munich, September 29, 1938. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
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Kiegészítő nyilatkozat 
 
A négy jelen lévő kormányfő egyetért abban, hogy a jelen Egyezményben megjelölt 
nemzetközi bizottság a német külügyminisztérium államtitkárából, Anglia, Franciaország és 
Olaszország Berlinben akkreditált nagyköveteiből és a csehszlovák kormány által 
kinevezendő egy tagból álljon. 
 
München, 1938. szeptember 29. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
 
 
 
Composition of the International Commission 

The four Heads of Governments here present agree that the international commission 
provided for in the agreement signed by them to-day shall consist of the Secretary of State in 
the German Foreign Office, the British, French and Italian Ambassadors accredited in Berlin, 
and a representative to be nominated by the Government of Czeckoslovakia.  

Munich, September 29, 1938. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
Édouard Daladier 
Benito Mussolini 
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Angol-német nyilatkozat 
 
Mi, a Führer és birodalmi kancellár, valamint a brit miniszterelnök újabb megbeszélést 
tartottunk, és egyetértünk annak felismerésében, hogy az angol-német viszony mind a két 
ország, mind Európa számára elsőrendű jelentőséggel bír. 
A tegnap este aláírt Egyezményt és az angol-német flottaegyezményt2 úgy tekintjük, mint 
népeink ama óhajának szimbólumát, hogy egymás ellen soha többé ne viseljenek háborút. 
Elhatároztuk, hogy az országainkat érdeklő egyéb kérdéseket is a tanácskozások módszerével 
kezeljük, és továbbra is arra törekszünk, hogy az esetleges nézeteltérések okait kiküszöböljük 
s ily módon is hozzájáruljunk Európa békéjének biztosításához. 
 
München, 1938. szeptember 30. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
 
 
 
Anglo-German Declaration 
 
We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further 
meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of 
the first importance for the two countries and for Europe. 
We regard the agreement signed last night and the Anglo-German Naval Agreement as 
symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. 
We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any 
other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our 
efforts to remove possible sources of difference, and thus to contribute to assure the peace of 
Europe. 
 
Munich, September 30, 1938. 
 
Adolf Hitler 
Neville Chamberlain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2[Az egyezményt 1935. június 18-án kötötte a két állam. Lényege, hogy Németország hadihajóinak 
vízkiszorítása legfeljebb 35 %-a lehet Nagy-Britannia hadihajóinak együttes vízkiszorításának. Ugyanez az 
arány a tengeralattjárók esetében 45%-ot határozott meg. A szerződés teret engedett a náci Németország 
hadifegyverkezésének, ugyanakkor a németek 35 000 bruttóregisztertonna feletti hajót továbbra sem építhettek.] 
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Francia-német nyilatkozat 
 
 
Georges Bonnet úr, a Francia Köztársaság külügyminisztere és Joachim von Ribbentrop úr, a 
Német Birodalom külügyminisztere, kormányaik nevében és megbízásából Párizsban, 1938. 
december 6-án a következőkben állapodtak meg: 
 
1. A francia kormány és a német kormány egyek abban a meggyőződésben, hogy a 
Franciaország és Németország közötti békés és jószomszédi viszony az európai helyzet 
megszilárdításának és az általános béke fenntartásának egyik leglényegesebb eleme. 
Ennélfogva mindkét kormány minden erejét latba fogja vetni az iránt, hogy a két ország 
közötti kapcsolatok ilyen alakulását biztosítsa. 
2. Mindkét kormány megállapítja, hogy országaik között nincs többé semmilyen függőben 
levő területi kérdés, és a két ország között jelenleg fennálló határokat ünnepélyesen végleges 
határoknak ismerik el. 
3. Mindkét kormány elhatározta, hogy harmadik hatalmakkal való különleges kapcsolataik 
épségben tartása mellett a két országot érintő minden kérdésben érintkezésben maradnak, és 
ha e kérdések későbbi fejlődése nemzetközi nehézségekhez vezetne, úgy tanácskozni fognak 
egymással. 
 
Ennek hiteléül a két kormány képviselői aláírták a jelen Nyilatkozatot, amely azonnal 
érvénybe lép. 
 
Készült két példányban, francia és német nyelven, Párizsban, 1938. december 6-án. 
 
 
Joachim von Ribbentrop 
Georges Bonnet 
 
 
 
Franco-German Declaration 
 
The German Foreign Minister, Herr Joachim von Ribbentrop, and the French Minister for 
Foreign Affairs, M. Georges Bonnet, acting in the name of and by order of their 
Governments, have at their meeting in Paris on December 6, 1938, agreed as follows: 
 
1. The German Government and the French Government fully share the conviction that 
peaceful and good neighborly relations between Germany and France constitute one of the 
most essential elements in the consolidation of the situation in Europe and in the preservation 
of general peace. Both Governments will consequently do all within their power to assure the 
development in this direction of the relations between their countries. 
2. Both Governments state that between their countries no questions of a territorial nature are 
outstanding and solemnly recognize as final the frontier between their countries as it now 
exists. 
3. Both Governments are resolved, without prejudice to their special relations with third 
powers, to remain in contact with each other on all questions concerning both their countries, 
and to confer together should the future evolution of these questions lead to international 
difficulties. 
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In witness whereof, the representatives of the two Governments have signed the present 
Declaration, which comes into force immediately. 
 
Executed in duplicate in German and French languages at Paris, on December 6, 1938. 
 
 
Georges Bonnet 
Joachim von Ribbentrop 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: Szécsényi András 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


