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I.  Az értekezés célja

A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság meghatározó szerepet játszott az ország 

1945.  és  1947.  közötti  történetében,  különös  tekintettel  a  testület  megalakulását  követő 

hozzávetőleg másfél  évben. A bizottság működésének eredeti  levéltári  forrásai csak igen 

korlátozott mértékben kutathatók jelenleg a moszkvai levéltárakban, bár a testület üléseinek 

jegyzőkönyvei idehaza már angol nyelven és magyar fordításban is megjelentek.

Az  elmúlt  évek  során  számos kutatás  és  publikáció  foglalkozott  a  magyarországi  SZEB 

működésével,  ezen  belül  is  különös  tekintettel  a  bizottság  szovjet  vezetésének 

magyarországi politikai céljaival és alkalmazott módszereivel. Mivel a magyarországi SZEB 

működésében meghatározó szerepet a szovjet fél játszotta, a hazai kutatások az angol és 

amerikai misszióik tevékenységével csak érintőlegesen foglalkoztak.

Az  értekezés  célja  a  magyarországi,  valamint  az  olaszországi,  romániai  és  bulgáriai 

szövetséges ellenőrző bizottságok szervezetének, hatáskörének és tényleges működésének 

összevetése,  illetőleg  annak  vizsgálata,  hogy  a  szövetséges  nagyhatalmak  háború  utáni 

európai  stratégiai  céljai  milyen  formában  és  milyen  mértékben  tükröződtek  a  legyőzött 

tengelyállamokban létrehozott ellenőrző mechanizmusok tevékenységében.

II. A kutatás eredményei

A  világháborúban  bekövetkezett  fordulat  évére,  1943-ra  Washingtonban,  Londonban  és 

Moszkvában  is  körvonalazódtak  már  a  háború  utáni  új  békerend  alapjai.  A  háború 

tapasztalatai  alapján  mindhárom  országban  egy  újabb  háború  kirobbanását  kívánták 

megelőzni és a nemzetközi biztonság nagyobb garanciáit szerették volna érvényre juttatni. A 

világháború  alatti  kényszerű  katonai  szövetséget  ezért  valamilyen  formában  mindhárom 

nagyhatalom fenn kívánta tartani a béke időszakában is, emiatt keresték és részben meg is 

találták  az  együttműködés  új  formáit.  Ezek  elsősorban  az  Egyesült  Nemzetek 

Szervezetében,  valamint  a  nemzetközi  pénzügyi  szervek,  a  Világbank  és  a  Valutaalap 

létrehozásában testesültek meg. A világháború tapasztalataiból azonban az új nemzetközi 

együttműködés  szükségességén  kívül  Londonban,  de  főleg  Moszkvában  egyéb 
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következtetéseket is levontak. A két európai nagyhatalom az országok stratégiai biztonságát 

a  hatalmi  egyensúlyok  és  befolyási  övezetek  hagyományos  gyakorlatának  megfelelő 

kialakításával  is  biztosítani  igyekezett.  Ezeket  az  elveket  a  hivatalos  amerikai  külpolitika 

elvetette  ugyan,  de  a  katonai  felelősségvállalás  határainak  pontos  meghúzásával  a 

gyakorlatban nagyon is hasonló szempontokat érvényesített.

A Szovjetunióban, mint a legnagyobb vérveszteséget szenvedett országban egyértelműen 

felerősödött  az  a  stratégiai  szempont,  mely  az  ország  katonai  biztonságát  csak  egy 

szövetséges,  de  legalábbis  nem ellenséges  országok alkotta  övezet  kialakításában  vélte 

megtalálni. A szovjet külpolitika ezen törekvése 1943 után már találkozott a hagyományos 

európai és tengeri érdekeltségei megvédésére törekvő brit  állásponttal  legalábbis abból a 

szempontból, hogy mindkét oldal hajlandó volt kölcsönösen elismerni a másik biztonsági és 

érdekeltségi  viszonyait  Európában.  Churchill  és  Sztálin  egyaránt  számolt  azzal,  hogy  a 

megszálló  csapatok  meghatározó  befolyással  fognak  rendelkezni  a  legyőzött  ország 

belpolitikai életét illetően is. 

Az  első  legyőzött  tengelyhatalom,  Olaszország  hagyományosan  nyugati  érdekszférának 

számított, és földrajzi fekvése miatt nem tartozott a kiépítendő szovjet biztonsági övezetbe. 

Az  olasz  fegyverszüneti  feltételek  előkészítése  és  az  ellenőrzés  intézményrendszerének 

kialakítása során mind a szovjet, mind az angol és az amerikai fél számára nyilvánvaló volt, 

hogy  az  első  fegyverszünet  szövege  és  a  teljesítés  ellenőrzésének  mechanizmusa 

precedenst fog teremteni a Szovjetunió számára.

Az olaszországi megszállás katonai stratégiájának kialakításában a nyugati szövetségesek 

közül meghatározó szerepe az Egyesült Államoknak volt. Az amerikai háborús célok között 

feltétlen prioritást élvezett Németország mielőbbi legyőzése és az európai háború lezárása, 

ezért  az  –  elsősorban  brit  oldalon  megfogalmazott  –  politikai  megfontolásokat  háttérbe 

szorította a katonai hatékonyság logikája. Ez a logika viszont az oszthatatlan és kizárólagos 

parancsnoklás elvét jelentette, melyben nem juthatott tényleges szerep a hadműveletekben 

részt  nem  vevő  szövetségesnek.  Maga  a  fegyverszüneti  egyezmény,  melynek 

megszövegezésébe a szovjet felet semmilyen formában nem vonták be, nem tartalmazott 
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semmi utalást a Szovjetunió szövetségesi státuszára, és az ellenőrző bizottságot az angol-

amerikai parancsnokság általános alárendeltségébe sorolta.

A katonai szövetség fenntartásának és a háború utáni időkre való kiterjesztésének igénye 

ugyanakkor politikai kompromisszum keresésére sarkallta a nyugati szövetségeseket is. A 

Szovjetuniónak  kompromisszumként  kínált  Tanácsadó  Bizottság,  melyben  a  felek 

egyenrangú  partnerekként  vehettek  részt,  a  szövetséges  főparancsnok  döntési  jogköreit 

semmilyen  formában  nem korlátozhatta,  önálló  adminisztráció  híján  csak  a  Szövetséges 

(Ellenőrző) Bizottság révén kommunikálhatott az olasz politikai erőkkel, ráadásul a „három 

nagy”  mellett  helyet  kapott  a  testületben  Franciaország,  Jugoszlávia  és  Görögország 

képviselője is.

A  nyugati  szövetségesek  a  tényleges  szovjet  részvételt  az  olaszországi  fegyverszüneti 

ellenőrzésben egyrészt az olasz hadjárat mielőbbi lezárása és a nyugat-európai invázióra 

való  gyorsabb  felkészülés,  másrészt  az  olasz  belpolitikai  élet  nyugalma  érdekében 

igyekeztek  korlátozni.  Megjegyzendő,  hogy ezt  is  elsősorban  a hadvezetés hatékonysági 

szempontjai  vezérelték,  amennyiben  a  Szovjetunió  által  támogatott  olasz  kommunista 

mozgalom  okozta  felfordulástól  és  ennek  következtében  a  lakosság  támogatásának 

csökkenésétől tartottak. Ezen a területen azonban már kétségkívül megmutatkoztak azok a 

politikai  szempontok  is,  hogy  amerikai  és  brit  részről  Olaszországot  elsősorban  nyugati 

érdekeltségű területnek tekintették és ezért is igyekeztek az egyébként hagyományosan erős 

olasz baloldalt Moszkva támogatásától elzárni.

A megszálló amerikai-brit hadsereg és a fegyverszüneti ellenőrző bizottság Olaszországban 

kétségkívül  számos  politikai  megfontolást  érvényesített  és  beavatkozott  a  politikai 

folyamatokba  is,  ez  a  beavatkozás  azonban  a  tényleges  katonai  műveletek  időszakára 

korlátozódott.  E  beavatkozások  másik  fontos  jellemzője,  hogy  szintén  a  hatékonysági 

szempontok figyelembevételével elsősorban a politikai változások „befagyasztására”, s nem 

végleges eldöntésére törekedtek mindaddig, amíg a hadműveletek le nem zárultak Itáliában. 

Az olaszországi hadjárat sikere és különösen Róma 1944. júniusi elfoglalása után a nyugati 

szövetségesek „hatékonysági  logikája”  már egészen más következményekkel  járt:  ezután 
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már a megszállás terheinek csökkentése érdekében is igyekeztek mielőbb átruházni a lehető 

legtöbb igazgatási  feladatot  az olasz kormányra.  Mindez egyértelműen tükröződik  az ún. 

Hyde  Park-i  nyilatkozat  szellemében  végrehajtott  adminisztratív  könnyítéseken  és 

szimbolikusan  a  Szövetséges  Ellenőrző  Bizottság  „átkeresztelésében”  Szövetséges 

Bizottságra. A szövetségesek belpolitikai vonatkozású intézkedései ezután már elsősorban a 

jaltai  deklaráció érvényesítésére, a szabad vélemény-nyilvánítás és a kormányzat  szabad 

megválaszthatóságának biztosítására vonatkoztak. 

Az  angolszász  országok  megújult  olaszországi  politikájának,  az  „olasz  New Deal-nek”  a 

bevezetése  idején,  1944  őszén  került  a  Vörös  Hadsereg  abba  a  helyzetbe,  hogy 

Romániával, Bulgáriával, Finnországgal és Magyarországgal fegyverszünetet kössön.

Ezen  országok  közül  Románia  és  Bulgária  sem  gazdaságilag,  sem  kulturálisan 

hagyományosan  egyáltalán  nem  tartozott  a  nyugati  szövetségesek  érdekeltségi  területei 

közé,  a világháborúban kialakult  szovjet  biztonsági igény ugyanakkor  mindkét országot a 

kialakítandó szovjet  cordon sanitaire belső övezetébe sorolta. Ezt az érdekeltségi viszonyt 

Churchill  és  Sztálin  1944.  októberi  százalékos  egyezménye  szimbolikusan  is 

megfogalmazta. Az egyezmény semmilyen formában nem kötelezte az Egyesült Államokat, 

Nagy-Britannia  és  a  Szovjetunió  azonban  a későbbiekben  meglehetősen következetesen 

ragaszkodott  érdekszféráik  elhatárolásához,  különös  tekintettel  a  két  balkáni  ország  és 

Görögország tekintetében.

A fentiek  miatt  a  romániai  és a bulgáriai  fegyverszüneti  egyezmények  kialakításában  és 

annak  ellenőrzésében  a  két  angolszász  nagyhatalom  közül  az  Egyesült  Államok  vállalt 

aktívabb részt. Mind Londonban, mind Washingtonban elfogadták ugyanakkor azt, hogy az 

országot  a Vörös Hadsereg fogja megszállni,  ebből  következően pedig Moszkvának lesz 

meghatározó szerepe a fegyverszünet feltételeinek kialakításában.

A szövetséges ellenőrzés módját a román fegyverszüneti egyezmény az olaszországi minta 

alapján  körvonalazta.  Megmutatkozott  ez  mindenekelőtt  abban,  hogy  közvetlen  katonai 

kormányzás  helyett  a  legyőzött  országban  alakult  átmeneti  kormányra  bízták  a 

fegyverszüneti  feltételek  teljesítését.  Mintaként  szolgált  az  olasz  gyakorlat  abban  a 
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tekintetben  is,  hogy  a  nyugati  szövetségeseknek  az  ellenőrzésben  való  részvételét  az 

egyezmény  nem  tartalmazta,  s  az  ellenőrző  bizottságot  a  szovjet  parancsnokság  alá 

rendelte.  Az  olaszországihoz  hasonló,  egyenrangú  részvételt  biztosító  tanácsadó testület 

felállítására viszont Közép-Kelet-Európában nem került sor.

A  román  fegyverszüneti  egyezmény  szövegével  kapcsolatos  tárgyalásokon  az  Egyesült 

Államok és Nagy-Britannia  két  kérdésben próbálta  meg érvényesíteni  akaratát:  a  területi 

kérdések  megoldását  mindenképpen  egy,  a  háború  után  összehívandó  békekonferencia 

idejére  kívánták  halasztani,  a  Románia  által  fizetendő  jóvátétel  összegét  pedig  szintén 

később,  egy  egységes  jóvátételi  rendszer  keretében  kívánták  csak  számszerűsíteni.  A 

szovjet fél azonban ragaszkodott mind a Molotov-Ribbentropp paktum alapján megszerzett 

területekhez, mind pedig Románia jóvátételi kötelezettségének egyezménybe foglalásához.

A román fegyverszüneti ellenőrzési rendszer tapasztalatai alapján az angol és az amerikai 

diplomácia a Bulgáriával kötendő fegyverszünet esetében már megkísérelt az egyezmény 

szövegébe is beépíteni garanciákat, melyek a hangsúlyosabb nyugati részvétel lehetőségét 

biztosították volna. Mivel Bulgária egészen 1944 szeptemberéig, a szovjet hadüzenetig csak 

a nyugati hatalmakkal állt hadban, a bolgár fegyverszüneti egyezmény kidolgozásának első 

szakaszában  erre  esély  mutatkozott.  A  szovjet  hadüzenet  után  viszont  a  végső 

fegyverszüneti feltételeket már Bulgária esetében is a Szovjetunió diktálhatta.

A  bolgár  fegyverszüneti  egyezményben  több  engedményt  is  sikerült  elérnie  a  nyugati 

szövetségeseknek,  ezek  érvényesítésére  azonban a  későbbiekben  nem sok lehetőségük 

maradt. A bolgár fegyverszüneti periódust két részre osztották, a fegyveres harcok lezárulta 

után  pedig  az  egyezmény  elvileg  szélesebb  jogköröket  garantált  volna  az  angol  és  az 

amerikai  misszióknak.  A  mindkét  időszakra  vonatkozó  szovjet  elnökség  azonban  így  is 

elegendő  hatáskört  biztosított  Moszkva  számára  bulgáriai  politikájának  érvényesítésére. 

Jóvátételi összeg nem került a bolgár egyezménybe, ennek meghatározására csak később, 

a párizsi békekonferencián került sor.

Molotov és Eden 1944 októberében megállapodott arról, hogy Németország legyőzéséig a 

nyugati  delegációk  érdemben  nem  vesznek  részt  a  fegyverszüneti  ellenőrzésben.  Ez  a 
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megállapodás  a  későbbiekben  mindhárom  közép-  és  délkelet-európai  országban 

érvényesült: az ellenőrző bizottságok tényleges testületi működésüket mindenütt csak 1945 

nyarától  gyakorolhatták.  Eddigre  azonban  Romániában  megtörtént  már  Petru  Groza 

hatalomrajuttatása, Bulgáriában pedig a kommunista pártnak a Hazafias Fronton keresztül 

gyakorolt befolyása meghatározóvá vált.

Az  1945.  január  20-án  aláírt  magyar  fegyverszüneti  egyezménynek  a  szövetséges 

ellenőrzésre vonatkozó pontjai alapvetően a bolgár mintát követték. Bár az angol és amerikai 

missziók  Magyarországon  is  csak  1945  nyarától  vehettek  érdemben  részt  a  bizottság 

testületi  tevékenységében,  a  szovjet  megszálló  hatóságok eddigre  nem próbálták  meg a 

Romániához és Bulgáriához hasonlóan véglegesen eldönteni az ország szovjetizálásának 

kérdését. A nyugati diplomácia Magyarország tekintetében aktívabban is lépett fel, a szovjet 

szándékok pedig a fegyverszüneti időszak első szakaszában nem voltak olyan határozottak, 

mint Románia vagy Bulgária  esetében.  A két tényező együttesen vezetett  ahhoz, hogy a 

hasonló  módszereket  alkalmazó  szovjet  megszálló  csapatok  Magyarországon  ekkor  még 

nem  érvényesítették  teljes  mértékben  a  kommunista  hegemóniát.  A  jóvátétel  teljesítése 

Magyarországon - ahogy Romániában is - a későbbiekben a szovjet gazdasági térhódítás és 

a nyugati gazdasági érdekeltségek kiszorításának eszközévé vált.

Mindhárom említett ország helyzetétől alapvetően eltér ugyanakkor Finnország esete. A balti 

államra kényszerített  fegyverszünet  szövege a romániai  egyezményt  idézi,  abban nyugati 

részvételt nem irányoz elő és a testületet teljes mértékben a szovjet katonai parancsnokság 

részévé teszi. (Az Egyesült Államok, mint nem hadviselő fél, nem is vett részt a finnországi 

SZEB tevékenységében.)  Egy alapvető  eltérés érdemben megkülönböztette  a finn SZEB 

helyzetét  a  romániai,  bulgáriai  vagy  magyarországi  testületekétől:  a  megszálló  szovjet 

csapatok támogatásának hiánya. Finnország a világháború végén nem tartozott a közvetlen 

szovjet  érdekeltségi  övezetbe,  s  itt  a  nyugati  szövetségesek  –  elsősorban  az  Egyesült 

Államok – komolyabb elkötelezettséget tanúsítottak. Finnország ráadásul a világháború alatt 

két, mindkét oldalon súlyos véráldozatokkal járó háborút is vívott a Vörös Hadsereg ellen, 

1944 nyarán pedig az európai háború kedvező pillanatában sikerült ismét feltartóztatnia a 
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Vörös Hadsereget.  A finnországi SZEB igen hasonló eszközökkel próbálta a kommunista 

befolyást  megalapozni,  mint  Romániában,  Bulgáriában  vagy  Magyarországon.  Miután 

azonban a szovjet csapatok nem szállták meg az országot, az itteni ellenőrző bizottság nem 

tudott meghatározó befolyást gyakorolni a politikai folyamatokra. Ebben a helyzetben pedig 

nagyobb  szerepet  játszhatott  Finnország  sorsának  alakításában  néhány  szerencsés 

személyi  feltétel:  Mannerheim és Paasikivi  tekintélye és eredményes egyensúly-politikája, 

valamint Zsdanov meggyengült moszkvai befolyása. 

A  szovjetek  által  működtetett  ellenőrző  bizottságok  tevékenységében  nyilvánvalóan 

felismerhető az olaszországi helyzettel való párhuzamosság. A szovjetek is csak megfigyelői 

státuszt garantáltak az angol és amerikai misszióknak, az országban való utazást előzetes 

engedélyhez kötötték, döntéseikről legfeljebb utólag értesítették nyugati kollégáikat, a brit és 

az amerikai delegációk számát pedig igyekeztek maguk megszabni.

Ez a párhuzamosság azonban egy tekintetben feltétlenül csorbát szenved. Olaszországban 

az ellenőrző bizottság érdemi tevékenysége arra az időszakra esik,  amikor az országban 

tényleges fegyveres harcok zajlottak és az itáliai hadjárat még korántsem zárult le. A főváros 

bevétele  után  pár  hónappal  a  szövetséges  megszállás  keretei  lazulni  kezdtek,  és  1945 

elejére a bizottság legtöbb ellenőrzési funkcióját felszámolták. Romániában, Bulgáriában és 

Magyarországon ezzel szemben a testület akkor kezdte meg munkáját, amikor az országban 

a harcok jórészt már véget értek. Az angol és amerikai katonai missziók számára ráadásul a 

bizottsági  üléseken  való  tényleges  részvétel  lehetőségét  csak  Németország  kapitulációja 

után garantálta a szovjet fél, ekkor azonban a katonai szempontok nem indokolták már az 

olaszországinál  is  szigorúbb  korlátozásokat.  Az  „olasz  precedens”  tehát  csak  annyiban 

tekinthető érvényesnek, hogy a szovjet megszálló hatóságok hasonló módon korlátozták a 

nyugati szövetségesek jogköreit az általuk ellenőrzött országokban, ezt azonban már nem 

elsősorban a katonai, sokkal inkább politikai szempontok indokolták.

A  három  közép-kelet-európai  országban  a  szovjet  ellenőrzési  rendszer  nagyon  hasonló 

szervezeti  struktúrában  működött.  Az  ellenőrző  bizottságok  szervezeti  formáját  és 

működésének  alapelveit  a  szovjet  fél  dolgozta  ki  csakúgy,  ahogy  Olaszországban  az 
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amerikai és az angol megszálló erők. A potsdami konferencia nyomán a közép-kelet-európai 

SZEB-ek alapszabályát felülvizsgálták, ám a módosított szabályzatban biztosított szélesebb 

körű nyugati jogosultságok a gyakorlatban csak minimális mértékben érvényesültek.

A  szovjet  hatóságok  az  általuk  működtetett  ellenőrző  bizottságokban  elvben  ugyanazon 

jogokat  biztosították  nyugati  szövetségeseiknek  minden  országban,  ezek  gyakorlati 

alkalmazása  azonban  nagymértékben  eltért  egymástól.  Romániában  és  Bulgáriában  a 

nyugati delegációkat és helyi alkalmazottaikat rendszeres atrocitások, fizikai bántalmazások 

érték  a  szovjet  és  a  helyi  hatóságok  részéről,  sőt  Bulgáriában  kevés  híján  fegyveres 

összetűzésre is sor került a szövetségesek között. Magyarországon ezzel szemben a brit és 

az  amerikai  misszió  a  fenti  korlátozások  mellett  viszonylag  zavartalanul  működhetett  és 

viszonya a szovjet katonai szervekkel és vezetőikkel – különösen az ellenőrzési időszak első 

felében – inkább szívélyesnek volt mondható.

A szovjet megszálló csapatok mindhárom országban több ízben közvetlenül is beavatkoztak 

a belpolitikai eseményekbe és igyekeztek a helyi kommunista párt befolyását növelni. Ennek 

a  beavatkozásnak  a  mértéke  azonban  lényegesen  más  mértéket  és  formákat  öltött 

Bukarestben, Szófiában és Budapesten. Romániában a helyi  kommunista erők társadalmi 

bázisa  meglehetősen  gyenge  volt,  ezért  Moszkva  kénytelen  volt  egészen  közvetlen 

követelések és fenyegetések révén érvényesíteni érdekeit. Bulgáriában a kommunista erők 

támogatottsága  sokkal  szélesebb  körű  volt,  ezért  Moszkvának  nem  kellett  ilyen  direkt 

szerepet  vállalni  a  belpolitikai  események  alakításában.  Magyarország  helyzete  ebből  a 

szempontból  annyiban  különbözött  a  két  balkáni  országétól,  hogy  közvetlen  szovjet 

beavatkozásokra  itt  is  sor  került  ugyan,  de  a  megszálló  erők  nem  igyekeztek  a 

fegyverszüneti  periódus első szakaszában véglegesen eldönteni  a hatalmi harc kérdését. 

Bár a kommunista párt Magyarországon is számos formában kapott támogatást az ellenőrző 

bizottság szovjet vezetésétől, az ország egészen 1947-ig egyfajta köztes, átmeneti zónában 

maradhatott a moszkvai külpolitika szempontjából.

A  State  Department  és  a  Foreign  Office  egyik  országot  sem  tekintette  elsődleges 

érdekeltségi területének, azonban az egyes országok között így is érvényesítettek egyfajta 
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rangsort.  Ebben  a  rangsorban  Románia  és  Bulgária  egyértelműen  hátrébb  sorolódott 

Magyarországnál,  amit  a  „százalékos  egyezmény”  arányai  is  tükröznek.  Romániában 

azonban a viszonylag komoly amerikai olajipari érdekeltségek, Bulgáriában pedig a britek 

képviselte görög ügy és az ország közelsége a tengerszorosokhoz voltak azok a tényezők, 

melyek ezt a képet árnyalták. A brit külügyminisztériumot még Jalta után is kötötte azonban 

a  százalékos  egyezmény  annyiban,  hogy  Görögország  ügyében  feltétlenül  el  kívánták 

kerülni a viszonosságot, így Bulgáriában és Romániában sem léptek fel kezdeményezőleg a 

szovjet térnyeréssel szemben. Ráadásul a brit külügyminisztérium 1945 nyarától már inkább 

a térség országaival való békeszerződések mielőbbi megkötésében, nem pedig az aktuális 

kormányok  demokratikus  átszervezésében  látta  a  helyzet  megoldásának  kulcsát.  Az 

Egyesült  Államokat  nyilvánvalóan  kevéssé  kötötte  Churchill  és  Sztálin  alkuja,  így  a 

legfontosabbnak tekintett  lengyel-kérdés átmeneti  rendeződése után aktívabban lépett  fel 

Közép-Kelet-Európában is.  Ennek a fellépésnek ugyanakkor  vajmi  kevés eredménye lett, 

amit a romániai és a bulgáriai kormányok formális átszervezésében kötött kompromisszum 

érzékletesen jelez.

Az angol és az amerikai katonai küldöttségek elsődleges feladata mindhárom bizottságban a 

fegyverszüneti  feltételek  ellenőrzése  és  saját  országaik  és  állampolgáraik  érdekeinek 

védelme volt.  Mindegyik  országban működött  egy,  a hadügyminisztériumok  által  delegált 

katonai misszió, valamint egy, a külügyminisztérium hatáskörébe tartozó politikai képviselet 

is. Az egyes országokban működő brit  és amerikai missziók alapvetően saját kormányaik 

álláspontját  igyekeztek közvetíteni az ellenőrző bizottságban, ezeket a kereteket azonban 

korántsem  ugyanolyan  mértékben  töltötték  ki  Romániában,  Bulgáriában  vagy 

Magyarországon.  Előbbi  két  országban a helyi  delegációk  saját  kormányaik  távolságtartó 

álláspontja  ellenére  is  folyamatos  aktív  fellépésükkel  igyekeztek  a  szovjet  beavatkozás 

mértékét  csökkenteni  és  a  nem  kommunista  politikai  erőket  támogatni.  Ezenfelül  saját 

külügy- és hadügyminisztériumaikat is rendszeresen intenzívebb szerepvállalásra igyekzetek 

sarkallni,  amikor  pedig  erre  nem  volt  lehetőségük,  időnként  saját  kormányaik  instrukciói 

ellenében is felléptek a szovjet hatóságok egyoldalú intézkedései ellenében.
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Magyarországon  bizonyos  tekintetben  épp  fordított  volt  a  helyzet:  az  amerikai  és  a  brit 

külügyi vezetés is határozottabban lépett fel a magyarországi eseményekkel kapcsolatban, s 

részben ennek révén sikerült például a közös listás választás helyett – a három országban 

egyedülálló  módon – ténylegesen szabad választásokat  tartani  1945 őszén.  A brit  és az 

amerikai  katonai  és  politikai  delegációk  ugyanakkor  korántsem  mutattak  oly  mértékű 

elkötelezettséget például a jaltai deklarációban foglaltak érvényesítésére, mint a másik két 

országban.  Ennek  egyfelől  nyilvánvaló  oka  volt  a  szovjet  beavatkozás  kevésbé  direkt 

formája, de semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyes misszióvezetők személyes 

elkötelezettségét  sem.  A  magyarországi  katonai  képviseletek  saját  feladatukat  inkább 

egyfajta  megfigyelői  misszióként  értelmezték, melyben legalább olyan fontos szerep jutott 

országaik érdekképviseletének, mint a magyar fegyverszünet ellenőrzésének. 

A megszállt európai vesztes államokban a szövetségesek létrehozta ellenőrző bizottságok a 

fegyverszüneti  egyezmények alapján széles körű felhatalmazást kaptak az érintett  ország 

politikai folyamatainak befolyásolására is. Az egyezményeknek különösen a társadalmi élet 

demokratizálásával és a fasiszta jellegű szervezetek és mozgalmak betiltásával, valamint a 

jóvátételi feltételekkel kapcsolatos pontjai teremtették meg ezt a széles körű felhatalmazást. 

Ezt a felhatalmazást azonban minden egyes vesztes tengely-országban más és más módon 

értelmezték és alkalmazták a szövetséges nagyhatalmak képviselői. Ebben pedig már nem 

csak a szövetségesek érdekeltségei és az érintett  országok helyi  viszonyai,  de az egyes 

katonai és politikai misszióvezetők személyes elkötelezettségei, kvalitásai és hazai politikai 

támogatottsága is jelentős szerepet játszottak. 
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