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a tudományegyetemekre, a mûegyetemre, a budapesti egyetemi közgaz-
daságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról
(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1920. évi szeptember hó 26-án ki-
adott 17. számában.)
1. §. A tudományegyetemekre, a mûegyetemre, a budapesti egyetemi közgaz-
daságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik tanév kezdetétôl csak 
oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethûségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül 
megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható.
Az egyes karokra (szakosztályokra) felvehetô hallgatók számát az illetékes kar 
(a mûegyetemen a tanács) javaslata alapján a vallás és közoktatásügyi miniszier 
állapítja meg.
Rendkívüli hallgatók csak abban az esetben vehetôk fel, ha a hallgatóknak az 
elôzô bekezdésben foglaltak szerint megállapított létszáma rendes hallgatókkal 
nem telt volna, be és csak a megállapított létszám-kereten belül.
Ez az intézkedés a jog- és államtudományi karokon (jogakadémiákon) az ál-
lamszámviteltanra beiratkozókra nem vonatkozik, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter azonban az illetékes karok meghallgatása után a pénzügyminiszterrel 
egyetértôleg ezeknek a rendkívüli hallgatóknak a létszámát is megállapíthatja.
2. §. Az 1. §. rendelkezései az elôzô tanévekben már beiratkozva volt rendes 
hallgatók, valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományi és mennyiségtan-természettudományi), továbbá az orvostu-
dományi karokra középiskolai érettségi bizonyítvány birtokában beiratkozva 
volt rendkívüli hallgatók további beiratkozási jogát nem érintik, amennyiben 
nemzethûségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók.
3. §. Az 1. §. intézkedései szerint beiratkozónak az illetékes karhoz (mûegyete-
men a tanácshoz) benyújtott folyamodással kell a beiratkozásra engedélyt kérnie.
A beiratkozási engedélynek az 1. §. rendelkezései szerint megállapított 
létszám-kereten belül való megadása, vagy megtagadása felett az illetékes kar 
tanárainak (mûegyetemen a tanácsnak) teljes ülése végérvényesen határoz.
Az engedély megadásánál a nemzethûség és az erkölcsi megbízhatóság követ-
elményei mellett egyfelôl a felvételt kérôk szellemi képességeire, másfelôl arra 
is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz 
és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetôleg elérje 
az illetô népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye 
annak kilenctizedrészét.
Hasonlóképen csak az illetékes kar (mûegyetemen a tanács) teljes ülésén meg-
adott engedéllyel iratkozhatnak be a 2. §. alapján beiratkozni kívánók is. Eze-
knek beiratkozására vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter rendeletileg állapítja meg.
4. §. Ezt a törvényt, amely kihirdetése napján lép hatályba, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter hajtja végre.
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1938 : XV. TÖRVÉNYCIKK
a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról. 
Megjelent az Országos Törvénytár 1938. évi május hó 29.-én kiadott 6. számá-
ban.
1. §. Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy a társadalmi és a gazdasági 
élet egyensúlyának hatályosabb biztosítása végett szükséges és halaszthatatla-
nul sürgôs intézkedéseket, - ideértve az értelmiségi munkanélküliség leküzdése 
végett szükséges intézkedéseket is, - a jelen törvény kihirdetésétôl számított 
három hónap alatt az alábbi §-okban megjelölt tárgykörben és alapelvek sze-
rint rendeletben tegye meg abban az esetben is, ha az intézkedés egyébként a 
törvényhozás ügykörébe tartoznék. 
2. §. Utasíttatik a m. kir. minisztérium, hogy:
a) akár idôszaki, akár nem idôszaki lap kiadója, szerkesztôje vagy a lapnak állan-
dó munkaviszonyban álló munkatársai részére sajtókamara;
b) színmûvészek, filmszínészek, színházi és filmrendezôk, úgyszintén színmû-
vészeti és filmmûvészeti ügyvezetôk és ügykezelôk, valamint színházaknál és a 
filmiparban alkalmazott mûvészi segédszemélyzet (karszemélyzet) részére szín-
mûvészeti és filmmûvészeti kamara felállításáról gondoskodjék.
A sajtókamara, illetôleg a színmûvészeti és filmmûvészeti kamara feladata: az 
újságírás és a lapkiadás, illetôleg a színmûvészet és filmmûvészet körében a 
nemzeti szellem és keresztény erkölcs követelményeinek érvényre juttatása és 
biztosítása, a kamara kötelékébe tartozók testületi és szociális érdekeinek képvi-
selete, hivatásuk erkölcsi színvonalának és tekintélyének megóvása, a hivatásuk 
gyakorlásával járó jogok védelme és kötelességeik teljesítésének ellenôrzése, fe-
lettük fegyelmi hatóság gyakorlása, állásfoglalás és javaslattétel az újságírásra 
és a lapkiadásra, illetôleg a színmûvészeire és a filmmûvészetre vonatkozó kér-
désekben.
Akár idôszaki, akár nem idôszaki lap kiadója, szerkesztôje, vagy a lapnak állan-
dó munkaviszonyban álló munkatársa csak az lehet, aki a sajtókamara tagja,
Színháznál, mozgófényképet elôállító és kölcsönzés útján vagy másként forga-
lombahozó vállalatnál az elsô bekezdés b)pontjában meghatározott foglalko-
zások körében rendezôként, elôadóként vagy mûvészeti segédszemélyzet tagja-
ként csak azt szabad alkalmazni, aki a színmûvészeti és filmmûvészeti kamara 
tagja. A vallás- és közoktatásügyi miniszter indokolt esetben közérdekbôl ki-
vételt tehet. 
3. §. A sajtókamarának, úgyszintén a színmûvészeti és filmmûvészeti kama-
rának tagja csak magyar állampolgár lehet. A tagság egyéb feltételeit a m. kir. 
minisztérium rendeletben állapítja meg. 
4. §. A sajtókamara, úgyszintén a színmûvészeti és filmmûvé-
szeti kamara, tagjaiul zsidók csak olyan arányban vehetôk fel, 

1938.05.29 ELSÔ ZSIDÓTÖRVÉNY „A TÁRSADALMI 
ÉS A GAZDASÁGI ÉLET EGYENSÚLYÁNAK 

HATÁLYOSABB BIZTOSÍTÁSÁRÓL.”

hogy számuk a kamara összes tagjai számának húsz százalékát 
ne haladja meg.
Ebbe a húsz százalékba nem lehet beleszámítani:
a) a hadirokkantat, a tûzharcost, továbbá hôsi halált halt szülônek gyermekét 
és a hadiözvegyet;
b) azt, aki az 1919. évi augusztus hó 1. napja elôtt tért át valamely más, bevett 
felekezetbe és megszakítás nélkül ugyanennek a felekezetnek a tagja;
c) a b) pont alá esô szülônek olyan leszármazóját, aki nem az izraelita felekezet 
tagja. 
5. §. Akár idôszaki, akár nem idôszaki lapnál állandó munkaviszonyban álló 
munkatársul a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyeket csak olyan arányban 
szabad alkalmazni, hogy számuk az állandó munkaviszonyban álló munka-
társak számának húsz százalékát ne haladja meg; bármely címen kifizetett il-
letményük évi összege pedig nem haladhatja meg az ilyen munkaviszonyban 
álló összes munkatársak bármely címen járó illetményei évi összegének húsz 
százalékát. Ezeket a rendelkezéseket a munkaadó az 1939. évi december hó 31. 
napjáig köteles végrehajtani. A m. kir. miniszterelnök a végrehajtás módjára 
utasításokat adhat és közérdekbôl indokolt esetben a jelen §. rendelkezései 
alól kivételt tehet.
Akár idôszaki, akár nem idôszaki lapnál a kiadóhivatali személyzet, úgyszintén 
a szerkesztôségi segédszemélyzet tagjaként alkalmazottakra a 8. §. rendelkezé-
sei irányadók. A 4. §. második bekezdését a jelen §. rendelkezései tekintetében 
is megfelelôen alkalmazni kell.
A jelen §. rendelkezéseit nem lehet alkalmazni azokra a lapokra, amelyek kizá-
rólag hitéleti kérdésekkel és a felekezet ügyeivel foglalkoznak. 
6. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg, hogy az egyes színhá-
zaknál, úgyszintén a mozgófényképet elôállító és kölcsönzés útján vagy másként 
forgalombahozó egyes vállalatoknál milyen arányszámban lehet a 4. §. elsô be-
kezdése alá esô személyeket a 2. §. elsô bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott munkakörben alkalmazni. 
7. §. Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarák tagjaiul a 4. §. elsô be-
kezdése alá esô személyeket csak olyan arányban lehet felvenni, 
hogy számuk az összes tagok számának húsz százalékát ne ha-
ladja meg. Mindaddig, amíg az egyéb kamarai tagok arányszáma az összes 
tagok számának nyolcvan százalékát el nem éri, a 4. §. elsô bekezdése alá esô 
személyt a kamara csupán az újonnan felvett tagok öt százaléka erejéig vehet fel. 
Az illetékes miniszter a kamara felterjesztésére indokolt esetben közérdekbôl 
kivételt tehet.

A 4. §. második bekezdését a jelen §. esetében is meglehetôsen alkalmazni kell. 
8. §. Az 1937 : XXI. törvénycikk hatálya alá esô olyan vállalat-
nál, amelynél a tisztviselôi, kereskedôsegédi vagy más értelmi-
ségi munkakörben foglalkoztatottak száma tíz vagy ennél több, 
a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyeket csak olyan arány-
ban szabad alkalmazni, hogy számuk a vállalatnál értelmiségi 
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munkakörben foglalkoztatottak számának húsz százalékát ne 
haladja meg; bármi címen kifizetett illetményük évi összege 
pedig nem haladhatja meg az értelmiségi munkakörben al-
kalmazottak bármi címen járó illetményei évi összegének húsz 
százalékát.
Az a vállalat, amelynél az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak számában 
a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyek száma az elôzô bekezdésben meghatá-
rozott arányszámnál nagyobb, a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyt értelmi-
ségi munkakörben csupán az újonnan felvett tagok öt százaléka erejéig vehet fel 
mindaddig, amíg a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyek száma az értelmiségi 
munkakörben az elôzô bekezdésben meghatározott arányszámot meghaladja. 
Az arányszám egyenletes elérésének részletes szabályait a m. kir. minisztérium 
rendelettel állapítja, meg olyképpen, hogy szabály szerint el kell érni az elôbbi 
bekezdésben meghatározott arányszámot az 1943. évi június hó 30. napjáig, ezt 
a határidôt a m. kir. minisztérium az illetékes miniszter elôterjesztésére indokolt 
esetben közérdekbôl az 1948. évi június hó 30. napjáig meghosszabbíthatja. A 
m. kir. minisztérium az illetékes miniszter elôterjesztésére a jelen bekezdésben 
meghatározott rendelkezések alól indokolt esetben közérdekbôl kivételt tehet.
Az 1937 : XXI. törvénycikk hatálya alá esô olyan vállalatnál, amelynél a tiszt-
viselôi, kereskedôsegédi vagy más értelmiségi munkakörben foglalkoztatot-
tak száma tíznél kevesebb, a 4. §. elsô bekezdése alá esô alkalmazottaknak a 
többi alkalmazottakkal szemben az 1938. évi március hó 1. napján fennállott 
arányszámát a 4. §. elsô bekezdése alá esô személyek javára megváltoztatni nem 
szabad. Az 1938. évi március hó 1. napja után keletkezett vállalatokra az elsô 
bekezdés rendelkezése irányadó.
A 4. §. második bekezdését a jelen §. esetében is megfelelôen alkalmazni kell. 
9. §. Az 1931 : XXVI törvénycikkben a törvényhozás hatáskörébe tartozó intéz-
kedéseknek rendeleti úton megtételére adott és legutóbb az 1937 : X. törvény-
cikkel meghosszabbított felhatalmazásnak az 1938. évi június hó 30. napján 
lejáró határideje az 1939. évi június hó 30. napjáig meghosszabbíttatik, mégpe-
dig azzal a kiegészítéssel, hogy a felhatalmazás kiterjed a termelés folytonossá-
gának biztosítását célzó rendelkezések megtételére is.
Az 1931 : XXVI. törvénycikknek az 1932 : VII. törvénycikkel kiegészített ren-
delkezései egyébként változatlanul hatályban maradnak és hatályban marad az 
1937 : X. t.-c. 2. és 3. §-a is. 
10. §. A jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a m. kir. 
minisztérium gondoskodik.
Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy a jelen törvény rendelkezései-
nek végrehajtása végett, valamint az értelmiségi munkanélküliség leküzdésére 
szolgáló intézkedések végett adatszolgáltatási kötelességet állapítson meg, hogy 
gondoskodjék az adatszolgáltatás helyességének ellenôrzésérôl, továbbá, hogy 
rendelkezésének megszegését vagy kijátszását kihágásnak minôsíthesse s hogy 
a kihágás büntetésére az 1931 : XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt rendelkezéseket 
állapíthassa meg, végül arra is, hogy a rendelkezéseket megszegô vagy kijátszó 
vállalat élére a vállalat költségére vezetôt rendeljen mindaddig, amíg a rendel-
kezéseknek a vállalat eleget nem tett. 

1939 : IV. TÖRVÉNYCIKK
a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. 
Megjelent az Országos Törvénytár 1939. évi május hó 5-én kiadott 4-ik számá-
ban.
1. §. A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell 
tekinteni azt, aki ômaga vagy akinek legalább egyik szülôje, 
vagy akinek nagyszülôi közül legalább kettô a jelen törvény 
hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen 
törvény hatálybalépése elôtt az izraelita hitfelekezet tagja volt 
úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése után 
született ivadékait.
Az elôzô bekezdésben meghatározott személyek közül nem lehet zsidónak te-
kinteni azt, aki az 1939. évi január hó 1. napja elôtt kötött házasságból szárma-
zik, ha szülôi közül csak az egyik és nagyszülôi közül is legfeljebb kettô volt az 
izraelita hitfelekezet tagja és ha:
1. mindkét szülôje már a házasságkötéskor valamely keresztényhit felekezet tag-
ja volt és azontúl is keresztény hitfelekezet tagja maradt, vagy
2. szülôinek házasságuk megkötése elôtt a törvényben meghatározott módon 
kötött megegyezése értelmében a keresztény szülô vallását követi és a házasság 
megkötésekor izraelita vallású szülô az 1939. évi január hó 1. napja elôtt vala-
mely keresztény hitfelekezetre tért át és azontúl is keresztény hitfelekezet tagja 
maradt, vagy
3. születésétôl kezdve keresztény hitfelekezet tagja volt, vagy élete hetedik évé-
nek betöltése elôtt keresztény hitfelekezet tagjává lett, izraelita vallású szülôje 
az 1939. évi január hó 1. napját megelôzôen vált valamely keresztény hitfele-
kezet tagjává és mind ômaga, mind a szülôje ezentúl is keresztény hitfelekezet 
tagja maradt.
Az elsô bekezdésben meghatározott személyek közül nem lehet zsidónak tekin-
teni azt sem, aki
a) az 1919. évi augusztus hó 1. napja elôtt lett keresztény hitfelekezet tagjává és 
azontúl is keresztény hitfelekezet tagja maradt, ha zsidó szülôi illetôleg zsidó 
szülôje - amennyiben pedig szülôi az 1848. évi december hó 31. napja után szü-
lettek, ezek zsidó felmenôi - az 1849. évi január hó 1. napja elôtt Magyarország 
területén születtek ;
b) a jelen törvény értelmében zsidónak nem tekintendô személlyel az 1939. évi 
január hó 1. napja elôtt kötött házasságot, ha ebbôl a házasságból született vagy 
születendô gyermekei közül egyiket sem kell a jelen törvény értelmében zsidó-
nak tekinteni;
c) a jelen §. értelmében zsidónak nem tekintendô ivadéka;

1939.05.05 MÁSODIK ZSIDÓTÖRVÉNY 
„A ZSIDÓK KÖZÉLETI ÉS GAZDASÁGI 

TÉRFOGLALÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁRÓL”
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d) legkésôbb az 1939. évi január hó 1. napja óta valamely keresztény hitfelekezet 
kötelékébe tartozó és egyébként az a) pontban meghatározott személyi kellé-
keknek megfelelô szülôknek olyan ivadéka, aki születésétôl kezdve keresztény 
hitfelekezet tagja.
A második és a harmadik bekezdés rendelkezései nem terjednek ki arra, aki a 
jelen törvény hatálybalépése után a jelen §. értelmében zsidónak tekintendô 
személlyel köt házasságot.
A jelen §. rendelkezéseit a házasságon kívül született gyermekekre is megfe-
lelôen alkalmazni kell.
A harmadik bekezdés a), valamint d) pontjában meghatározott személyekre és 
ivadékaikra az 5. §. elsô bekezdésében, a 6., a 7., a 10., a 15., a 16. §-okban és 
a 19. §. második bekezdésében megállapított korlátozó rendelkezéseket alkal-
mazni kell.
Utasíttatik a minisztérium, hogy - amennyiben annak szüksége felmerül, hogy 
egyes személyek a jelen törvény hatálya alól megfelelô intézmény felállítása út-
ján, a nemzet különleges érdekébôl kivételesen mentesíttessenek - ily intéz-
mény létesítésére az országgyûlésnek megfelelô elôterjesztést tegyen. 
2. §. Amennyiben a jelen törvény máskép nem rendelkezik, rendelkezéseit nem 
lehet alkalmazni:
1. olyan tûzharcosra (1938 : IV. t.-c. 1. §.): vagy az 1914-1918. évi háborúban ha-
difogságot szenvedettre, aki a sebesülési érem viselésére jogosult és az ellenség 
elôtt tanúsított vitéz magatartásáért legalább egy ízben kitüntetésben részesült, 
vagy olyan hadirokkantra, aki az ellenség elôtt tanúsított vitéz magatartásáért 
legalább egy ízben kitüntetésben részesült;
2. arra, akit az 1914-1918. évi háborúban ezüst vagy arany vitézségi éremmel 
tüntettek ki, vagy aki az ellenség elôtt tanúsított vitéz magatartásáért más ki-
tüntetésben legalább két ízben részesült, valamint arra, akinek atyját az 1914-
1918. évi háborúban arany, vagy legalább két ízben nagy ezüst vitézségi érem-
mel tüntették ki;
3. arra, akit az 1914-1918. évi háborúban a kardokkal ékesített III. osztályú vas-
koronarenddel tüntettek ki, vagy aki ennél magasabb és ugyancsak a kardokkal 
ékesített kitüntetésben részesült, valamint ennek gyermekeire ;
4. arra, aki a jelen törvény hatálybalépésekor legalább ötven százalékban hadi-
rokkant, továbbá annak feleségére és gyermekeire, aki a jelen törvény hatályba-
lépésekor hetvenöt vagy száz százalékban hadirokkant;
5. arra, aki az 1914-1918. évi háborúban hôsi halált halt személy özvegye vagy 
gyermeke ;
6. arra, aki az 1918. és 1919. évi forradalmak idején az ezek ellen irányuló nem-
zeti mozgalmakban résztvett, ha ezzel életet kockáztatta, vagy e miatt szabad-
ságvesztést szenvedett, valamint ennek feleségére és gyermekeire, aki ilyen te-
vékenysége miatt életét vesztette;
7. a belsô titkos tanácsosokra, a m. kir. titkos tanácsosokra, továbbá arra, aki 
a jelen törvény hatálybalépésekor valamelyik tudományegyetem vagy a József 
nádor mûszaki és gazdaságtudományi egyetem tényleges vagy nyugdíjas nyil-
vános rendes tanára;
8. arra, aki keresztény hitfelekezetnek tényleges vagy nyugdíjas lelkipásztora;

9. arra, aki a nemzetközi olimpiai bizottság által rendezett olimpiai versenyen 
bajnokságot szerzett.
A jelen §-ban megállapított mentesség a mentesített személy ivadékaira nem 
terjed ki.
Az elsô bekezdés l-5. pontjának rendelkezéseit az 1914-1918. évi háború befeje-
zése után az országért vívott harcokban résztvettekre is megfelelôen alkalmazni 
kell. 
3. §. Honosítás, házasságkötés vagy törvényesítés által zsidó 
magyar állampolgárságot nem szerezhet.

Felhatalmaztatik a belügyminiszter, hogy hatálytalanítsa a honosítás (vissza-
honosítás) útján az 1914. évi július hó 1. napja után magyar állampolgárrá lett 
annak a zsidónak honosítását (visszahonosítását), akit életviszonyai nem utal-
nak arra, hogy az ország területén maradjon. Hatálytalanítani kell a honosítást 
(visszahonosítást), ha a honosításnak (vissza-honosításnak) a törvényben meg-
határozott elôfeltételei nem állottak fenn, vagy ha a magyar állampolgárságnak 
honosítás (visszahonosítás) útján való megszerzése érdekében bûncselekményt 
vagy fegyelmi vétséget követtek el vagy a hatóságot megtévesztették.
A honosítás (visszahonosítás) hatálytalanítása kiterjed a honosított (visszaho-
nosított) személynek vele együttélô feleségére és atyai hatalma alatt álló kiskorú 
gyermekeire is, ha a határozat eltérôen nem rendelkezik.
A honosítás (visszahonosítás) hatálytalanításával együtt a névváltoztatás enge-
délyezését is hatálytalanítani kell. 
4. §. Zsidót nem lehet az országgyûlés felsôházának tagjává meg-
választani, kivéve az izraelita hitfelekezet képviseletére hivatott lelkészeket.

Zsidónak csak akkor van országgyûlési, törvényhatósági és községi választójoga 
és zsidót csak akkor lehet országgyûlési képviselônek, törvényhatósági bizott-
sági és községi képviselôtestületi tagnak megválasztani, ha ô maga és szülôi 
- amennyiben szülôi az 1867. év december hó 31. napja után születtek, ezeknek 
szülôi is - Magyarországon születtek és a törvényben meghatározott egyéb elô-
feltételeken felül hitelt érdemlôen igazolja azt is, hogy szülôi vagy - amennyiben 
szülôi az 1867. évi december hó 31. napja után születtek - ezek felmenôi az 1867. 
évi december hó 31. napja óta állandóan Magyarország területén laktak.
Zsidó csak az összes választók közül választás, továbbá a vallásfelekezetek képvi-
selete jogcímén lehet a törvényhatósági bizottság tagja. Zsidó mint legtöbb 
adófizetô nem lehet a községi képviselôtestület tagja. Zsidót a 
törvényhatósági és a községi legtöbb adófizetôk névjegyzékébe 
nem lehet felvenni.
Az, akit az országgyûlési képviselôválasztók névjegyzékébe felvettek, ha 
ôt a jelen törvény értelmében zsidónak kell tekinteni, köteles 
ezt bejelenteni. Zsidó csak akkor gyakorolhat választójogot, 
ha igazolja, hogy ôt ez a jog a második bekezdés értelmében 
megilleti. Egyébként a zsidók választójogára vonatkozó részletes szabályokat 
a minisztérium rendeletben állapítja meg.
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A jelen törvény kihirdetésének napját követô négy hónap alatt tartott választás 
esetében annál a zsidónál, aki a törvényben a választójogra megszabott egyéb 
elôfeltételeken felül igazolja azt, hogy ô maga és szülôi - amennyiben szülôi 
az 1867. évi december hó 31. nap a után születtek, ezek szülôi is - Magyar-
országon születtek, a második bekezdésben meghatározott választójogosultság 
szempontjából vélelmezni kell, hogy szülôi vagy - amennyiben szülôi az 1867. 
évi december hó 31. napja után születtek - ezek felmenôi az 1867. évi december 
hó 31. napja óta állandóan Magyarország területén laktak. 
5. §. Tisztviselôként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem lép-
het az állam, törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más 
köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. Ez a rendelke-
zés a társadalombiztosító intézetek szerzôdött és ideiglenesen megbízott orvo-
saira is irányadó. A biztosító intézet elnöke az intézet zsidó szerzôdött orvosai-
nak szerzôdéses jogviszonyát egy évi felmondással megszüntetheti.

A közép-, a középfokú és a szakiskolákban oktatást végzô zsidó tanárokat, a 
népiskolákban oktatást végzô zsidó tanítókat, továbbá a zsidó községi, jegyzôket 
(körjegyzôket) az 1943. évi január hó 1. napjáig, a zsidó kir. ítélôbírákat és a kir. 
ügyészségek zsidó tagjait az 1940. évi január hó 1. napjával nyugdíjazni kell, 
illetôleg az erre irányadó szabályok szerint a szolgálatból végkielégítéssel el kell 
bocsátani. Nem terjed ki ez a rendelkezés arra, aki az elôbb meghatározott idô-
pont eltelte elôtt a közszolgálat más ágában nyer alkalmazást.
A jelen §. rendelkezéseit a 2. §. elsô bekezdésében meghatározott személyekre 
is alkalmazni kell.
Az izraelita hitfelekezeti vallástanárokra (vallástanítókra) és az izraelita hitfele-
kezet szervezeteinek, intézményeinek és intézeteinek alkalmazottaira a jelen §. 
rendelkezései nem terjednek ki.
Felhatalmaztatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy rendelettel sza-
bályozza az izraelita hittanító iskolák és tanfolyamok számát, szervezetét, mû-
ködését és felügyeletét, valamint általában az úgynevezett héber tantárgyak 
oktatását. 
6. §. Zsidót kir. közjegyzônek, hites tolmácsnak, állandó bí-
rósági vagy más hivatalos szakértônek (becsüsnek) kinevezni, 
közjegyzôi helyettesnek kirendelni, zsidónak szabadalmi ügy-
vivôi jogosítványt adni nem lehet.

Ezt a rendelkezést a 2. §. elsô bekezdésében meghatározott személyekre is al-
kalmazni kell.
Hites könyvvizsgálatra képesítô vizsgára zsidót mindaddig nem lehet bocsá-
tani, amíg a zsidó hites könyvvizsgálók száma az összes hites könyvvizsgálók 
számának hat százalékát kitevô szám alá nem csökken. 
7. §. Az egyetemek és, a fôiskolák elsô évfolyamára zsidót csak olyan arány-
ban lehet felvenni, hogy a zsidó hallgatók (növendékek) száma az egyetem vagy 
a fôiskola illetô karára (osztályára) felvett összes hallgatók (növendékek) szá-
mának hat százalékát, a József nádor mûszaki és gazdaságtudományi egyetem 
közgazdasági karának közgazdasági és kereskedelmi osztályán a hallgatók szá-

mának tizenkét százalékát ne haladja meg. Ez a rendelkezés nem terjed ki az 
egyetemek hittudományi karának és a hittudományi fôiskoláknak a hallgatóira 
(növendékeire).
8. §. A társadalombiztosító intézetek önkormányzati szerveinek választásánál 
érvényesen csak olyan lajstromot lehet ajánlani, amelyen a jelöltek hat száza-
lékánál több zsidó nem szerepel. Az egyes ajánló csoportok lajstromára jutott 
tagsági helyeknek legfeljebb hat százaléka tölthetô be zsidóval. Ennélfogva az 
egyes lajstromokra jutott tagsági helyek - a hat százalék kimerítése után - a laj-
strom sorrendjében esetleg következô zsidóknak figyelmen kívül hagyásával, a 
sorrendben következô nemzsidó jelölteket illetik.
Nem lajstromos választás esetében, ha az egyes választócsoportok csak egy ren-
des tagot választanak, zsidót megválasztani nem lehet.
9. §. Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarába, sajtókamarába, úgyszintén szín-
mûvészeti és filmmûvészeti kamarába zsidót tagul csak olyan arányban lehet 
felvenni, hogy a zsidó tagok száma az illetô kamara összes tagjai, ha pedig a 
kamara szakosztályokra vagy foglalkozási csoportokra tagozódik, az egyes szak-
osztályok, illetôleg foglalkozási csoportok tagjai számának hat százalékát ne ha-
ladja meg. Mindaddig, amíg a zsidó kamarai tagok száma az illetô kamara összes 
tagjai számának hat százalékát kitevô szám alá nem csökken, zsidót kamarai ta-
gul felvenni nem lehet. A 2. §. elsô bekezdése alá esô személyt az idôközönként 
felvehetô tagok számának három százaléka erejéig, úgyszintén az 5. §. második 
bekezdése értelmében nyugdíjazott vagy a szolgálatból az említett rendelkezés 
értelmében egyébként elbocsátott személyt, valamint azt a zsidót, aki az 1939. 
évi január hó 1. napja elôtt közjegyzôhelyettes volt, kamarai tagul fel lehet ven-
ni akkor is, ha a kamara zsidó tagjainak száma a fentemlített hat százalék alá 
még nem is csökkent. A kamarai tagul felvételre jelentkezô zsidó hadirokkantat 
(1933 : VII. t.-c. 2. §. A) pont), valamint tûzharcost (1938 : IV. t.-c. 1. §.) a többi 
zsidó jelentkezôkkel szemben elônyben kell részesíteni.
A 2. §. elsô bekezdése alá esô személyeket kamarai tagul az összes kamarai ta-
gok számának három százaléka erejéig azután is fel lehet venni, miután a zsidó 
kamarai tagok száma - a 2. §. elsô bekezdése alá esô személyeket nem számítva 
- hat százalék alá csökkent.
Az elôzô bekezdések rendelkezéseit megfelelôen alkalmazni kell a helyettes 
ügyvédekre, valamint az ügyvédjelöltekre (1937 : IV. t.-c. 67. és 70. §.), úgyszin-
tén a mérnökhelyettesekre (1923 : XVIII, t.-c. 10. §.) is.
Az elsô bekezdésben felsorolt kamarák tisztikarának és választmányának tagja 
zsidó csak a tisztikar, illetôleg a választmány tagjai hat százalékának erejéig 
lehet. Ha a kamara tisztikarának, illetôleg választmányának tagjai közt a zsidók 
száma a jelen törvény hatálybalépésekor a hat százalékot meghaladja, a zsidó 
tisztviselôk, illetôleg választmányi tagok megbízatása megszûnik és helyüket 
a törvény hatálybalépésétôl számított harminc nap alatt új választás útján kell 
betölteni. Az ebben a tekintetben esetleg szükséges részletes szabályokat az 
illetékes miniszter rendeletben állapítja meg.
Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy az 1938 : XV. t.-c. 2. és 3. §-ában és a 
jelen §-ban foglaltaknak szem elôtt tartásával mûvészeti kamarák felállításáról 
gondoskodjék. 
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10. §. Akár idôszaki, akár nem idôszaki lap szerkesztésében állandó munkavi-
szonyban álló munkatársul zsidókat csak az értelmiségi munkakörben foglal-
koztatottakra megállapított szabályoknak (17. §.) megfelelôen lehet alkalmazni.
Zsidó nem lehet idôszaki lap felelôs szerkesztôje, kiadója, 
fôszerkesztôje, vagy bármily névvel megjelölt olyan munkatár-
sa, aki a lap szellemi irányát megszabja, vagy a lap szerkeszté-
sében egyébként irányító befolyást gyakorol. Ezt a rendelkezést a 2. 
§. elsô bekezdésében megjelölt személyekre is alkalmazni kell.

Az elôzô bekezdések rendelkezéseit nem lehet alkalmazni azokra az idôszaki 
lapokra, amelyek kizárólagosan izraelita hitfelekezeti, zsidó mûvelôdési, gaz-
dasági vagy más zsidó társadalmi célokat szolgálnak és ezt a jellegüket a lap 
címében (alcímében) határozottan feltüntetik.
A miniszterelnök nem magyarnyelvû idôszaki lapokra a jelen §. rendelkezései 
alól kivételt tehet. 
11. §. Zsidó nem lehet színház igazgatója, mûvészeti titkára, 
dramaturgja vagy bármily névvel megjelölt olyan alkalmazott-
ja, aki a színház szellemi vagy mûvészeti irányát megszabja, a 
színház mûvészi személyzetének alkalmazásában vagy a szín-
ház mûvészeti ügyvitelében egyébként irányító befolyást gya-
korol.
Az elôzô bekezdés rendelkezéseit megfelelôen alkalmazni kell a mozgó-fényké-
pet elôállító, forgalomba hozó vagy elôadó vállalatok igazgatóira és az igazgatási 
tennivalókat ellátó mûvészi ügyvezetôire, ügykezelôire és egyéb olyan alkalma-
zottaira, akik a mozgófénykép elôállításában, forgalomba hozatalában vagy a 
mûsor megállapításában irányító befolyással közremûködnek.
Mozgófényképet elôadó vállalatnál alkalmazott igazgató, vagy igazgatási ten-
nivalókat ellátó ügyvezetô csak az lehet, aki a színmûvészeti és filmmûvészeti 
kamara tagja.
Színházi elôadások üzletszerû rendezésére (tartására) zsidó 
vagy jogi személy hatósági engedélyt nem kaphat.

A jelen §. rendelkezéseit a 2. §. elsô bekezdésében megjelölt személyekre is 
alkalmazni kell. 
12. §. Állami egyedáruság alá esô cikkek árusítására engedélyt, úgyszintén 
hatósági engedélytôl függô hasznot hajtó olyan egyéb jogosítványt, amelynek 
engedélyezése vagy engedélyezésének megtagadása a hatóság szabad mérleg-
elésétôl függ, zsidónak nem lehet adni. A jelen törvény hatálybalépése elôtt 
zsidóknak kiadott (zsidók által megszerzett) ilyen engedélyeket (jogosítványo-
kat) a törvény hatálybalépésétôl számított öt év alatt, dohány-nagyárudai és 
dohány-kisárudai engedélyt, saját termésû bornak kismértékben eladására 
jogosító engedélyt, továbbá megyei városban, úgyszintén nagy- és kisközség-
ben fennálló italmérési és italeladási engedélyt, a törvény hatálybalépésétôl 
számított két év alatt, gyógyszertári jogot a törvény hatálybalépésétôl számított 
három év eltelte után kezdôdô öt év alatt meg kell vonni.

Az állami egyedáruság alá esô cikkek elôállítására vagy feldolgozására és érté-
kesítésére vonatkozó engedélynek (jogosítványnak) az elôzô bekezdés szerinti 
megvonását vagy az engedély meghosszabbításának (megújításának) megtaga-
dását mellôzni lehet, ha az engedély (jogosítvány) alapján folytatott üzem meg-
szûnése az adott idôpontban a termelést, a közfogyasztást, vagy a munkaviszo-
nyokat jelentôs mértékben károsan befolyásolná.
Az elsô bekezdés alapján visszavont gyógyszertári jognak újból engedélyezése 
esetében az új engedélyes köteles a korábbi engedélyesnek, illetôleg örökösének 
kívánságára a gyógyszertár berendezését és anyagkészletét az Országos Köz-
egészségügyi Tanács megfelelô szaktanácsa által a tényleges viszonyok figye-
lembevételével megállapított becsértékén átvenni, ezenfelül a gyógyszertári jo-
gosítvány ellenértékét is megfizetni. A gyógyszertári jogosítvány ellenértékéül 
azoknak az összegeknek egy évre esô átlagát kell tekinteni, amelyek az elvonás 
évét megelôzô öt évben a vagyonadó kivetésének alapjául szolgáltak. A becsér-
téknek és a gyógyszertári jogosítványért járó ellenértéknek megfizetésére a ha-
táridôt, továbbá a fizetés módozatait a belügyminiszter állapítja meg.
Reálgyógyszertári jogot zsidó élôk közötti jogügylet alapján egyáltalában nem, 
végintézkedés alapján vagy törvényes örökösödés jogcímén pedig csak abban az 
esetben szerezhet, ha az örökhagyónak egyenes ágon rokona vagy házastársa.
A belügyminiszter a mozgófényképüzemekre vonatkozóan kiadott összes mu-
tatványengedélyeket a jelen törvény végrehajtása céljából bármikor felülvizs-
gálhatja és a felülvizsgált bármelyik engedélyt megvonhatja.
Nem kaphat állami egyedáruság alá esô cikkek árusítására engedélyt, úgyszin-
tén az elsô bekezdés alá esô egyéb jogosítványt az, aki a maga neve alatt zsidó 
részére kísérelte meg az engedély, illetôleg a jogosítvány megszerzését.
Az elsô bekezdés alá esô jogosítvány hasznosítása tárgyában zsidóval kötött 
társulási szerzôdést jóváhagyni nem lehet, a törvény hatálybalépése elôtt jóvá-
hagyott ilyen szerzôdést a miniszter felhívására meg kell szüntetni ; a társulási 
szerzôdés ilyen esetben egyévi felmondással akkor is megszüntethetô, ha a szer-
zôdés ezt kizárja vagy hosszabb felmondási idôhöz köti. 
13. §. Közszállítást (1931: XXI. t.-c. 21. §.) zsidóknak csak annyiban lehet odaí-
télni, hogy a zsidóknak odaítélt közszállítások vállalati összege együttvéve a ha-
tóság, hivatal, intézet, vállalat, üzem vagy más intézmény évi költségvetésébe, 
úgyszintén megállapított beruházási tervébe (munkatervébe) a közszállítások 
fedezésére felvett egész összegnek az 1939. és az 1940. években húsz, az 1941. és 
az 1942. években tíz, az 1943. évtôl kezdve pedig hat százalékát meg ne haladja. 
Ettôl a szabálytól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a közszállításra más 
nem jelentkezik, vagy ajánlata lényegesen kedvezôtlenebb.
Nem szabad közszállításban részesíteni azt, akit a bíróság a jelen törvényben 
meghatározott vétség miatt jogerôsen elítélt. Nem szabad közszállításban ré-
szesíteni azt a nemzsidót, aki a maga neve alatt zsidó részére, úgyszintén azt 
a zsidót, aki nemzsidónak a neve alatt a maga részére szerez meg közszállítást 
vagy ezt megkísérli. 
14. §. Ipar gyakorlására zsidónak iparigazolványt, illetôleg iparengedélyt mind-
addig nem lehet kiállítani, amíg az illetô községben a zsidóknak kiadott ipa-
rigazolványok és iparengedélyek együttes száma a községben fennálló összes 
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iparigazolványok és iparengedélyek számának hat százaléka alá nem csökken. 
A kereskedelem- és közlekedésügyi, illetôleg az iparügyi miniszter közérdekbôl 
kivételt tehet.
Foglalkozást közvetítô irodára, továbbá hitelhírszolgálatra és hiteltudósításra 
zsidó iparengedélyt nem kaphat. Foglalkozást közvetítô irodára a jelen törvény 
hatálybelépése elôtt zsidónak adott iparengedély az 1940. évi december hó 31. 
napján megszûnik. 
15. §. Mezô- vagy erdôgazdasági ingatlant zsidó élôk közötti jogügylet útján 
csak árverés vagy árverés hatályával magánkézbôl eladás során és csakis a ha-
tóság engedélyével tett vételi ajánlat alapján szerezhet.
Az elôzô bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki arra az esetre:
a) ha az ingatlant gyár-, bánya-, ipar- vagy fürdôtelep létesítése, kibôvítése vagy 
fenntartása céljára szerzik meg és a szerzô fél az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes kereskedelmi és iparkamara által kiállított nyilatkozattal igazolja, hogy az 
ingatlan megszerzése az említett célra szükséges;
b) a megszerezni kívánt ingatlan házhely céljára alkalmas, 600 négyszögölnél 
nem nagyobb és a szerzô fél hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy házhelye 
vagy lakóházzal beépített ingatlana nincsen.
Az elsô bekezdésben említett körülmények igazolásának módját, az elsô be-
kezdés értelmében szükséges hatósági engedély megadására, illetôleg hatósági 
bizonyítvány kiállítására jogosult hatóságot és ennek eljárását, úgyszintén a te-
lekkönyvi hatóság eljárására vonatkozó szabályokat az igazságügyminiszter a 
földmívelésügyi miniszterrel egyetértve rendelettel állapítja meg.
16. §. Zsidót az egyébként fennálló korlátozásokra tekintet nél-
kül lehet összes mezôgazdasági ingatlanának tulajdonul vagy 
kishaszonbérletek céljára átengedésére kötelezni. Ezt a rendelke-
zést arra a mezôgazdasági ingatlanra is alkalmazni kell, amelyet zsidó az 1937. 
évi december hó 31. napja után és a jelen törvény hatálybalépése elôtt élôk 
közötti vagy halál esetére szóló jogügylettel bárkire átruházott; ennek a ren-
delkezésnek alapján azonban átengedésre kötelezésnek nem zsidóra átruházott 
ingatlan tekintetében csak az átruházástól számított három év alatt van helye.

Az elsô bekezdés alapján nincs helye átengedésre kötelezésnek, ha
a) az ingatlan a 15. §. második bekezdésének a) pontjában megjelölt célra szol-
gál és ezt az illetékes hatóság igazolja;
b) az ingatlan házhely céljára alkalmas, 600 négyszögölnél nem nagyobb és 
a tulajdonos hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy házhelye vagy lakóházzal 
beépített más ingatlana nincs.
A második bekezdésben foglaltak tekintetében a 15. §. harmadik bekezdése 
megfelelôen irányadó.
Ha zsidó mezô- vagy erdôgazdasági ingatlanát átruházza, az átruházáshoz, te-
kintet nélkül az ingatlan területére és a szerzô fél személyére, hatósági hozzá-
járulás szükséges. Ily esetben az állami elôvásárlási jogot, tekintet nélkül az 
ingatlan területére és a szerzô fél személyére, gyakorolni lehet vagy pedig az 
ingatlant elidegenítô jogügylet tudomásulvételét az elôvásárlási jog gyakorlása 
nélkül meg lehet tagadni.

17. §. A közszolgálat körén kívül akár természetes személy, akár jogi személy 
által fenntartott ipari (kereskedelmi), bányászati, kohászati, bank-és pénzvál-
tóüzleti vállalatban, biztosítási magánvállalatban, közlekedési vállalatban és 
mezôgazdasági (kert- és szôlôgazdasági) üzemben, továbbá bármiféle más ke-
resô foglalkozásban tisztviselôi, kereskedôsegédi vagy más értelmiségi munka-
körben zsidót csak olyan arányban szabad alkalmazni, hogy a 2. §. elsô bekezdé-
se alán nem esô zsidó alkalmazottak száma a vállalatnál (keresô foglalkozásban) 
értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak számának tizenkét százalékát, az 
összes zsidó alkalmazottak száma pedig - ideszámítva tehát a 2. §. elsô bekez-
dése alá esô alkalmazottakat is - az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak 
számának tizenöt százalékát ne haladja meg.
Ha az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak száma tizenötnél kevesebb, 
de négynél több, legfeljebb két, ha pedig az alkalmazottak száma ötnél keve-
sebb, legfeljebb egy alkalmazott lehet zsidó. Ennek a rendelkezésnek a szem-
pontjából a 2. §. elsô bekezdésében meghatározott mentességet nem lehet fi-
gyelembevenni; a 2. §. elsô bekezdése alá esô személyeket azonban - egyébként 
egyenlô elôfeltételek mellett - az alkalmazás és a szolgálatban megtartás szem-
pontjából elônyben kell részesíteni.
Az elsô és a második bekezdés rendelkezései megfelelôen irányadók az alkal-
mazottak illetményei (akár pénzben, akár természetben bármely címen élvezett 
juttatások) összegének arányára is.
Az elsô, a második és a harmadik bekezdésben meghatározott arányszámot az 
1943. évi január hó 1. napjáig kell elérni. A csökkentést félévenkint minden 
évben június hó 30. és december hó 31. napjáig legalábbis egyenletesen akként 
kell végrehajtani, hogy az elsô, a második és a harmadik bekezdésben meghatá-
rozott arány az 1943. évi január hó 1. napjáig eléressék.
Az olyan vállalat, amelynél az utolsó három évben a közszállítások az évi forga-
lom húsz százalékát meghaladták, az elôzô bekezdésekben meghatározott köte-
lezettségnek az 1941. évi június hó 30. napjáig tartozik eleget, tenni. A negye-
dik bekezdésben meghatározott határidôt a minisztérium az illetékes miniszter 
elôterjesztésére két évvel meghosszabbíthatja az olyan vállalat tekintetében, 
amely évi termelésének legalább harminchárom százalékát külföldre szállítja, 
három évvel pedig az olyan vállalat tekintetében, amely évi termelésének lega-
lább harminchárom százalékát szabadon átváltható devizák ellenében szállítja 
külföldre.
A zsidó alkalmazottak számának és illetményeinek az összes alkalmazottak szá-
mához és illetményeinek összegéhez viszonyított, az 1938. évi március hó 1. 
napján fennállott arányszámát a zsidó alkalmazottak javára megváltoztatni nem 
szabad. Ez a rendelkezés az 5. §. második bekezdése értelmében nyugdíjazott 
vagy a szolgálatból az említett rendelkezés értelmében egyébként elbocsátott 
személy alkalmazását nem zárja ki.
A jelen §. értelmében, megüresedô helyekre külföldi állampolgárt csak az ille-
tékes miniszter elôzetes hozzájárulásával lehet alkalmazni. Azokat a zsidókat, 
akik valamely keresztény hitfelekezet tagjai, az elôzô bekezdésekben megha-
tározott arányszám tekintetében legalább is annak egynegyed részéig kell - 
egyébként egyenlô elôfeltételek közt - figyelembevenni. A zsidó hadirokkantat 
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(1933 : VII. t.-c. 2. §. A) pont), valamint tûzharcost (1938: IV. t.-c. 1. §.) az elôzô 
bekezdésekben meghatározott arányszám keretében más zsidókkal szemben - 
egyébként egyenlô elôfeltételek közt - elônyben kell részesíteni.
A minisztérium rendeletben rendelkezhetik arról, hogy a jelen §. alapján 
megüresedett és nem a vezetô állások körébe tartozó állások egy részét csak az 
erre a célra összeállított hivatalos névjegyzékben feltüntetett jelentkezôk sorá-
ból szabad betölteni.
Ha a gazdasági élet zavartalan menete vagy a termelés rendje érdekében elke-
rülhetetlenül szükséges, a minisztérium az illetékes miniszter elôterjesztésére 
kivételesen megengedheti azt, hogy különleges szakértelmet kívánó munka-
körben zsidó - amennyiben a munkakör ellátására alkalmas nemzsidó magyar 
állampolgár rendelkezésére nem áll - az elôzô bekezdésekben meghatározott 
arányszámon felül és meghatározott idôre alkalmazásban maradjon.
A jelen §. alkalmazása szempontjából az utazókat (üzletszerzôket, ügynököket) 
a többi alkalmazottól elkülönítve kell figyelembevenni; az illetékes miniszter az 
utazók (üzletszerzôk, ügynökök) tekintetében a jelen §. rendelkezéseinek alkal-
mazása alól közérdekbôl kivételt tehet.
A jelen §. rendelkezéseit alkalmazni kell a kir. közjegyzô, a bírósági végrehajtó 
és a szabadalmi ügyvivô alkalmazottaira. 
18. §. Ha vállalat közfogyasztás céljára szolgáló árut bizományosi vagy más né-
ven létesített szervezet útján hoz forgalomba, a szervezetben zsidók csak olyan 
arányban vehetnek részt, hogy számuk a szervezetben résztvevôk együttes szá-
mának, jutalékuk vagy más hasonló jellegû jövedelmük pedig az összes résztve-
vôk jutalékának vagy más hasonló jellegû jövedelmének tizenkét százalékát - a 
2. §. elsô bekezdése alá esô személyeket is figyelembevéve, tizenöt százalékát 
- ne haladja meg.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az iparügyi miniszterrel egyetért-
ve állapítja meg azokat az árukat, amelyeket forgalombahozó vállalatok tekinte-
tében az elôzô bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell és határozza meg azt az 
idôt - lehetôleg a 17. §. negyedik, ötödik és hatodik bekezdésében foglaltaknak 
megfelelô figyelembevételével - amely alatt az elôzô bekezdés rendelkezéseit 
végre kell hajtani.
A szervezetben részvételre zsidóval kötött szerzôdés egy évi felmondással akkor 
is megszüntethetô, ha a szerzôdés a felmondást kizárja vagy hosszabb felmon-
dási idôhöz köti. A szerzôdésnek az egy évi felmondás következtében megszû-
nése miatt a szerzôdés vagy a felmondási idô hosszabb tartamára alapított kár-
térítési követelést nem lehet érvényesíteni.
19. §. A 17. §. rendelkezéseit megfelelôen alkalmazni kell az 5. §. rendelkezései 
alá nem esô bármely egyesület (érdekképviselet), vagy bármily más megjelölésû 
szervezet, úgyszintén alapítvány tisztviselôire, valamint értelmiségi munkakör-
ben foglalkoztatott egyéb alkalmazottaira.
Munkásegyesület vagy más munkásszervezet intézôszervének 
vagy tisztikarának tagja, munkaközvetítéssel foglalkozó szer-
vezetnek tisztviselôje vagy értelmiségi munkakörben foglalkoz-
tatott egyéb alkalmazottja zsidó nem lehet. Ezeket a rendelkezéseket 
a 2. §. elsô bekezdésében megjelölt személyekre is alkalmazni kell.

A jelen §. rendelkezéseit nem lehet alkalmazni azokra a szervezetekre és ala-
pítványokra, amelyek kizárólagosan a 10. §. harmadik bekezdésében meghatá-
rozott célokra alakulnak, vagy ilyen célokra állanak fenn és amelyeknek alap-
szabályaik vagy más szervezeti szabályaik szerint csakis zsidó tagjai lehetnek. 
20. §. A 12-16. §-ban a zsidókra megállapított rendelkezéseket 
megfelelôen kell alkalmazni jogi személyekre és a társasági 
jogviszony körében azon az alapon, hogy a vezetôk többsége, 
az igazgatóság vagy a felügyelôbizottság tagjainak többsége, il-
letôleg a tulajdonostársak többsége zsidó.

A részletes szabályokat a minisztérium rendeletben állapítja meg. 
21. §. Ha a zsidó alkalmazottat a jelen törvény rendelkezései következtében kell 
elbocsátani, a szolgálati viszonyt felmondás útján a törvényes felmondási idô 
elteltétôl számított hatállyal meg lehet szüntetni még akkor is, ha a szolgála-
ti szerzôdés szerint a szolgálati viszony határozott idôre szól. Ilyen esetben az 
alkalmazottat a javadalmazásnak a törvényes felmondási idôre esô része, va-
lamint a törvényes végkielégítés illeti meg. Ezt meghaladó végkielégítés vagy 
egyéb kártalanítás az alkalmazottnak nem jár.
Ha az alkalmazottnak a szolgálati szerzôdés vagy az alkalmazottakra irányadó 
szolgálati szabályzat szerint akár a vállalattól, akár a vállalat elismert nyugdíj-
pénztárától nyugdíjra van igénye, ezt az igényét az elbocsátás nem érinti.
Ha a vállalatra, illetôleg a vállalat elismert nyugdíjpénztárára a jelen törvény 
alapján elbocsátott alkalmazott nyugdíjának vagy végkielégítésének fizetése 
következtében elviselhetetlen teher hárulna, a nyugdíj vagy a végkielégítés ösz-
szegét a méltányosságnak megfelelôen csökkenteni lehet. Ugyanebbôl az okból 
a méltányosságnak megfelelôen a végkielégítés fizetésére halasztást lehet adni 
vagy a végkielégítésnek meghatározott részletekben való megfizetését lehet 
megengedni. A csökkentés, úgyszintén a halasztás és a részletekben való fizetés 
megengedése tárgyában a közérdekeltségek felügyelôhatósága bírói út kizárá-
sával határoz. A felügyelôhatóság határozata elleni panaszra megfelelôen kell 
alkalmazni a felügyelôhatóság egyéb határozatai ellen benyújtható panaszra 
fennálló jogszabályokat. 
22. §. Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a zsidók kiván-
dorlásának elômozdítására és a zsidók vagyonának ezzel kap-
csolatban kivitelére egyéb ként a törvényhozás hatáskörébe 
tartozó intézkedéseket rendeletben tehessen meg. Rendeletben 
állapíthatja meg a minisztérium azokat a vámjogi és egyéb szabályokat is, ame-
lyek a zsidók kivándorlásának elômozdításával kapcsolatban a nemzeti vagyon 
védelme végett szükségesek. 

23. §. Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a jelen törvény végrehajtása vé-
gett adatszolgáltatási kötelezettséget állapítson meg, és hogy az adatszolgáltatás 
ellenôrzésérôl is gondoskodjék.
A minisztérium a jelen törvény rendelkezéseit megszegô vagy kijátszó vállalat 
vagy más szervezet élére vagy ellenôrzése végett, a kötelezett költségére a tör-
vény rendelkezéseinek végrehajtása végett vezetôt állíthat mindaddig, amíg a 
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vállalat vagy más szervezet a kötelességének eleget nem tett. A vezetô jogköré-
nek részletes szabályait a minisztérium rendeletben állapítja meg. 
24. §. A jelen törvény végrehajtása körében eljárni hivatott hatóságokat és szer-
vezeteket - amennyiben ebben a tekintetben ez a törvény vagy más jogszabály 
nem rendelkezik - a minisztérium rendeletben állapítja meg.
25. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetô rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és két hónapig terjedhetô elzárással büntetendô:
1. aki a jelen törvény alapján elrendelt bejelentési, adatszolgáltatási vagy je-
lentkezési kötelességnek nem tesz eleget vagy a hatóság ellenôrzését máskép 
akadályozza ;
2. aki zsidót a jelen törvény 10. §-ának elsô bekezdése, 17. vagy 19. §-a rendelke-
zésének megszegésével alkalmaz, alkalmazásban megtart vagy zsidó alkalma-
zottainak juttatott illetményekkel a törvényben megengedett mértéket túllépi;
3. aki külföldi állampolgárt a 17. §. rendelkezésének megszegésével alkalmaz.
A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk rendelkezései irányadók, a pénzbün-
tetés legmagasabb összege nyolcezer pengô. A pénzbüntetés behajthatatlansá-
ga esetére megállapított elzárásbüntetés tartamára az 1931: XXVI. törvénycikk 
3. §-a harmadik bekezdésének, a kihágás elévülésére e §. negyedik bekezdésé-
nek rendelkezése irányadó.
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendôri büntetô bí-
róságnak, a m. kir. rendôrség mûködése területén a m. kir. rendôrségnek mint 
rendôri büntetô bíróságnak hatáskörébe tartozik. 
26. §. Vétséget követ el és egy évig terjedhetô fogházzal büntetendô :
1. aki a 25. §-ban meghatározott cselekményt annak ellenére követte el, hogy 
kötelességére a hatóság figyelmeztette ;
2. aki a 25. §-ban meghatározott cselekményt elköveti, ha ilyen kihágás miatt 
már megbüntették és büntetésének kiállása óta két év még nem telt el;
3. aki a jelen törvény végrehajtása körében a hatóságot fondorlattal megtéveszti 
vagy megtéveszteni törekszik;
4. aki a 10. §. rendelkezésének megszegésével idôszaki lap felelôs szerkesztôjé-
nek, kiadójának, fôszerkesztôjének, a lap szellemi irányát megszabó vagy a lap 
szerkesztésében irányító befolyást gyakorló munkatársának zsidót alkalmaz, 
úgyszintén az a zsidó, aki az ilyen alkalmazást elfogadja;
5. aki a 11. §. rendelkezésének megszegésével színház igazgatójának, mûvészeti 
titkárnak, dramaturgjának, a színház szellemi vagy mûvészeti irányát megsza-
bó vagy a színház mûvészeti ügyvitelében egyébként irányító befolyást gyakorló 
alkalmazottjának, mozgófényképet elôállító, forgalombahozó vagy elôadó vál-
lalat igazgatójának, illetôleg a 11. §. második bekezdésében említett irányító 
befolyást gyakorló alkalmazottjának zsidót alkalmaz, úgyszintén az a zsidó, aki 
az ilyen alkalmazást elfogadja;
6. az a nemzsidó, aki a maga neve alatt zsidó részére, vagy az a zsidó, aki nem-
zsidó neve alatt a maga részére az állami egyedáruság alá esô cikkek árusítására 
engedélyt vagy hatósági engedélytôl függô egyéb jogosítványt a törvény rendel-
kezésének kijátszásával megszerez, vagy ilyen engedély vagy egyéb jogosítvány 
megszerzését a törvény rendelkezésének kijátszásával megkísérli;
7. az a nemzsidó, aki a maga neve alatt zsidó részére, vagy az a zsidó, aki nemzsi-

dó neve alatt a maga részére a 13. §. rendelkezésének megszegésével szerez meg 
közszállítást vagy közszállítás megszerzését megkísérli.
A 3. pontban meghatározott cselekmény bûntett és büntetése három évig ter-
jedhetô börtön, hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, 
ha az 1. §. harmadik bekezdésének a) vagy d) pontjában meghatározott személyi 
körülmények igazolása végett követik el.
A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk rendelkezései irányadók, a pénzbün-
tetés legmagasabb mértéke húszezer pengô. 
27. §. Ha a 26. §-ban meghatározott bûntettet vagy vétséget vállalat alkalma-
zottja vagy megbízott követte el és a vállalat tulajdonosát (üzletvezetôjét), illetô-
leg a megbízót a hivatásából folyó felügyeleti vagy ellenôrzési kötelességének 
teljesítésében akár szándékos, akár gondatlan mulasztás terheli, a vállalat tulaj-
donosa, (üzletvezetôje), illetôleg a megbízó vétség miatt a 26. §-ban meghatáro-
zott büntetéssel büntetendô. 
28. §. A 26. és a 27. §-ban meghatározott bûncselekmény miatt való elítélése 
esetében el kell rendelni az ítéletnek az elítélt költségén hírlapban közzétételét.
29. §. A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításá-
ról szóló 1938: XV. t.-c. 4-8. §-ai hatályukat vesztik. Azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket jogszabály az 1938 : XV. t.-c. 4. §-a elsô bekezdésében meghatározott 
személyekre állapít meg, a jelen törvény hatálybalépése után a zsidókra kell 
megfelelôen alkalmazni.
A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a miniszté-
rium gondoskodik, a törvény végrehajtása során a visszacsatolt területekre vo-
natkozóan - amennyiben az ottani viszonyokhoz képest szükséges - átmenetileg 
eltérô szabályokat állapíthat meg. 
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1941: XV. TÖRVÉNYCIKK
a házassági jogról szóló 1894 : XXXI. törvénycikk kiegészíté-
sérôl és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szüksé-
ges fajvédelmi rendelkezésekrôl 
Megjelent az Országos Törvénytár 1941. évi augusztus hó 8-án 
kiadott 11. számában.
I. Házasságkötés elôtt szükséges orvosi vizsgálat.
1. §. A házasság kihirdetését csak akkor szabad elrendelni, illetôleg a kihirde-
tés alól csak akkor szabad felmentést adni, ha mindegyik házasuló fél harminc 
napnál nem régibb keletû tiszti orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a lakó-
helye szerint illetékes tiszti orvosnál megjelent, egészségi állapotának megál-
lapításához a szükséges felvilágosításokat megadta, magát megvizsgáltatta és a 
vizsgálat nem állapított meg fertôzô gümókórt vagy fertôzô nemibajt.
A tiszti orvos mellôzheti a vizsgálatot, ha a házasuló nô a belügyminiszter által 
erre feljogosított orvos bizonyítványát szolgáltatja arról, hogy az elsô bekezdés-
ben felsorolt kóros állapotok egyike sem állapítható meg. A tiszti orvos elen-
gedheti a házasuló személyes megjelenését és megvizsgálását, ha a házasuló gu-
mókor tekintetében az 1940: VI. t.-c. 11. §-ában, nemibaj tekintetében pedig az 
ugyanennek a törvénycikknek 35. §-ában megjelölt valamely közegészségügyi 
szervnek, a honvédség hivatásos állományában tényleges szolgálatot teljesítô 
személy pedig hivatásos állományú honvédorvosnak vagy honvédegészségügyi 
intézetnek harminc napnál nem régibb keletû orvosi bizonyítványát szolgáltat-
ja arról, hogy az elsô bekezdésben felsorolt kóros állapotok egyike sem állapít-
ható meg. Ilyen esetekben a tiszti orvos a bizonyítványban köteles megjelölni az 
orvosi vizsgálat mellôzésének okát, valamint a bizonyítványt kiállító orvos vagy 
egészségügyi intézmény nevét és megállapításának tartalmát.
2. §. Ha a tiszti orvos az 1. §. alá esô betegségre utaló gyanús jelenséget észlel, 
a bizonyítvány kiállítását mindaddig felfüggeszti, amíg a házasuló meggyógyul, 
illetôleg magát az 1. §. második bekezdésének második mondatában említett 
közegészségügyi szerv által megvizsgáltatja és attól megnyugtató bizonyítványt 
kap. Ha az utóbb említett bizonyítvány a tiszti orvos által gyanított betegséget 
nem állapítja meg, ezt a megállapítást kell a tiszti orvosi bizonyítványba felven-
ni. Ilyen esetben a tiszti orvos a bizonyítvány kiállítását nem tagadhatja meg.
A tiszti orvos eljárásának részletes szabályait, valamint az orvosi vizsgálatokért 
és bizonyítványokért felszámítható díj mértékét a belügyminiszter az igazság-
ügyminiszterrel egyetértve rendelettel állapítja meg. A jelen törvény végrehaj-
tásához szükséges orvosi bizonyítványok illetékmentesek. 
3. §. A házasságkötésnél a polgári tisztviselô csak akkor mûködhetik közre, ha 
a házasulók az 1. §-ban meghatározott tiszti orvosi bizonyítványt bemutatják.
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Az 1. §-ban meghatározott tiszti orvosi bizonyítvány bemutatását az eljáró pol-
gári tisztviselô elengedheti: 1. ha tiszti orvosi megállapítása szerint valamelyik 
házasuló közeli halállal fenyegetô betegségben szenved, 2. gumókor tekinteté-
ben, ha az 1940: VI. t.-c. 11. §-ában megjelölt valamely közegészségügyi szerv 
bizonyítványa szerint mind a két házasuló fertôzô gümôkórban szenved, 3. ha a 
házasulók együttélésébôl a jelen törvény hatálybalépése elôtt gyermek született 
vagy a nô tiszti orvos megállapítása szerint a jelen törvény hatálybalépése elôtt 
teherbe esett.
Az 1. §-ban meghatározott tiszti orvosi bizonyítvány bemutatása alól az igaz-
ságügyminiszter a belügyminiszterrel egyetértve kivételesen felmentést ad-
hat, ha az eset körülményei szerint a házasságkötés következtében a fertôzô baj 
továbbterjesztése és gyermekek születése kizártnak tekinthetô, a házasságkö-
tés megengedését pedig méltánylást érdemlô nyomós erkölcsi okok indokolttá 
teszik.
4. §. Ha a tiszti orvos a bizonyítvány kiállítását az 1. §-ban említett valamely 
kóros állapot fennállása miatt megtagadja, errôl a bizonyítványt kérô felet a 
megtagadás okának közelebbi megjelölése nélkül értesíti. A fél a bizonyítvány 
kiadásának megtagadása miatt panasszal fordulhat a kir. törvényszékhez. A 
kir. törvényszék a belügyminiszter által kijelölt egészségügyi intézmények 
véleménye alapján állapítja meg azt, hogy az 1. és 3. §. rendelkezései szem-
pontjából az anyakönyvvezetô a házasságot kihirdetheti-e, illetôleg a pol-
gári tisztviselô a házasságkötésnél közremûködhetik-e. Az eljárás szabályait 
- amennyiben szükséges - az igazságügyminiszter a belügyminiszterrel egyet-
értve állapítja meg.

II. Házasodási kölcsön.
5. §. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapból - a költségvetésben erre a cél-
ra rendelkezésre bocsátott összeg erejéig - házasságkötés alkalmából kölcsönt 
lehet adni az arra szoruló egészséges házasulóknak. Ilyen kölcsönt csak olyan 
házasulók kaphatnak, akik tiszti orvos bizonyítványával igazolják, hogy házas-
ságkötésük sem egymás, sem születendô gyermekeik egészsége szempontjából 
nem esik kifogás alá.
A belügyminiszter rendelettel állapítja meg azt az idôt, amelytôl kezdve a köl-
csön iránt kérelmet lehet elôterjeszteni s megállapítja a kölcsön összegét, kiuta-
lásának módját és egyéb feltételeit is. 
III. A házasság megtámadására és felbontására vonatkozó rendelkezések.
6. §. A házasságot megtévesztés miatt megtámadhatja a házasfél, ha házastársa 
az 1. §. alá esô betegségre vonatkozóan a megtévesztést tudva maga idézte elô 
akár elôtte, akár a tiszti orvos vagy a vizsgálatot teljesítô orvos elôtt lényeges 
ténykörülménynek hamis állításával vagy elhallgatásával, vagy pedig tudta a 
megtévesztést, amely egy harmadiktól ered. Az 1894: XXXI. törvénycikknek 
a házasság megtámadására vonatkozó rendelkezéseit ilyen esetben is megfe-
lelôen alkalmazni kell.
A perben az orvos köteles a házasuló nyilatkozatairól felvett kérdôívet és a vizs-
gálatra vonatkozó egyéb iratokat a bíróság felhívására a bíróság felhívására a 
bíróságnak átadni.
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7. §. Az 1894 : XXXI. t.-e. 54. §-a azzal egészíttetik ki, hogy megtámadható 
a házasság tévedése miatt, ha az egyik házasfél már a házasságkötéskor gyó-
gyíthatatlan elmebetegségben szenvedett és a másik házasfél ezt nem tudta s a 
körülményekbôl sem következtethette.
8. §. Házassági bontóperben a házasság felbontását nem akadályozza az, hogy a 
bontó ok keletkezése után a vétkes házasfél elmebetegségbe esett.
IV. Nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalma.
9. §. Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos.

Zsidó nônek külföldi állampolgárságú nemzsidóval kötendô házassága nem 
esik a jelen §-ban meghatározott tilalom alá.
A jelen §. alkalmazásában zsidó az, akinek legalább két nagy-
szülôje az izraelita hitfelekezet tagjaként született, úgyszintén - 
tekintet nélkül származására - az, aki az izraelita hitfelekezet tagja. Az, akinek 
két nagyszülôje született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem esik a zsidókkal 
egy tekintet alá, ha ô maga keresztény hitfelekezet tagjaként született és az is 
maradt, s e mellett mind a két szülôje házasságkötésük idejében keresztény hit-
felekezet tagja volt., Az ilyen személynek azonban nemcsak zsidóval, hanem 
olyan nemzsidóval is tilos házasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszülôje az 
izraelita hitfelekezet tagjaként született.

Az elôbbi bekezdés rendelkezéseit a házasságon kívül született gyermekre is 
alkalmazni kell, ha ôt a természetes atya az anyakönyvvezetô elôtt vagy közok-
iratban magáénak elismerte vagy az atyai elismerést a bíróság megállapította.
Atyai elismerés hiányában a házasságon kívül született az a gyermek zsidó, aki-
nek legalább egyik nagyszülôje az izraelita hitfelekezet tagjaként született. Az, 
akinek csak egyik nagyszülôje született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem 
esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ô maga keresztény hitfelekezet tagjaként 
született és az is maradt, s e mellett anyja a gyermek születése idejében keresz-
tény hitfelekezet tagja volt.
Zsidóknak a jelen törvény hatálybalépése után kötött házas-
ságból eredô leszármazói is zsidók, tekintet nélkül arra, hogy 
nagyszülôik mely hitfelekezet tagjaként születtek.
A jelen §-ban foglalt tilalom megszegésével kötött házassága 
következtében a zsidókkal esik egy tekintet alá az is, aki ke-
resztény hitfelekezet tagjaként született és az is maradt, s e mel-
lett mind a két szülôje házasságkötésük idejében keresztény hitfelekezet tagja 
volt s nagyszülôi közül csak kettô született, az izraelita hitfelekezet tagjaként. A 
jelen §-ban foglalt tilalom ellenére kötött házasságból született 
gyermek is a zsidókkal esik egy tekintet alá.
Az izraelita hitfelekezetbe a jelen törvény hatálybalépése után áttért olyan sze-
mély, akinek a jelen §. értelmében tilos volna áttérése elôtt zsidóval házasságot 
kötnie, ha az izraelita hitfelekezet tagjaként zsidóval köt házasságot, a zsidókkal 
egy tekintet alá esô személy marad akkor is, ha, utóbb ismét keresztény hitfe-
lekezet tagjává lesz.

A jelen §. rendelkezései nem érintik az 1894: XXXI. törvénycikknek azokat a 
rendelkezéseit. amelyek külföldi házasulónak Magyarországon kötött házassá-
gára irányadók.
Az igazságügyminiszter különös méltánylást érdemlô okból kivételesen fel-
mentést adhat a jelen §-ban foglalt tilalom alól nemzsidó és olyan zsidó között 
kötendô házasság tekintetében, akinek csak két nagyszülôje született az izrae-
lita hitfelekezet tagjaként s ô maga keresztény hitfelekezet tagjaként született, 
vagy élete hetedik évének betöltése elôtt keresztény hitfelekezet tagjává lett s 
mind a két esetben az is maradt. Ezt a rendelkezést a házasságon kívül született 
gyermekre is megfelelôen alkalmazni kell.
10. §. A 9. §-ban foglalt tilalom ellenére kötött házasság megtévesztés miatt 
megtámadható, ha a megtévesztés olyan ténykörülményre vonatkozik, amely 
a házastárs személyi állapotának megítélése szempontjából a 9. §. értelmében 
lényeges, s a megtévesztést a másik házastárs tudva maga idézte elô, vagy tudta 
a megtévesztést, amely egy harmadiktól ered. Az 1894: XXXI. törvénycikknek 
a házasság megtámadására vonatkozó rendelkezéseit ilyen esetben is megfe-
lelôen alkalmazni kell.
V. Büntetô rendelkezések.
11. §. Az anyakönyvvezetô, aki a házasság kihirdetését elrendeli, úgyszintén az 
a polgári tisztviselô, aki a kihirdetés alól felmentést ad vagy a házasságkötésnél 
- a 3. §. második bekezdésében említett eseten kívül - közremûködik a nélkül, 
hogy a házasulók az 1. §-ban meghatározott tisztiorvosi bizonyítványt bemu-
tatták volna, vétséget követ el és egy évig terjedhetô fogházzal, valamint viselt 
hivatalának elvesztésével büntetendô.
12. §. Az a házasuló, aki az 1. §-ban meghatározott orvosi bizonyítvány meg-
szerzése végett egészségi állapotának megállapítása alkalmával lényeges kér-
désben tudva hamis adatot ad elô vagy lényeges adatot elhallgat, vétség miatt 
egy évig terjedhetô fogházzal büntetendô.
Ha a házasság létrejött, az elsô bekezdésben meghatározott bûncselekmény mi-
att bûnvádi eljárásnak csak a sértett házasfél indítványára van helye.
13. §. Az, aki az 1878: V. t.-c. 329. §-ának esetén kívül erre nem jogosulttal va-
lakire hátrányos olyan adatot közöl, amelyrôl az 1. §-ban meghatározott orvosi 
bizonyítvány kiadásához szükséges nyilatkozatból szerzett tudomást, a sértett 
fél indítványára vétség miatt hat hónapig terjedhetô fogházzal büntetendô.
Az eljárás a kir. járásbíróság hatáskörébe tartozik.
14. §. Az a magyar honos nemzsidó, aki zsidóval, az a zsidó, 
aki magyar honos nemzsidóval, úgyszintén az a magyar honos 
zsidó férfi, aki külföldi honos nemzsidó nôvel a 9. §-ban foglalt 
tilalmat megszegve házasságot köt, bûntettet követ el és öt évig 
terjedhetô börtönnel, hivatalvesztéssel és politikai jogai gyakorlatának felfüg-
gesztésével büntetendô. Ugyanígy büntetendô az a polgári tisztviselô, aki tudja, 
hogy a 9. §-ban foglalt házassági akadály áll fenn és a házasság megkötésénél 
közremûködik. Ha pedig a polgári tisztviselô gondatlanságból mûködik közre 
az ilyen házasság megkötésénél, vétséget követ el és büntetése három hóna-
pig terjedhetô fogház. Az ebben a §-ban meghatározott bûncselekményekre az 
1878: V. t.-c. 7. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell.
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15. §. Vétséget követ el és három évig terjedhetô fogházzal, hi-
vatalvesztéssel és politikai jogai gyakorlatának felfüggesztésé-
vel büntetendô az a zsidó,
aki magyar honos tisztességes nemzsidó nôvel házasságon kí-
vül nemileg közösül, vagy
aki magyar honos tisztességes nemzsidó nôt házasságon kívüli 
nemi közösülés céljára a maga vagy más zsidó részére megsze-
rez, vagy megszerezni törekszik.

A cselekmény bûntett és büntetése öt évig terjedhetô börtön, hivatalvesztés és 
a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, ha a tettes
1. a cselekményt csalárdsággal, erôszakkal vagy fenyegetéssel követte el,
2. a cselekményt hozzátartozója ellen vagy nevelés, tanítás vagy felügyelet vé-
gett reábízott vagy neki alárendelt személy ellen követte el,
3. a cselekményt akkor követte el, amidôn a nô életének huszonegyedik évét 
még nem töltötte be,
4. a cselekményt annak ellenére követte el, hogy ilyen vétség miatt megbüntet-
ték és büntetésének kiállása óta tíz év még nem telt el.
Abban a tekintetben, hogy a jelen §. alkalmazása szempontjából ki a zsidó, 
illetôleg ki a nemzsidó, a 9. §. rendelkezései irányadók.
Az ebben a §-ban meghatározott bûncselekményekre az 1878: V. t.-e. 7. §-ának 
rendelkezéseit alkalmazni kell.
VI. Vegyes és záró rendelkezések.
16. §. Az olyan úgynevezett erdélyi szombatos vagy ivadéka, aki származásánál 
fogva nemzsidó (9. §., 1939: IV..t.-c. 1. §.) és nem tagja az izraelita hitfelekezet-
nek, mind a jelen törvény 9., 10., 14. és 15. §-ának, mind a zsidókra vonatkozó 
egyéb jogszabályoknak alkalmazása szempontjából a nemzsidôkkal esik egy te-
kintet alá.
A szükséges részletes szabályokat, ideértve az igazolás módozatait is, az igazság-
ügyminiszter rendelettel állapítja meg.
17. §. A jelen törvény hatálybalépésének napját - az 5. §. kivételével - az igaz-
ságügyminiszter a belügyminiszterrel egyetértve, az 5. §. hatálybalépésének 
napját a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. A jelen törvény egyes §-ait 
különbözô idôpontokban is hatályba lehet léptetni.
Ezt a törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre.
A házasságkötési eljárás körében a szükséges Utasítást az igazságügy-miniszter 
adja ki s ebben a külföldön lakó házasulók tekintetében a szükséghez képest a 
jelen törvény rendelkezéseitôl eltérô szabályokat állapíthat meg. 
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a kiadvány egészének vagy bármely részletének felhasználása kizárólag a kiadó írásos beleegyező 
nyilatkozatának birtokában engedélyezett forráspontos megjelöléssel.

K A P C S O L A T  É S  T Á M O G A T Á S

A Tett és Védelem Alapítvány zsidó szervezetek civil 
kezdeményezése, amely a zsidó tradíciókat követve kész 
határozott lépéseket tenni az egyre inkább elharapódzó 
antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt 
bántalmazás vagy antiszemita inzultus ért, ne hallgasson, 
jelezze felénk, hogy az arra kijelölt csatornákon továbbít-
suk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén fogad 
az Alapítvány:

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000

Tett és Védelem Alapítvány honlapján: 
www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

A Tett és Védelem Alapítvány munkája csak akkor 
lehet sikeres, ha sokan osztoznak azon elkötelezett-
ségünkben, hogy megteremtsük a sérelmet elszenvedettek 
számára a tisztességes eljáráshoz való jogot, ezért 
arra kérjük, egyéni felajánlásával segítse az Alapítvány 
munkáját!

Adományát az alábbi bankszámlaszámon juttathatja el az 
Alapítványhoz:

13597539-12302010-00057157

A Tett és Védelem Alapítvány elérhetőségei: 
Cím: 1082 Budapest, Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 5754
http://www.tev.hu
info@tev.hu
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