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individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 years following the 
death of the person concerned, or if the year of death is unknown, for 90 years following the 
birth of the person concerned, or if both dates are unknown, for 60 years following the date of 
issue of the archival material concerned. “Personal data” is defined as any data that can be 
related to a certain natural person (“person concerned”), and any conclusion that can be drawn 
from such data about the person concerned. The full text of the Agreement is available at the 
Archives Reference Desk. 
 
Preferred Citation:  RG‐39.015M, Collection of Documents of Anti‐Jewish Laws and Decrees of 
Hungary, 1938‐1944. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information:  Original records located in Országgyűlési Könyvtár, Hungary. The 
United States Holocaust Memorial Museum's International Archives Project purchased the 
microfilm from the Országgyűlési Könyvtár (Hungary). The United States Holocaust Memorial 
Museum Archives received the microfilm in 2007.  
  
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the 
United States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose 
reproduction and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany. 
 
Existence and Location of Originals:  Országgyűlési Könyvtár, Kossuth Lajos tér 1–3., Budapest, 
1055, Hungary. E‐mail:  info@ogyk.hu. Web address: https://www.ogyk.hu/?lang=hu 
 
Related Materials:  
USHMM Archives, RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities. 
USHMM Archives, RG‐52.000, Randolph Braham Collection. 
USHMM Archives, RG‐68.101M, Collection of Testimonies Relating to Hungary (YV O15E). 
László Karsai, Anti‐Jewish Laws and Decrees in Hungary, 1920‐1944. In: The Holocaust in 
Hungary in European Perspective. Budapest, 2005. pp. 143‐166. 
Braham, R. L. The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. I‐II. New York: Columbia 
University Press, 1994. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing History:  Aleksandra Borecka, Feb. 2014.  
 
Scope and Content of Collection 
This collection consists of the texts of Hungary's anti‐Jewish laws and decrees from 1938 to 1944 
that appeared in official serial publications. Records are derived from five periodicals: Magyar 
Törvenytár, Magyaroszági Rendeletek Tára, Budapesti Közlöny, and Csendörségi. 
 
System of Arrangement 
Arranged chronologically in seven series:  Series 1: Jewish Laws, regulations, 1938; Series 2: 
Jewish Laws, Regulations, 1939: Series 3: Jewish Laws, Regulations, 1940: Series 4: Jewish Laws, 
Regulations, 1941: Series 5: Jewish Laws, Regulations, 1942; Series 6: Jewish Laws, Regulations, 
1943; and Series 7: Jewish Laws, Regulations, 1944. 
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Zsidótörvények, rendeletek tartalomjegyzék. 
 

1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának 
hatékonyabb biztosításáról……………1 
4100/1938. M. E. sz. rendelet a társadalmi és a gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1938:XV. tc. 7.§‐ában 
foglalt rendelkezések végrehajtásának előkészítéséről……………………..4 
4350/1938. M. E. sz. rendelet a társadalmi és a gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1938:XV. tc.‐ben az 
ügyvédi, a mérnöki és az orvosi kamarákra, valamint a vállalatokra 
vonatkozó rendelkezések végrehajtása. 
…………………………………………………………………………….5 4450/1938. M. E. sz. 
rendelet a malmok létesítésének, bővítésének és a szünetelő malmok 
újabb üzembe helyezésének korlátozása 
tárgyában……………………………………………………………………62 
4960/1938. M. E. sz. rendelet a társadalmi és a gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1938:XV. tc.‐ben a 
lapoknál állandó munkaviszonyban álló munkatársakra és egyéb 
személyzetre vonatkozóan megállapított rendelkezések végrehajtásáról 
és a 4350/1938. M. E. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek 
kiegészítéséről és módosításáról…………………………………………………….63  
5850/1938. M. E. sz. rendelet az iparigazolványok és iparengedélyek 
kiadásának ideiglenes 
felfüggesztéséről……………………………………………………………………………………
…..81 6070/1938. M. E. sz. rendelet a sajtókamara 
felállításáról………………………………………………83  
6080/1938. M. E. sz. rendelet a sajtókamara felállításával összefüggő 
átmeneti és végrehajtási 
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rendelkezésekről……………………………………………………………………………………
…115  
1938. M. E. sz. rendelet a színművészeti és filmművészeti 
kamaráról…………………………………116  
6095/1938. M. E. sz. rendelet a színművészeti és filmművészeti kamara 
megalakítására vonatkozó 
rendelkezésekről……………………………………………………………………………………
…151  
6430/1938. M. E. sz. rendelet az 1922:XII. tc. 49. §‐ának harmadik 
bekezdésében foglalt rendelkezés hatályának ideiglenes 
felfüggesztéséről……………………………………………………………….154 
8700/1938. M. E. sz. rendelet a sajtókamara felállításával összefüggő 
átmeneti és végrehajtási rendelkezések tárgyában kibocsátott 
6080/1938. M. E. sz. rendelet módosításáról……………………156  
9580/1938. M. E. sz. rendelet a sajtókamara felállításáról szóló 
6070/1938. M. E. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről…………………………………………………....157  
9585/1938. M. E. sz. rendelet a sajtókamara felállításával összefüggő 
átmeneti és végrehajtási rendelkezéseinek 
módosításáról……………………………………………………………………. ...161 
34500/1938. BM. sz. rendelet az állampolgárság igazolása ügyében 
kiadott 31700/1937. BM. sz. rendelet kiegészítése és annak a községi 
illetőségű ügyekben megfelelő alkalmazása………………………...162 
9500/1938. HM eln.‐15. sz. körrendelet a tűzharcos minőség 
igazolásáról és a Károly csapatkeresztre való igényjogosultság utólagos 
elismeréséről…………………………………………………………163 
29970/1938. HM eln.‐Hg. Sz. körrendelet a tűzharcos minőség 
igazolásáról és a Károly csapatkeresztre való igényjogosultság utólagos 
elismeréséről szóló 9500/1938. HM eln.‐15. sz. körrendelet 
módosításáról…………………………………………………………………………………………
.166 
33275/1938. Ip. M. sz. rendelet a malmok létesítésének, bővítésének és 
a szünetelő malmok újabb üzembe helyezésének korlátozásáról szóló 
4450/1938. M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában……168 
48905/1938. K. K. M. /kereskedelem‐ és közlekedésügyi miniszter/ sz. 
rendelete a telephelyen a közösség rendelkezésére tartott gépjáróművel 
űzött bérkocsi iparra kiadható iparengedélyek és az üzemben tartható 
gépjáróművek számának megállapítása tárgyában kiadott 35000/1936. 
K. K. M. sz. rendelet részbeni 
módosítása………………………………………………………………………….169 

 
Series 2: 1939 

Zsidótörvények, rendeletek tartalomjegyzék. 
 
 

1939. évi IV. tc. a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról…….………………..1  
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1939. évi XIX. tc. a törvényhatósági bizottsági tagsági 
jogról……………………………………….12 
150/1939. M. E. sz. rendelet az 1938:XV. tc. végrehajtásáról szóló 
4350/1938. M. E. sz. rendelet 
kiegészítéséről……………………………………………………………………………………....
13  3240/1939. M. E. sz. rendelet a sajtókamara felállításával összefüggő 
átmeneti és végrehajtási rendelkezések módosításáról. 
……………………………………………………………………....14 
4800/1939. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 4. §‐ában 
meghatározott országgyűlési képviselő‐választójogi rendelkezések 
végrehajtásáról.  
16  
4960/1939. M. E. sz. rendelet az értelmiségi munkanélküliség 
megszüntetése céljából szükséges intézkedésekről szóló 2323/1938. M. 
E. sz. rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában………...23 
5070/1939. M. E. sz. rendelet a közérdekű munkaszolgálat 
szabályozásáról……………………….24  
7300/1939. M. E. sz. . rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 7. §‐ának 
végrehajtásáról (a zsidók egyetemi felvétele)…………………………………32 
7720/1939. M. E. sz. . rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 
végrehajtásáról………………………………………………………………………….38  
7790/1939. M. E. a zsidók törvényhatósági és községi választójogának 
szabályozásáról, valamint a zsidók törvényhatósági bizottsági és községi 
képviselőtestületi tagságára vonatkozó törvényi 
rendelkezésekről……………………………………………………………………………………
89  8130/1939. M. E. sz. rendelet a kitiltásról és a rendőrhatósági 
felügyelet és őrizet alá helyezésről. ..91 
8360/1939. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. földbirtok politikai 
rendelkezéseinek végrehajtásáról………………………………….92  
9140/1939. M.E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kibocsátott 8360/1939. M. E. sz. rendelet módosításáról………………...98  
9300/1939. M. E. a honvédelmi munkakötelezettség 
szabályozásáról………………………………99  
9460/1939. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kiadott 7720/1939. M. E. sz. rendelet kiegészítéséről………….122  
10390/1939. M. E. sz. rendelet a személyes bejelentési kötelezettség 
kiterjesztéséről és az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartásról………………………………………………………………………..124  
10550/1939. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kibocsátott 7720/1939. M. E. sz. rendeletben az iparigazolványokra és az 
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iparengedélyekre vonatkozó kifüggesztési és felszólamlási határidők 
módosításáról……….126  
10800/1939. M. E. sz. rendelet a sajtó 
ellenőrzésről………………………………………………....127 
11200/1939. M. E. sz. rendelet a honvédelemről szóló 1939:II. tc. 
értelmében honvédelmi munkakötelezettséget vagy közérdekű 
munkaszolgálatot teljesítő személyeknek, valamint hátra 
maradottaiknak gondozása 
tárgyában………………………………………………………………129 
11250/1939. M. E. sz. rendelet a részvénytársaságok, szövetkezetek és 
korlátolt felelősségű társaságok, közüzemek egyes közérdekű testületek 
és egyesületek gazdaságosabb működésének elősegítéséről szóló 
4600/1933. M. E. sz. rendelet módosítása és kiegészítése 
tárgyában………………………….132 
11610/1939. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kiadott 7720/1939. M. E. sz. rendelet újabb kiegészítéséről……133  
312/1939. BM sz. rendelet a zsidók országgyűlési képviselő 
választójogának igazolása…………...140 
340/1939. BM rendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 9. §‐ában meghatározott orvosi kamarai 
rendelkezések végrehajtásáról………………………………141  
741/1939. BM sz. rendelet a gyógyszertári jogosítványok 
adományosánál a hadirokkant, a vitézi rendbe tartozó és tűzharcos 
gyógyszerészek előnyben részesítése, valamint ezeknek gyógyszertárban 
való 
alkalmazása…………………………………………………………………………………………14
4 
760/1939. BM rendelet a kitiltásra, valamint a rendőrhatósági 
felügyeletre és az őrizet alá helyezésre vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról……………………………………………………146  
1010/1939. eln.‐VII/a. BM sz. rendelet a személyes jelentkezésre 
kötelezett külföldi állampolgárok itt tartózkodásának engedélyhez 
kötése tárgyában……………………………………………………154 
6026/1939. BM eln. sz. rendelet a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 6. §‐
ának (8) bekezdésében előírt bizonyítványokkal kapcsolatos 
eljárásról…………………………………………………………...155  
61005./1939. BM sz. rendelet a „Munkaszolgálat‐országépítés” című 
oktató mozgókép kötelező bemutatásának 
elrendelése………………………………………………………………………….157 
347347/1939. BM sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc.‐ben a rendőrhatósági 
engedélyekre vonatkozó rendelkezések végrehajtása……………158 
363500/1939. BM rendelet a honvédelemérdekét veszélyeztető szekták 
működésének  
megszüntetéséről…………………………………………………………………………………... 
163 
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42134/1939. Ém. K. /Értelmiségi Munkanélküliség Ügyei 
Kormánybiztosa/ sz. rendelete a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 17.§‐a (8) 
bekezdésében hivatkozott, hivatalos névjegyzékbe való felvétel 
tárgyában………………………………………..165 
120527/1939. Ém. K. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kiadott 7720/1939. M. E. sz. rendelet alapján teendő bejelentésekhez 
szükséges nyomtatványok igénylése 
tárgyában…………………………………………………….166 
1100/1939. Eln.‐Hg. HM sz. körrendelet a tűzharcos minőség 
igazolásáról és a Károly csapatkeresztre való igényjogosultság utólagos 
elismeréséről a Magyar Szent Koronához visszacsatolt  
területeken…………………………………………………………………………………………..1
67 
23800/1939. IM rendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 9. §‐ban foglalt rendelkezések 
következtében az ügyvédi kamarák tekintetében szükséges szabályok 
megállapításáról……………………………………………………………………………………..
169  
43300/1939. IM rendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtásához szükséges telekkönyvi 
szabályok megállapításáról………………………………..173  
75133/1939. KKM (kereskedelem‐ és közlekedésügyi miniszter) rendelet 
az 1939:IV. tc. 12. §‐ának és a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 32. §‐ának 
az 1930:XVI. tc. 2. §‐ában meghatározott közhasználatú gépjárómű 
vállalatok tekintetében 
végrehajtásáról…………………………………………………..179  
2455/1939. PM sz. rendelet a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 34. és 35. §‐
ának végrehajtása tárgyában (italmérésre, ‐eladásra vonatkozó 
korlátozás az 1939:IV. tc. alapján)…………………………………186 
2600/1939. PM. sz. rendelet a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 32. §‐ának 
a dohányeladási engedélyek tekintetében való végrehajtása 
tárgyában……………………………………………………………..194 
133500/1939. PM. sz. rendelet a 7720/1939. M. E. sz. rendelet 32. és 
35. §‐aiban foglalt rendelkezéseknek a szeszegyedárusággal kapcsolatos 
engedélyek (jogosítványok) tekintetében való végrehajtása 
tárgyában……………………………………………………………………………………………...
196 
148600/1939. P.Ü.M. sz. rendelet a 7720/1939. M. E. rendelet 32. és 35. 
§‐aiban foglalt rendelkezéseknek a fogyasztási adókkal és a mesterséges 
édesítőszerek állami egyedáruságával kapcsolatos engedélyek 
(jogosítványok) tekintetében való 
végrehajtása……………………………………………………….199  
2379/V. 1939. az Országos Vitézi Szék hirdetménye az 1939:IV. tc. 
(zsidótörvény) végrehajtási utasításának (7720/1939. M. E. sz. rendelet) 
6. §‐a (8) bekezdésében előírt bizonylatok beszerzése és kiadása 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

8 
 

8

alkalmával követendő eljárás 
tárgyában……………………………………………………...211 
12040/1939. T. N. M. (tárca nélküli miniszter) rendelete a zsidók közéleti 
és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc.‐nek az 
országhoz visszacsatolt felvidéki területeken  
végrehajtásáról……………………………………………………………………………………….
..212  

 
 
Series 3: 1940 

Zsidótörvények, rendeletek tartalomjegyzék. 
 

1940. évi XIX. tc. a művészeti kamarák felállításáról és szervezetük 
megállapításáról………………….1  
1940. évi XXXI. tc. a törvényhatósági bizottsági tagsági 
jogról…………………………………………..2 
1940. évi XXXIX. tc. az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének 
szabályozásáról…………………...3  
1080/1940. M. E. sz. rendelet a nők önkéntes honvédelmi munkájának 
megszervezése tárgyában……...4 
2700/1940. M. E. sz. rendelet a sajtókamara szervezetére vonatkozó 
egyes rendelkezésekről…………...5  
2710/ 1940. M. E. sz. rendelet a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
felvidéki területek tekintetében az ügyvédek névjegyzékébe felvételre 
vonatkozó jogszabályok alól kivétel engedélyezéséről…………8  
3340/1940. M. E. sz. rendelet a lapvállalati alkalmazottak 
munkaviszonyára vonatkozó egyes rendelkezések 
tárgyában…………………………………………………………………………………9 
3350/1940. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. földbirtok politikai 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályok 
kiegészítéséről…………………………………………………………………....10  
3380/1940. M. E. sz. rendelet a Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
kárpátaljai területen ipart (kereskedelmet) űzők jogosítványainak 
felülvizsgálatáról……………………………………………...12  
3610/1940. M. E. sz. rendelet a zsidók csoportos kivándorlásának 
engedélyezéséről…………………..21  
4990/ 1940. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. földbirtok politikai 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról, 
kiegészítéséről………………………………………………………………....23  
5700/1940. M. E. sz. rendelet a honvédelmi kötelezettséget teljesítő 
közszolgálati, köztestületi, közintézeti és közüzemi alkalmazottak 
illetményeinek és egyéb jogviszonyainak szabályozásáról…....27 
5760/1940. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtására 
vonatkozó 7720/1939. és a 11610/1939. M. E. sz. rendeletek újabb 
kiegészítéséről. 
…………………………………………………………………………………………56 
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6570/1940. M. E. rendelet a nők önkéntes honvédelmi munkájának 
szervezésével kapcsolatos végrehajtási rendelkezések megállapítása 
tárgyában…………………………………………………...59 
7330/1940. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 18. §‐ának végrehajtásával 
kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségről………………………………………………………………………………………
…62  
8500/1940. M. E. sz. rendelet a rendkívüli fegyvergyakorlatra s az ezzel 
egy tekintet alá eső tényleges katonai szolgálatra bevonult ipari és 
kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyaira vonatkozó 
rendelkezések kiegészítése 
tárgyában………………………………………………………………….77 
15/1940. BM sz. rendelet a törvényhatósági bizottsági tagsági jogról 
szóló 1939:IV. tc. 2. §‐ának 
végrehajtásáról………………………………………………………………………………………
…78 
100/1940. BM eln. sz. rendelet a személyes bejelentési kötelezettség 
kiterjesztéséről és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásról szóló 
10390/1939. M. E. sz. rendelet végrehajtásáról…………………….81  
500/1940. VII/b. BM sz. rendelet az ország területén tartózkodó külföldi 
állampolgárok személyes jelentkezése 
tárgyában………………………………………………………………………………...317  
990/1940. BM sz. rendelet Budapest székesfővárosban a 
törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló 1940:XXXI. tc. 
végrehajtása…………………………………………………………………………….318 
11200/1940. BM sz. rendelet az egyszeri általános ellenőrző 
bejelentésekről…………………………319  
28600/1940. BM sz. rendelet a személyes bejelentési kötelezettség 
kiterjesztésének végrehajtása tárgyában kiadott 100/1940. BM eln. sz. 
rendelet kiegészítéséről, a kórházi ápoltak és letartóztató intézetekben 
levők be‐ és kijelentkezésére 
vonatkozólag……………………………………………..324 
53993/1940. V. BM körrendelet a kivándorlók részére kilépő állomások 
újabb kijelölése, valamint a ki‐ és a visszavándorlókra vonatkozó 
adatszolgáltatás kiterjesztése……………………………………..329 
56923/1940. BM sz. rendelet a rendőrhatósági engedélyek 
felülvizsgálatáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről 
és módosításáról…………………………………………………...330  
119000/1940. Ém. K. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. végrehajtása tárgyában 
kiadott 7720/1939. M. E. sz. rendelet alapján teendő bejelentésekhez 
szükséges nyomtatványok igénylése 
tárgyában………………………………………………………332 
207836/1940. Ém. K. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 18. §‐ának 
végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tárgyában 
kiadott 7390/1940. M. E. sz. rendelet alapján teendő bejelentésekhez 
szükséges nyomtatványok 
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igényléséről……………………………………………………………………………………………
333  
58372/1940. V/A‐1. sz. F. M. hirdetmény az 1939:IV. tc. 16. §‐a alapján 
átengedésre kötelezetteknek járó és búzában vagy rozsban 
megállapított ellenértéknek pengőbe átszámítása………………………….333 
8000/1940. HM eln. 18. sz. rendelet a honvédelmi munkakötelezettség 
szabályozásáról szóló 9300/1939. M. E. sz. rendelet 
végrehajtásáról……………………………………………………………………...334 
2700/1940. Ip.M. sz. rendelet egyes iparok tekintetében az 
iparigazolványok és iparengedélyek kiadásáról, továbbá a meglevő 
üzlethelyiségen felül új üzlethelyiségek nyitásáról…………………..345 
3800/1940. Ip. M. sz. rendelet a közhasznú villamos művek 
fenntartóinak a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. körébe tartozó adatok 
bejelentéséről………………..348 
12400/1940. Ip. M. sz. rendelet az egyes iparosok tekintetében az 
iparigazolványok és iparengedélyek kiadásáról, továbbá a meglevő 
üzlethelyiségen felül új üzlethelyiség nyitásáról szóló 2700/1940. Ip. M. 
sz. rendelet kiegészítéséről és 
módosításáról………………………………………………………….360 
12950/1940. K.K.M. (kereskedelem‐ és közlekedésügyi miniszter) sz. 
rendelete a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról 
szóló törvénynek a hajózási engedélyek tekintetében való 
végrehajtásáról……………………………………………………………………………………….
..362  
76064/1940. K.K.M. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 17. §‐ának végrehajtása 
során elbocsátott ügynökök jogosulatlan iparűzésének 
megtorlásáról……………………………………………………………...371 
100502/1940. K. K. M. sz. rendelet a közfogyasztás céljára szolgáló 
áruknak bizományosi vagy más néven létesített szervezet útján 
forgalomba hozatala körében zsidókra megállapított rendelkezések 
alkalmazásáról és végrehajtásának 
idejéről……………………………………………………………373 
219000/1940. K.K.M. sz. rendelet az 1939:IV. tc. a m. kir. posta által 
kiadott engedélyekre vonatkozó rendelkezések tekintetében való 
végrehajtásáról……………………………………………………...376 
1172/1940. V.K.M. (vallás és közoktatásügyi miniszter) eln. sz. rendelet 
a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 
1939:IV. tc. 5. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az egyházi 
hatóság alatt álló tanintézeteknél való 
végrehajtásáról………………………………………………..384 
 

Series 4: 1941 
Zsidótörvények és rendeletek tartalomjegyzéke. 

 
1941. évi XIII. tc. az ügyvédekre, az ügyvédjelöltekre és az ügyvédi 
önkormányzatra vonatkozó egyes kérdések 
szabályozásáról………………………………………………………………………………1 
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1941. évi XV. tc. a házassági jogról szóló 1894:XXXI. tc. kiegészítéséről és 
módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi 
rendelkezésekről……………………………………………3 
1941. évi XIX. tc. a törvényhatósági bizottsági és a községi 
képviselőtestületi tagsági jogról, továbbá a gyakorlati közigazgatási 
vizsgára vonatkozó átmeneti szabályokról…………………………………...8 
480/1941. M. E. sz. rendelet egyes vállalatoknak az 1939:IV. tc. 17. §‐a 
végrehajtásával kapcsolatosan megállapított bejelentési kötelezettség 
alól való mentesítéséről……………………………………….10 
1500/1941. M. E. sz. rendelet a magánalkalmazottak szolgálati 
jogviszonyának megszüntetése esetére járó 
illetményekről……………………………………………………………………………………...1
1 
1510/1941. M. E. sz. rendelet egyes iparjogosítványok kiadásának 
korlátozásáról…………………….19  
1940/1941. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. földbirtok politikai 
rendelkezéseinek a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken 
végrehajtásáról………………………………………………………………………………………
….22 
2220/1941. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. egyes rendelkezésinek a 
visszacsatolt keleti és erdélyi területeken alkalmazásáról……….25 
2870/1941. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. értelmében zsidónak 
tekintendő személyek katonai 
szolgálatáról……………………………………………………………………………………………
33 
2880/194. M. E. sz. rendelet a közegészségügyi, valamint a gyógyszertári 
szolgálat ellátásának biztosítása céljából honvédelmi szolgáltatások 
igénybevétele tárgyában………………………………35 
3040/1941. M. E. sz. rendelet a 2220/1941. M. E. sz. rendelet 3. §‐ának 
első bekezdésében megszabott 30 napos határidő 
meghosszabbításáról…………………………………………………………………....36 
3160/1941. M. E. sz. rendelet a 2220/1941. M. E. sz. rendelet 6. §‐ában 
megállapított határidők 
meghosszabbításáról………………………………………………………………………………
……38 
3400/1941. M. E. sz. rendelet a 2220/1941. M. E. sz. rendeletben a 
magánalkalmazottakra és a bizományosi szervezetek tagjaira 
megállapított egyes bejelentési határidők meghosszabbításáról……40 
4480/1941. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 18. §‐ának végrehajtásával 
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tárgyában kibocsátott 
7330/1940. M. E. sz. rendelet 2. és 3. §‐ában megállapított határidők 
módosításáról…………………………………………………………………………………………
...42 
4640/1941. M. E. sz. rendelet a 2220/1941. M. E. sz. rendelet 3. §‐ának 
második bekezdésében megszabott 90 napos határidő 
meghosszabbításáról……………………………………………………44 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

12 
 

12

5810/1941. M. E. sz. rendelet a 2220/1941. M. E. sz. rendelet 3. §‐ának 
második bekezdésében megszabott határidő újabb 
meghosszabbításáról……………………………………………………….45 
6090/1941. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 18. §‐ának végrehajtásáról 
és az 1500/1941. M. E. sz. Rendelet 6. §‐ának 
kiegészítéséről………………………………………………………………………46 
7020/1941. M. E. sz. rendelete a magánalkalmazottak szolgálati 
jogviszonyának megszűnése esetére járó illetmények tárgyában 
kibocsátott 1500/1941. M. E. sz. rendelet 10. §‐ának 
kiegészítéséről……………48 
7140./1941. M. E. sz. rendelet a nyilvános számadásra kötelezett 
vállaltokban vezető állások 
betöltéséről…………………………………………………………………………………………….
..52 
7770/1941. M. E. sz. rendelet egyes iparjogosítványok kiadásának 
korlátozásáról szóló 1510/1941. M. E. sz. rendelet kiegészítéséről és 
módosításáról…………………………………………………………...57 
8550/1941. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. egyes rendelkezéseinek 
a visszafoglalt délvidéki területeken való alkalmazásáról………..59 
8820/1941. M. E. sz. rendelet a rádióvevő készülékek 
beszolgáltatásáról………………………………66 
380000/1941. BM sz. rendelet a személyes bejelentési kötelezettség 
teljesítésére, valamint a személyes honvédelmi kötelezettséggel 
kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó szabályokról…………………….68 
151997/1940. BM sz. körrendelet a honvédelem érdekeit veszélyeztető 
szekták működésének 
megszüntetéséről……………………………………………………………………………………
…179 
384404/1941. BM sz. rendelet a személyes bejelentési kötelezettség 
teljesítésére, valamint a személyes honvédelmi kötelezettséggel 
kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó szabályok tárgyában kiadott 
380000/1941. BM sz. rendelet 
kiegészítéséről…………………………………………………………180 
97000/1941. BM sz. rendelet az 1941:XV. tc. a nem zsidó és zsidó 
házasságkötésének tilalmáról szóló 9. §‐ában foglalt rendelkezések 
végrehajtásáról………………………………………………………….182 
459500/1941. BM sz. rendelet a rádióvevő készülékek beszolgáltatása 
tárgyában kiadott 8820/1941. M. E. sz. rendelet 
hatálybalépéséről………………………………………………………………………187 
1113/1941. BM sz. rendelet a törvényhatósági és községi 
képviselőtestületi tagsági jog 
felülvizsgálatáról……………………………………………………………………………………
…188 
134250/1941. Ém. K. sz. körrendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. egyes rendelkezéseinek 
a visszacsatolt keleti és erdélyi területen való alkalmazása tárgyában 
megjelent 2220/1941. M. E. sz. rendelet és a tc. végrehajtásával 
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kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tárgyában kiadott 
7720/1939. sz. M. E. sz. rendelet alapján teendő bejelentésekhez 
szükséges nyomtatványok 
igényléséről……………………………………………………………….190 
221371/1941. Ém. K. sz. körrendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. egyes rendelkezéseinek 
a visszafoglalt délvidéki területen való alkalmazása tárgyában megjelent 
8550/1941. M. E. sz. rendelet és a tc. végrehajtásával kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség tárgyában kiadott 7720/1939. sz. M. E. 
sz. rendelet alapján teendő bejelentésekhez szükséges nyomtatványok 
igényléséről……………………………………………………………….191 
280000/1941. FM. sz. az igazságügyi és földművelésügyi miniszterek 
közös rendelete a kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és 
házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok politikai 
rendelkezésekről szóló 1940:IV. tc. egyes rendelkezéseinek 
hatálybalépése és végrehajtása 
tárgyában………………………………………………………………………………………………
192 
45100/eln. 23.‐1941. HM sz. körrendelet a rendes családi segélyezések 
tárgyában……………………196 
45101/eln. 23.‐1941. HM sz. körrendelet a rendkívüli családi segélyezés 
újabb szabályozása 
tárgyában………………………………………………………………………………………………
197 
51545/1941. HM eln. sz. rendelet a kisegítő szolgálatot teljesítő zsidók 
családi segélyéről…………...198 
113001/eln. 18.‐1940. HM sz. rendelet a honvédelmi munkát teljesített 
személyek, valamint a hátramaradottak által támasztott gondozási 
igények érvényesítésére irányuló eljárás megindításának és a gondozás 
ügyében hozott határozat feljegyzésének szabályozása 
tárgyában………………………..200 
623400/22.‐1941. HM sz. tájékoztató az 1939:IV. tc. 2. § 1. 
bekezdésének 1‐5. pontjában foglalt kivételezettség igazolásának 
módjáról………………………………………………………………...204 
62400/1941. I. M. sz. rendelet az ügyvédekre, az ügyvédjelöltekre és az 
ügyvédi önkormányzatra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról 
szóló 1941:XIII. tc. végrehajtásáról……………………….205 
63000/1941. I. M. sz. rendelet a magánalkalmazottak szolgálati 
jogviszonyának megszűnése esetére járó illetményekről szóló 
1500/1941. M. E. sz. rendelet 11. §‐a alapján eljáró döntőbizottság 
eljárási szabályainak 
megállapításairól………………………………………………………………………..209 
69000/1941. I. M. sz. rendelet a házassági jogról szóló 1894:XXXI. tc. 
kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban 
szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941:XV. tc. egyes 
rendeleteinek 
hatálybaléptetéséről……………………………………………………………………213 
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70000/1941. I. M. sz. rendelet a nem zsidó és zsidó házasságkötésének 
tilalmára vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásáról…………………………………………………………………………213 
71000/1941. I. M. sz. rendelet az úgynevezett erdélyi szombatosok és 
ivadékaik származásának 
igazolásáról……………………………………………………………………………………………
222 
72800/1941. I. M. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 25. §‐a alá eső 
kihágások esetében büntetőlap kiállításáról az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivataltól értesítés 
kérése……………………………………………………………….224 
82000/1941. I. M. sz. rendelet a házassági jogról szóló 1894:XXXI. tc. 
kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban 
szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941:XV. tc. egyes 
rendeleteinek 
hatálybalépéséről……………………………………………………………………….226 
6162/1941. K.K.M. (kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter) sz. 
rendelete az 1939:IV. tc. 18. §‐ának végrehajtása tárgyában kiadott 
7330/1940. M. E. sz. és 100502/1940. K.K.M. sz. rendeletek 
magyarázatáról……………………………………………………………………………………….
..227 
84930/1941. K.K.M. sz. rendelet, az 1939:IV. tc. 18. §‐ának 
végrehajtására vonatkozó 100502/1940. K.K.M. sz. rendeletben 
megállapított egyes határidőknek, valamint a 6162/1941. K.K.M. sz. 
rendelet pontjának 
módosításáról………………………………………………………………………………232  
3100/1941. PM sz. rendelet a nyilvános számadásra kötelezett 
vállaltokban a vezető állások betöltése tárgyában kiadott 7140/1941. M. 
E. sz. rendelet 4. §‐ában foglaltak értelmében alakítandó véleményező 
bizottságok szervezetéről és 
működéséről…………………………………………………………….234 
36323/1940. V.K.M. sz. rendelet a polgári iskolai tanárképző főiskolák 
hallgatói, a tanítóképző intézetek tanárjelöltjei és a rabbiképző intézeti 
növendékek által fizetendő egyetemi tandíj és mellékdíj 
szabályozásáról……………………………………………………………………………………….
.238 

 
 

Series 5: 1942 
Zsidótörvények, rendeletek tartalomjegyzék. 

 
1942. évi IV. tc. az orvosi rendtartásról szóló 1936:I. tc. egyes 
rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről………………………………………………………………………………………..
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1942. évi VIII. tc. az izraelita vallásfelekezet jogállásának 
szabályozásáról…………………………..3 
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1942. évi XIV. tc. a honvédelemről szóló 1939:II. tc., valamint az 1914‐
1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréséről szóló 
1938:IV. tc. módosításáról és kiegészítéséről………………………4 
1942. évi XV. tc. a zsidók mező‐ és erdőgazdasági 
ingatlanairól…………………………………….13 
150/1942. M. E. sz. rendelet a kereskedelmi és iparkamarák 
alkalmazottainak szolgálati viszonyaira vonatkozó egyes kérdések 
szabályozásáról…………………………………………………………23 
300/1942. M. E. sz. rendelet a nők önkéntes honvédelmi munkájának 
szabályozásáról szóló 1080/1940. M. E. sz. rendelet módosítása 
tárgyában…………………………………………………………….24 
940/ 1942. M. E. sz. rendelet a hadisegélyezés 
tárgyában…………………………………………...25 
1160/1942. M. E. sz. rendelete a honvédség katonai bűnvádi 
perrendtartásának a honvédségi védőkre vonatkozó egyes 
rendelkezéseiről…………………………………………………………………..27 
1310/1942. M. E. sz. rendelet a mérnöki cím használata és a mérnöki 
kamara tagjai sorába való felvételre vonatkozó kivételes rendelkezések 
kiegészítéséről…………………………………………………29 
1420./1942. M. E. sz. rendelet a magánjogi szolgálati jogviszony alapján 
járó nyugdíjak után nyugdíjpótlék fizetése 
tárgyában……………………………………………………………………31 
1460/1942. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 12. §‐ának a gyógyszertárak 
tekintetében való végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségről……………………………………...34 
1750/1942. M. E. sz. rendelet a zsidók tulajdonában levő mező‐ és 
erdőgazdasági ingatlanok forgalmának korlátozásáról és zár alá 
helyezéséről………………………………………………….40 
1870/1942. M. E. sz. rendelet a honvédelmi kötelezettségeket teljesítő 
közszolgálati, köztestületi, közintézeti és közüzemi alkalmazottak 
illetményeinek és egyéb jogviszonyainak szabályozásáról szóló 
5700/1940. M. E. sz. rendelet módosítása 
tárgyában…………………………………………………45 
1900/1942. M. E. sz. rendelet a honvédelmi kötelezettséget teljesítő 
közszolgálati, köztestületi, közintézeti és közüzemi munkások 
javadalmazásának és munkaviszonyának szabályozása………..47 
2400/1942. M. E. sz. rendelet a háború folytán ügyeik ellátásában 
akadályozott személyek házasságkötésének, valamint a személy 
állapotot érintő egyéb jogcselekményeinek megkönnyítése 
tárgyában……………………………………………………………………………………………..5
0 
2630/1942. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc.‐ben a személyjogú 
gyógyszertári jogosítványok visszavonására vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásáról……………………………………………54 
3530/1942. M. E. sz. rendelet zsidóknak a házfelügyelői és házgondnoki 
(házkezelői) alkalmazásból 
kizárásáról…………………………………………………………………………………………….5
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4410/1942. M. E. sz. rendelet az 1939:IV. tc. 17. §‐a második 
bekezdésének végrehajtásáról………….60 
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 5160/1942. M. E. sz. rendelet a zsidók közéleti és gazdasági 
térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. tc. 7. §‐ának végrehajtása 
tárgyában kiadott 7300/1939. M. E. sz. rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről (a zsidók egyetemi 
felvétele)………………………………………………………….64 
5300/1942. M. E. sz. rendelet a zsidók tulajdonában levő egyes 
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szabályozásáról……………………………………………………………………………………….
.65 
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közléséről………………………………………………………………………………………………
77 
7020/1942. M. E. sz. rendelet a zsidók mező‐ és erdőgazdasági 
ingatlanairól szóló 1942:XV. tc. 3. §‐ának (4) bekezdésében 
meghatározott egyes körülmények 
igazolásáról…………………………………….79 
200/1942. BM sz. rendelet az 1939:IV. tc. 1. §‐á értelmében zsidónak 
tekintendő orvosok gyakorlati, illetőleg szakorvosi 
képzéséről…………………………………………………………………………83 
780/1942. BM sz. rendelet a zsidóktól megvont személyjogú 
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535000/1942. FM sz. rendelet a zsidók tulajdonában levő mező‐ és 
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rendelkezéseiről intézkedő 1160/1942. M. E. sz. rendelet 
végrehajtásáról....111 
12000/eln. 23.‐1942. HM sz. rendelet a hadisegélyezésről szóló 
940/1942. M. E. sz. rendelet 
végrehajtásáról……………………………………………………………………………………….
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szóló 2400/1942. M. E. sz. rendelet végrehajtása 
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meghatalmazásokról..120 
55000/1942. HM eln. sz. rendelet az 1942.XIV. tc.‐ben a zsidók 
hadkötelezettségére vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásáról…………………………………………………………………………130 
69059/1942. HM eln. 1/b. sz. rendelet a zsidó hadkötelesek 
jelentkezéséről, összeírásáról, illetőleg 
behívásáról…………………………………………………………………………………………….
139 
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tárgyában………………………………………………………………………………..146 
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alkalmazásáról……………………………………………………………148 
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biztosító  igazolványok  igénylése 
tárgyában…………………………………………….192 
189821/1944.  Ém.  K.    sz.  rendelet  az  elbocsátott  zsidó  alkalmazottak 
pótlására  igényelt  munkaerők  alkalmazásáról  és 
bejelentéséről………………………………………………………………………193 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

25 
 

25

74187/1944. FM sz. rendelet a zsidók hasznot hajtó hatósági 
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49500/1944. Ip. M. sz. rendelet a zsidók egyes ipari, valamint bánya és 
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hasznosításával kapcsolatos egyes tennivalók a m. kir. Külkereskedelmi 
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...280  
108500/1944. K.M. sz. rendelet a zsidók élelmiszer ellátásának 
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