
A felsőház egyesitett igazságügyi és közjogi bizottsága hétfőn délutáni ülésen a házassági 
törvény módositásáról és kiegészitéséről szóló törvényjavaslat 9. §-a helyett uj 9. §-t fogadott 
el. 
A 9. §. uj szövege a következő: 
Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos. 
Zsidó nőnek külföldi állampolgárságu nemzsidóval kötendő házassága nem esik a jelen §-ban 
meghatározott tilalom alá. 
A jelen §. alkalmazásában zsidó az, akinek legalább két nagyszülője az izraelita hitfelekezet 
tagjaként született, ugyszintén – tekintet nélkül származására – az, aki az izraelita hitfelekezet 
tagja. Az, akinek két nagyszülője született izraelita hitfelekezetként tagjaként, nem esik a 
zsidókkal egy tekintet alá, ha ő maga keresztény hitfelekezet tagjaként született vagy élete 
hetedik évének betöltése előtt keresztény hitfelekezet tagjává lett és mind a két esetben az is 
maradt. Az ilyen személynek azonban nemcsak zsidóval, hanem olyan nemzsidóval is tilos 
házasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként 
született. 
Az előbbi bekezdés rendelkezéseit a házasságon kívül született gyermekre is alkalmazni kell, 
ha őt a természetes atya az anyakönyvvezető előtt vagy közokiratban magáénak elismerte, 
vagy az atyai elismerést a biróság megállapitotta. 
Atyai elismerés hiányában a házasságon kívül született az a zsidó gyermek, akinek legalább 
egyik nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született. Az, akinek csak egyik 
nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem esik a zsidókkal egy tekintet alá, 
ha ő maga            keresztény hitfelekezet tagjaként született vagy élete hetedik évének 
betöltése előtt keresztény hitfelekezet tagjává lett és mind a két esetben az is maradt. 
Zsidóknak a jelen törvény hatálybalépése után kötött házasságból eredő leszármazói is zsidók, 
tekintet nélkül arra, hogy nagyszülőik mily hitfelekezet tagjaként születtek. 
A jelen §-ban foglalt tilalom megszegésével kötött házassága következtében a zsidókkal esik 
egy tekintet alá az is, aki keresztény hitfelekezet tagjaként született, vagy élete hetedik évének 
betöltése előtt keresztény hitfelekezet tagjává lett és mind a két esetben az is maradt, s e 
mellett nagyszülői közül csak kettő 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 személy, akinek a 
jelen §. értelmében tilos lett volna áttérése előtt zsidóval házasságot kötnie, ha az izraelita 
hitfelekezet tagjaként zsidóval köt házasságot, a zsid[ók]kal egy tekintet alá eső személy 
marad akkor is, ha utóbb ismét keresztény hitfelekezet tagjává lesz. 
A jelen §. rendelkezései nem érintik az 1894:XXXI. törvénycikknek azokat a rendelkezéseit, 
amelyek külföldi házasulónak Magyarországon kötött házasságára irányadók. 
Az igazságügyminiszter különös méltánylást érdemlő okból kivételesen felmentést adhat a 
jelen §-ban foglalt tilalom alól nemzsidó és olyan személy között kötendő házas[s]ág 
tekintetében,  akinek csak két nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként s ő maga 
az 1941. évi junius hó 11. napja előtt keresztény hitfelekezet tagjává lett és az is maradt. A 
harmadik bekezdés utolsó mondatában foglalt rendelkezést ebben az esetben is alkalmazni 
kell. 
A igazságügyminiszter a felmentés felől bizottság javaslata alapján határoz. A bizottság egy-
egy tagját Magyarország hercegprimása, a református konvent, az ágostai hitvallásu 
evangélikus egyház egyetemes közgyűlése, a vallás- és közoktatásügyi miniszter, továbbá 
egy-egy tagját  - az illető biróság tanácselnökei vagy itélőbirái közül – a m.kir. Kuria elnöke 
és a m.kir. közigazgatási biróság elnöke jelöli ki. 
A bizottság ülésein a református konvent és az ágostai hitvallásu evangélikus egyház 
egyetemes közgyülése által kijelölt tagok évenkint felváltva vesznek részt. 



Elnökét a bizottság        – tagjainak sorából – maga választja. 


