Balassa Zoltán: A Beneš-dekrétumok érvénytelenségérol
A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban kívánom leszögezni azt a megalapozott
véleményemet, hogy úgy a Magyar, mint a szlovákiai magyar és az európai
politika rosszul és felkészületlenül hadakozik ezekkel a dekrétumokkal. Igaz a
szlovák törvényhozás becsomagolva közelítette meg a kérdést, amikor a háború
utáni törvények sérthetetlenségét emelte törvényerore, de ezáltal még távolabb
került a jogállamiságtól, mint korábban.
A Beneš-dekrétumok alapján törvénybe iktatott háború utáni
törvények mind érvénytelenek!
Miért?
Az I. Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevele meghatározta, mikor emelkedhet
egy javaslat törvényerore. Csak akkor, ha a kétkamarás csehszlovák törvényhozás
ezt elfogadja. Képviselo viszont csak az lehet, akit megválasztottak. Rögtön a
háború után a parlament tagjait kinevezték, majd késobb tartottak ugyan
parlamenti választásokat, de csak egy kamarát választottak meg. Tehát ilyen
alapon minden, amit az új, már "népi-demokratikus" alkotmány elfogadásáig
(1948) megjelent a törvénytárban, az egyszeruen eleve érvénytelen, mivel
ellentmondott az akkori alaptörvénynek úgy formálisan - amint ezt vázoltuk - úgy
tartalmilag is. A csehszlovák alkotmány ugyanis tiltotta a faji, nyelvi, vallási stb.
megkülönböztetést.
Mindennek ellenére a szlovák jogrend részét képezi legalább 73 jogszabály, ill.
törvény, mely diszkriminatív jellegu (l. a mellékeltben), melyek a benesi
dekrétumokra vezethetok vissza és 1945,valamint 1948 között fogadták el oket.
1948-ban az ENSZ elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ezt
Csehszlovákia is ratifikálta. Azóta több olyan nemzetközi dokumentum született,
mely tiltja az etnikai alapon való megkülönböztetést. Mivel Szlovákia
Csehszlovákia egyik jogutódja, törvénybol adódó kötelezettsége lenne, hogy
törvénytárából törölje az 1945 után elfogadott és sérelmezett törvényeket, mert
máskülönben letér a jogállamiság útjáról. Erre kötelezi saját alkotmánya is, nem
beszélve a méltányosságról.
Ez alatt az internetoldal alatt meg lehet találni az összes, Szlovákiában
érvényes jogszabályt és törvényt:
http://www.zakonysr.sk/aol.asp?akce=free&akcekrok=free_prehled&edit=1945
Az oldal címe:
Prehl ad platných právnych predpisov Slovenskej republiky od roku 1945

Áttekintés a Szlovák Köztársaságban érvényes jogszabályokról 1945-tol
Ezután 1945-tol évenkénti lebontásban megtalálhatók a mindmáig érvényes
jogszabályok:
1945:
108/1945 Zb. Dekrét o konfiskaci neprátelského majetku a Fondech národní
obnovy (Az ellenséges vagyon elkobzásáról és a Nemzeti Felújítási Alapról)
105/1945 Zb. Dekrét o ocistných komisiách pre preskúmanie cinnosti verejných
zamestnancov (Dekrétum a tisztító bizottságokról és a közalkalmazottak
munkásságának átvizsgálásáról)
040/1945 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva dekrét prezidenta republiky zo dna
16. júna 1945 c. 17 Zb. o Národnom súde (Rendelet, mellyel végrehajtható a
köztársasági elnök 1945. június 16-ai, 17 Zb. sz. dekrétuma a Nemzeti
Bíróságról)
033/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o úprave ceskoslovenského
státního obcanství osob národnosti nemecké a mad arské. (A köztársasági elnök
alkotmányos dekrétuma a német és magyar személyek csehszlovák állampolgárságának módosításáról)
028/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o osídlení zemedelské pudy Nemcu,
Mad aru a jiných neprátel státu ceskými, slovenskými a jinými slovanskými
zemedelci. (A köztársasági elnök dekrétuma a németek, magyarok és egyéb
ellenségek mezogazdasági földjének telepítésérol cseh, szlovák és más szláv
mezogazdászaival)
027/1945 Zb. Dekrét o jednotnom riadení vnútorného osídlenia (Dekrétum a belso
telepítés egységes irányításáról)
022/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních predpisu,
vydaných mimo území
republiky Ceskoslovenské (A köztársasági elnök
alkotmányos dekrétuma a Csehszlovák Köztársaság területén kívül kiadott
jogszabályok kihirdetésérol)
018/1945 Zb. Narízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19.
cervna 1945, c. 16 Sb., o potrestání nacistických zlocincu, zrádcu a jejich
pomahacu a o mimorádných lidových soudech. (Rendelet, mellyel életbe lép a
köztársasági elnök 1945. június 19-ei, 16 Sb. sz. dekrétuma a náci bunözok,
árulók és segítoik megbüntetésérol és a rendkívüli népbíróságokról) – ez
jogilag ellentmond az ártatlanság vélelmének!!!

017/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu. (A köztársasági
elnök dekrétuma a Nemzeti Bíróságról)
016/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zlocincu,
zrádcu a jejich pomahacu a o mimorádných lidových soudech. (A köztársasági
elnök dekrétuma a náci bunözok, árulók és segítoik megbüntetésérol és a
rendkívüli népbíróságokról) – ez jogilag ellentmond az ártatlanság vélelmének!!!
012/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdelení
zemedelského majetku Nemcu, Mad aru, jakož i zrádcu a neprátel ceského a
slovenského národa. (A köztársasági elnök dekrétuma a magyarok, németek
valamit a cseh és szlovák nemzet árulóinak és ellenségeinek mezogazdasági
vagyonának elkobzásáról és gyorsított szétosztásáról)
008/1945 Zb. Dekrét o venovaní nehnutel ností Zväzu sovietskych socialistických
republík ako prejav vd aky
(Dekrétum a Szovjetuniónak adományozott
ingatlanokról mint a hála megnyilvánulása)
005/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti nekterých majetkoveprávních jednání z doby nesvobody a o národní správe majetkových hodnot
Nemcu, Mad aru, zrádcu a kolaborantu a nekterých organisací a ústavu. (A
köztársasági elnök dekrétuma némely vagyonjogi eljárás érvénytelenségérol a
szabadság hiányának idejébol [értsd: 1938. október 30.-1945. október 28.] és a
németek, magyarok, árulók és kollaboránsok és néhány szervezet is intézet
vagyoni értékeinek nemzeti igazgatásáról. [a magyar intézmények, szervezetek
stb. vagyonának elkobzásáról]
1946,
250/1946 Zb. Zákon o jednorázovém osidlovacím príspevku na úhradu
mimorádných stehovacích a zarizovacích výloh. (Törvény az egyszeri telepítési
hozzájárulásról a rendkívüli költözködési és berendezkedési kiadásokról)
247/1946 Zb. Zákon, jímž se mení a doplnují predpisy o ocistných komisích pro
prezkoumání cinnosti verejných zamestnancu. (Törvény, mely módosítja és
kiegészíti a közalkalmazottak tevékenységének kivizsgálására szolgáló tisztítási
bizottságokra vonatkozó eloírásokat)
246/1946 Zb. Zákon, kterým se mení ustanovení dekretu presidenta republiky o
trestání nekterých provinení proti národní cti. (Törvény, mely módosítja a

köztársasági elnök dekrétumát a nemzeti becsület elleni vétségek némelyikének
büntetését)
245/1946 Zb. Zákon, ktorým sa meni a doplnajú dekréty prezidenta republiky o
mimoriadnom l udovom súdnictve a predlžuje ich úcinnost (Törvény, mely
módosítja és kiegészíti a köztársasági elnök
dekrétumait a rendkívüli
népbíróságokról és meghosszabbítja azok hatályát)
241/1946 Zb. Vyhláška o Štatúte osídlovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave
(Rendelet a pozsonyi Telepítési Hivatal statútumáról Szlovákia számára)
217/1946 Zb. Narízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení
republiky.(Rendelet, mellyel a
megállapítják a köztársaság fokozott
fenyegetettségi idoszakának végét)
176/1946 Zb. Zákon, ktorým sa doplna zákon zo dna 16. mája 1946 c. 121 Zb. o
zaistení pracovných síl pre pol nohospodársku výrobu v rámci národnej výstavby
štátu (Törvény, mely kiegészíti az 1946. május 16-ai, 121 Zb. sz. törvényt a
munkaero biztosítására a mezogazdasági gyártásban az állam nemzeti keretben
való építésénél)
165/1946 Zb. Zákon o trestnej ochrane národných podnikov, znárodnených
podnikov a podnikov pod národnou správou (Törvény a nemzeti üzemek,
államosított üzemek és nemzeti vagyonkezelés alatt álló üzemek büntetojogi
védelmérol)
149/1946 Zb. Zákon o predlžení úcinnosti dekrétov prezidenta republiky o
mimoriadnom l udovom súdnictve
(A köztársasági elnök a kivételes
népbíróságokról szóló dekrétumok érvényességének meghosszabbításáról)
145/1946 Zb. Dohoda medzi Ceskoslovenskom a Mad arskom o výmene
obyvatel stva. (A
Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsereegyezmény)
137/1946 Zb. Zákon o Národných kultúrnych komisiách pre správu štátneho
kultúrneho majetku (Törvény a Nemzeti Kulturális Bizottságokról az állami
kulturális vagyon kezelésérol)
130/1946 Zb. Zákon o doplnení a zmene dekretu presidenta republiky ze dne 4.
ríjna 1945, c. 105 Sb., o ocistných komisích pro prezkoumání cinnosti verejných

zamestnancu. (Törvény, mely kiegészíti és módosítja a köztársasági elnök 1945.
október 4-ei, 105 Sb. Sz. dekrétumát a közalkalmazottak tevékenységének
kivizsgálására szolgáló tisztítási bizottságokról)
129/1946 Zb. Zákon o procesních opatreních v soudních rízeních pro nekteré
nároky z doby nesvobody. (Törvény a bírósági eljárások perrendtartásáról egyes
igények esetében a szabadság hiányának idoszakából)
128/1946 Zb. Zákon o neplatnosti niektorých majetkovo-právnych konaní z doby
neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku
vzchádzajúcich (Törvény
némely vagyonjogi eljárás érvénytelenségérol a
szabadság hiányának idoszakából és az érvénytelenségbol fakadó igények és
egyéb beavatkozások, melyek ebbol következnek)
123/1946 Zb. Zákon, kterým se doplnují ustanovení dekretu presidenta republiky
ze dne 27. ríjna 1945, c. 138 Sb., o trestání nekterých provinení proti národní cti.
(Törvény, mellyel kiegészítik a köztársasági elnök 1945. október 27-ei, 138. Sb.
sz. dekrétumát a nemzeti becsület elleni vétségek némelyikrérol)
121/1946 Zb. Zákon o zaistenie pracovných síl pre pol nohospodársku výrobu v
rámci národnej výstavby štátu (Törvény a mezogazdasági termelés számára
biztosítandó munkaerorol az állam nemzeti építése keretében)
115/1946 Zb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí
svobody Cechu a Slováku. (Törvény a jogos eljárásról, mely összefüggésben állt a
csehek és szlovákok szabadságának visszaszerzéséért folytatott harccal) – Ez a
törvény mondta ki, hogy ha valaki törvényellenes cselekményt követett el
(gyilkosság, rablás, tömegmészárlás, banditizmus), ha arra hivatkozott, hogy ezt a
csehek és szlovákok szabadságának visszaszerzése érdekében követte el, akkor
minden szadista, gyilkos és rabló általános amnesztiában részesült (Vilém Hejl:
Zpráva o organizovaném násilí [Jelentés a szervezett eroszakról], Univerzum,
Prága 1990; 17-18. o.), mert az Ideiglenes Parlament Alkotmányjogi Bizottsága
arra a megállapításra ragadtatta magát, hogy ezek a bunügyek „nem büntetendok,
hanem jogosak, mert természetük szerint a szabadság hiányának idoszakában
helyettesítették a közhatalom törvényeit a megszállókkal szemben.” (M. Broucek:
Ceskoslovenská tragedie [A csehszlovák tragédia], 1956; 212-15. o., de más
források is idézik) Másik érdekessége ennek a törvénynek, hogy hatálya jóval a
II. világháború befejezése utáni idoszakig terjedt ki!

113/1946 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o zaberaní budov alebo ich castí
pre úcely verejné
(Rendelet az épületek vagy részeik lefoglalásáról
közszükségletek számára szóló törvény teljes közzétételérol)
110/1946 Zb. Nariadenie o zrušení alebo zmene rozhodnutí správnych úradov z
casu neslobody a o úradoch zriadených v case neslobody (Rendelet a
közigazgatási
hivatalok
rendelkezéseinek
hatálytalanításáról
vagy
megváltoztatásáról, melyeket a szabadság hiányának idoszakában hoztak létre)
083/1946 Zb. Zákon o pracovných (ucebných) pomeroch Nemcov, Mad arov,
zradcov a ich pomáhacov (Törvény a németek, magyarok, árulók és segítoik
munkáltató (oktatási) viszonyairól)
076/1946 Zb. Zákon o zrušení a o zmene soudních rozhodnutí v obcanských
vecech právních z doby nesvobody. (Törvény a bíróságok polgárjogi ügyleteinek
megszüntetésérol és megváltoztatásáról a szabadság hiányának idejébol)
057/1946 Zb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety
presidenta republiky.
(Alkotmánytörvény, mellyel a köztársasági elnök
dekrétumait jóvahagyják és törvénnyé nyilvánítják)
027/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a
ujednání mezi republikou Ceskoslovenskou a státy neprátelskými, jakož i o
neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavrených v dobe
nesvobody. (Rendelet, mely semmisnek nyilvánítja az üzleti szerzodéseket, a
hasonló jellegu megállapodásokat, megegyezéseket, egyességeket, melyeket a
szabadság hiányának idoszakában kötöttek meg)
023/1946 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o potrestaní nacistických
zlocincov, zradcov a ich pomáhacov a o mimoriadnych l udových súdoch
(Rendelet a náci bunözok, árulók és
segítoik megbüntetésérol
és a
népbíróságokról szóló törvény teljes szövegérol)
022/1946 Zb. Zákon, ktorým sa schval ujú, menia a doplnajú predpisy o potrestaní
nacistických zlocincov, zradcov a ich pomáhacov a o mimoriadných l udových
súdov (Törvény, mellyel jóváhagyják, megváltoztatják és kiegészítik a náci
bunözok, árulók és segítoik megbüntetésérol és a népbíróságokról szóló
eloírásokat)
1947:

206/1947 Zb. Narízení o majetkových opatreních a o soupisu majetku a nároku
podle mírové smlouvy s Mad arskem. (Rendelet vagyoni rendelkezésekrol és
vagyonösszeírásokról a
Magyarországgal kötött békeszerzodés igényeinek
megfeleloen)
192/1947 Zb. Mierová smluva s Mad arskom. (A Magyarországgal megkötött
békeszerzodés)
191/1947 Zb. Vyhláška kterou se vyhlašuje znení zákona o umístení a jiném
zaopatrení zamestnancu na zkonfiskovaném zemedelském majetku a jejich
rodinných príslušníku pro úcely zákona o revisi první pozemkové reformy
(Rendelet, mely kihirdeti az elkobzott mezogazdasági vagyon alkalmazottainak és
családtagjaiknak elhelyezésérol és ellátásáról szóló törvény teljes szövegét, mely
az elso földreformról szóló törvény revízióját szolgálja)
182/1947 Zb. Zákon o stíhání trestných cinu proti státu (Törvény az államellenes
buncselekmények büntetésérol)
172/1947 Zb. Zákon o opatreních k provedení mírových smluv s Bulharskem,
Finskem, Italií, Mad arskem a
Rumunskem. (Törvény a Bulgáriával,
Finnországgal, Olaszországgal, Magyarországgal és Romániával kapcsolatos
békeszerzodések életbeléptetésérol)
171/1947 Zb. Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnost ami spojenými a
sdruženými a Mad arskom. (Alkotmánytörvény a Szerzodo és Egyesült Hatalmak
és Magyarország közötti békeszerzodésrol)
163/1947 Zb. Narízení o prídelu konfiskovaných rodinných domku (prídelové
narízení pro rodinné domky) (Rendelet a konfiskált családi házak kiutalásáról
/a családi házakra vonatkozó kiutalási rendelet/)
156/1947 Zb. Nariadenie kterým se cástecne provádí ustanovení § 2 zákona o
nekterých opatreních k provedení národní mobilisace pracovních sil (Rendelet,
mellyel részben kivitelezik a Némely rendelkezésrol a munkaero nemzeti
mozgósításáról szóló törvény 2. §-át)
148/1947 Zb. Zákon o opatreních k provedení ceskoslovensko-mad arské dohody o
výmene
obyvatelstva. (Törvény a csehszlovák-magyar
lakosságcseremegállapodással kapcsolatos rendelkezésekrol)

142/1947 Zb. Zákon o revisi první pozemkové reformy. (Törvény az elso
földreform revítiójáról)
138/1947 Zb. Zákon o péci o pristehovalce, jakož i o nekterých jejich
prednostních právech. (Törvény a betelepültekrol való gondoskodásról, valamint
némely elojogaikról)
126/1947 Zb. Zákon o procesních opatreních v soudních rízeních pro nároky ze
smluv uzavrených v dobe nesvobody v souvislosti s válecnými dodávkami.
(Törvény a bírósági rendelkezések
intézkedési folyamatáról a szabadság
hiányának idejében a háborús szállítmányok összefüggésében)
087/1947 Zb. Zákon o nekterých opatreních k provedení národní mobilisace
pracovních
sil.
(Törvény
némely
intézkedésrol
a
munkaero
nemzetimozgósításának végrehajtásáról)
031/1947 Zb. Zákon o nekterých zásadách pri rozdelování neprátelského majetku,
konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. ríjna 1945, c. 108
Sb., o konfiskaci neprátelského majetku a Fondech národní obnovy. (Törvény
némely alapelvrol az ellenséges vagyon elosztásáról, melyet a köztársasági elnök
1945. október 25-ei, 108. Sb. sz., az ellenséges vagyon elkobzásáról és a Nemzeti
Felújítási Alapról szóló dekrétuma alapján koboztak el.)
026/1947 Zb. Narízení, jímž se prodlužuje lhuta uvedená v § 2, odst. 2 a nove
stanoví lhuta k prihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, c.
250 Sb., o jednorázovém osidlovacím príspevku na úhradu mimorádných
stehovacích a zarizovacích výloh. (Rendelet, mellyel meghosszabbítják az 1946.
december 20-ai, 250. Sb. sz. törvény 2. §-ában meghatározott idoszakot az
egyszeri betelepítési ellátmányt a kivételes költözési és berendezkedési kiadásokra
vonatkozó bejelentolapot)
009/1947 Zb. Vyhláška o plném znení dekretu presidenta republiky o potrestání
nacistických zlocincu, zrádcu a jejich pomahacu a o mimorádných lidových
soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu (Rendelet a
köztársasági elnök a náci bunözokrol, árulókról és segítoikrol és a rendkívüli
népbíróságokról szóló dekrétumának és a köztársasági elnök a Nemzeti Bíróságról
szóló dekrétumának teljes szövegérol) – Esterházy Jánost is ennek alapján ítélték
el!!
1948:

245/1948 Zb. Zákon o štátnom obcianstve osôb mad arskej národnosti (Törvény a
magyar nemzetiségu személyek állampolgárságáról)
174/1948 Zb. Zákon o zrušení domovského práva (Törvény a honossági törvény
megszüntetésérol)
146/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona o umiestení a inom
zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich
rodinných príslušníkov, upravené pre úcely zákona o novej pozemkovej reforme
145/1948 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o revízii prvej pozemkovej
reformy (Rendelet az elso
földreform revíziójáról szóló törvény teljes
szövegérol)
131/1948 Zb. Zákon o likvidácií právnych pomerov nemeckej evanjelickej cirkvi v
Cechách, na Morave a v Sliezsku (Törvény a csehországi, morvaországi és
sziléziai Nemet Evangélikus Egyház jogviszonylatainak felszámolásáról) – miért
része ez a szlovák jogrendnek!??
106/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dna 30. januára
1947, c. 16 Zb. o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom
pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona
zo dna 25. marca 1948, c. 62 Zb. (Rendelet, mely kihirdeti az 1947. január 30-ai,
16. Zv. sz. törvényt az elkobzott mezogazdasági vagyonba
helyezett
alkalmazottak és családtagjaik ellátásáról, mely az 1948. március 25-ei, 62. Zv. Sz.
törvénybol következik)
091/1948 Zb. Nariadenie o dodatecném soupisu pozemkového majetku pro revisi
první pozemkové reformy. (Rendelet a földvagyon utólagos összeírásáról az elso
földreform revíziója céljából)
090/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplna vládne nariadenie zo dna 7.
januára 1948 c. 1 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
revízii prvej pozemkovej reformy (Rendelet, mellyel megváltozik és kiegészül az
1948, január 7-ei, 1. Zb. sz. törvény, mellyel végrehajtják az elso földreformról
szóló törvény némely rendelkezését.)
089/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplna vládne nariadenie zo dna 2.
septembra 1947 c. 163
Zb. o prídele konfiškovaných rodinných domcekov
(prídel ové nariadenie pre rodinné domceky) (Rendelet, mellyel megváltozik és

kiegészül az 1947. szeptember 2-ai, 163. Zb. sz. törvény az elkobzott családi
házak kiutalásáról /a családi házakra vonatkozó kiutalási rendelet/)
079/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplna zákon zo dna 16. mája 1946, c. 128
Zb.o neplatnosti niektorých majetkovo-právnych rokovaní z doby neslobody a o
nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku vzchádzajúcich
(Törvény, mellyel változik és kiegészül a némely
vagyonjogi eljárás
érvénytelenségérol a szabadság hiányának idoszakából és az érvénytelenségbol
fakadó igények és egyéb beavatkozások, melyek ebbol következnek szóló 1946.
május 16-ai, 128. Zb. sz. törvény)
076/1948 Zb. Nariadenie o vrácení ceskoslovenského státního obcanství osobám
národnosti nemecké
a mad arské (Rendelet a német és magyar nemzetiségu
személyek csehszlovák
állampolgárságának visszaadásáról) – de akiket
kitelepítettek, azok már nem kaphatták
vissza. Pontosan át kellene nézni a
jogszabályt, hogy a diszkriminációt ki lehessen mutatni!
062/1948 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnost zákona zo dna 30. januára 1947,
c. 16 Zb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom
pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
(Törvény, mely bovíti az 1947. január 30-ai, 16. Zb. sz. törvényt az elkobzott
mezogazdasági birtokra helyezett alkalmazottakról és családtagjaikról, akiket
Szlovákiába helyeztek)
046/1948 Zb. Zákon o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva k
pol nohospodárskej a lesnej pôde) (Törvény az új földreformról /a mezogazdasági
és erdei földek maradandó tulajdonának rendezése/)
044/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplna zákon o revízii prvej pozemkovej
reformy (Törvény, mellyel változik és kiegészül az elso földreform revíziójáról
szóló törvény)
034/1948 Zb. Zákon o revízii trestného konania v niektorých prípadoch previnenia
proti národnej cti (Törvény bünteto eljárás revíziójáról a nemzeti becsület elleni
vétségek egyes eseteiben)
033/1948 Zb. Zákon jímž se obnovuje úcinnost retribucního dekretu a narízení o
lidovém soudnictví a mení nekterá jejich ustanovení. (Törvény, mely felújítja a
retribúciós dekrétum és rendelet
érvényességét a népbíróságokról és
megváltoztatja egy rendelkezéseit.)

030/1948 Zb. Nariadenie o majetku, ktorý zanechali v Ceskoslovenskej republike
osoby prest ahované
do Mad arska podl a ceskoslovensko-mad arskej dohody
ovýmene obyvatel stva (Rendelet a vagyonról, melyet a Csehszlovák Köztársaság
területén hagytak a Magyarországra áttelepült személyek a csehszlovák-magyar
lakosságcsere-egyezmény alapján)
016/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlacovej chyby vo vládnom nariadení zo dna 7.
januára 1948 c. 1 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
revízii prvej pozemkovej reformy (Rendelet a sajtóhiba javításáról az 1948.
január 7-ei, 1. Zb. sz. törvényben, mellyel kivitelezik az elso
földreform
revíziójáról szóló törvény néhány rendelkezését.)
001/1948 Zb. Nariadenie kterým se provádejí nekterá ustanovení zákona o revisi
první pozemkové reformy
(Rendelet, mellyel kivitelezik az elso földreform
revíziójáról szóló törvény néhány rendelkezését)

