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ságú üzemeknél, bányáknál és vállalatoknál azonban a felváltást azonnal vég-
re kell haj tani, és azok élére az illető vállalat, üzem stb. személyzetéből a leg-
megfelelőbbet kell teljes jogkörrel állítani. Ezeket a törvényhatóságok által 
kiküldött bizottságok állapítják meg. Pótlásukról a hatóságok már most gon-
doskodjanak. Amint azonban a leváltás lehetősége megvan - melyre terüle-
tileg illetékes közigazgatási hatóságok vezetőinek törekedniük kell, hogy az 
mielőbb megtörténhessen, azonnal, lehetőleg egy szakképzett gondnokot je-
löljön ki, és állítsa az üzem és vállalat stb. élére, teljes jogú felelősséggel. 
[...] A zsidók összeszedését a területileg illetékes rendőrség és m. kir. csend-
őrség végzi. 
Szükség esetén a csendőrség városokban a m. kir. rendőrségnek karhatalmi 
segítséget nyújt. A német biztonsági rendőrség tanácsadó szervként a hely-
színre ki fog szállni, akikkel a zavartalan együttműködésre különös súlyt kell 
helyezni. 
A vármegyei törvényhatóságok a zsidóság számarányához viszonyítva a meg-
felelő helyen és számban azonnal létesítsenek gyűjtőtáborokat. Azok helyét 
a közbiztonsági államtitkárnak jelentsék be [...] 
Minden városban vagy nagyobb községben, ahol a zsidók számaránya külön 
zsidó épületek létesítését indokolja, ezeknek kijelölésére a rendőrhatóságok 
saját hatáskörükben már most intézkedjenek, mert a gyűjtőtáborokban csak 
az állambiztonsági szempontból veszélyes zsidók maradnak vissza, míg a töb-
biek zsidó házakban nyernek elhelyezést. Zsidó épületül azokat az épületeket 
kell kijelölni, ahol a zsidók tömegesebben laknak. Ezekből az ott lakó nem 
zsidó származásúakat a rendőrhatóság a zsidók által kiürített, hasonló értékű 
és bérű lakásokba a megfelelő területrészen végrehajtott tisztogatási akció 
befejezését követő 30 napon belül telepítse ki, hogy a gyűjtőtáborokból kihe-
lyezettzsidókat a zsidó épületekbe annak idején azonnal el lehessen helyezni 
M ; 
A zsidók összegyűjtésével és elszállításával egyidejűleg a helyi hatóságok bi-
zottságokat jelöljenek ki, amelyek a zsidók lakásait és üzleteit az eljáró rend-
őri és csendőri közegekkel együtt lezárják, és külön-külön azonnal lepecsé-
telik. A kulcsokat a zsidó nevével éspontos lakcímével ellátott és lepecsételt 
borítékban az eljáró közegek a gyűjtőtábor parancsnokságának adják át. 
Azokat a romlandó tárgyakat és azokat az élő állatokat, amelyek termelési cé-
lokat nem szolgálnak, a városi hatóságok és községi elöljáróságok vegyék át. 
Ezeket elsősorban a honvédség és közbiztonsági szervek, másodsorban helyi 
közellátás céljaira kell igénybe venrti. 
Pénzt és értéket (arany-, ezüstneműek, részvények stb.) az előbb említett el-
járó szervek vegyék őrizetbe, és azok mineműségét feltüntető rövid jegyzék 
és ellenjegyzék ellenében adják át a városi hatóságoknak és községi elöljáró-
ságoknak. Ezeket az értékeket a községi elöljáróságok 3 napon belül a tiszto-
gatási terület központjában székelő Nemzeti Bank fiókjához tartoznak be-
szállítani. Ezeket a központokat a tisztogatási akciót vezető rendészeti szer-
vek esetenként állapítják meg. 
Az elszállítás fogolyként vonaton, szükség esetén városi, illetve községi elöl-
járóságok által kirendelt előfogatokon történjék. Az elszállítandó zsidók csak 
a rajtuk lévő ruházatot, legfeljebb két váltás fehérneműt és fejenként legalább 


