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Administrative Information 
 
Access: No restrictions on access. 
 
Reproduction and Use:  According to the terms of the United States‐Hungary Agreement, 
personal data of an individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 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 
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that can be drawn from such data about the person concerned. The full text of the Agreement is 
available at the United States Holocaust Memorial Museum Archives reference desk. 
 
Preferred Citation:  RG‐39.010M, Selected Records of the Hungarian Ministry of Internal Affairs 
(MOL K 149 BM res.), 1938‐1944. United States Holocaust Memorial Museum Archives, 
Washington, DC. 
 
Acquisition Information:  Original records located in the Magyar Országos Levéltár (Hungarian 
National Archives), Budapest, Record group, MOL K 149 BM res.).  The United States Holocaust 
Memorial Museum's International Archives Project purchased the microfilm from the Hungarian 
National Archives. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the 
microfilm in June 2004. 
 
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: The original records are held by Magyar Országos Levéltár, 
Bécsikapu tér 2‐4, Budapest H‐1014, Hungary, Phone: 011 361 225 2800; Email: 
gecsenyi@natarch.hu.  More information about this repository can be found at 
http://mnl.gov.hu/ 
   
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Related Materials:   
USHMM, RG‐52.000, Randolph Braham Collection. 
USHMM Archives, RG‐39.013, Records Related to the Hungarian Jewish Communities. 
 
Processing History:  Aleksandra B. Borecka, February 2014 
 
Scope and Content of Collection 
This collection includes documents relating mainly to matters as: Communists movements; 
maters of neighboring states; the Hungarian Nationalists Party movements; Arrow Cross Party 
activities; Passport and naturalization issues; minority affairs; press affairs; parties and 
associations affairs; banning Jewish affairs meetings, and “Hungarista movements”. Contains 
signed and anonymous denunciations; decisions to grant or deny petitions; orders imposing 
police surveillance, round‐ups, arrests, internment, deportations, mobilization, or the 
confiscation of property; instructions, monthly reports, circulars, and confidential memoranda; 
decrees concerning the territories assigned Hungary by the Vienna Awards; emigration, 
immigration, citizenship, and residency records; cases of defamation of the Regent or the 
Fatherland; records of smuggling and the black market; activities of parties,  other political 
organizations, associations of foreigners, religious congregations, and charitable organizations; 
Polish civilian refugees census; the League of Nations High Commissioner for Refugees to the 
United States intervention documents, and more.  
 

System of Arrangement 
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The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed 
reels. Arranged mainly in chronological order. 
 

Indexing Terms 
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World War, 1939‐1945‐‐Jews‐‐Hungary. 
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Jews‐‐Persecutions‐‐Hungary‐‐History. 
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22 102‐106 
23 106‐108 
24‐32             109‐304 
 
33   

 

Reel  1 
 
1./ K 149‐1938‐1. tétel‐I. rész 1. doboz 
      
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐868 lap. 
Egyéni  ügyek:  izgatás,  beutazási  kérelmek,  priuszok  bekérése, 
útlevélügyek,  lakhatási  kérelmek,  információkérés  meghatározott 
személyekről,  Amerikából  irányított  izgatás  miatti  megfigyelés. 
Ausztriának  Németországhoz  való  átcsatolásával  kapcsolatos  magyar 
hírek,  nyilaskeresztes  röpcédulák.  Német  nemzetiségi  mozgalom 
Kőszegen. 
 
2./ K 149‐1938‐1. tétel‐II. rész 2. doboz 
 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐911 lap. 
Kitiltási  ügyek.  Beutazási  engedélyek  hiányában  határ  belépések 
megakadályozása. Izgatási ügyek. Nemzetgyalázási ügyek. Az „Esti Kurir” 
1938.  jan.  14.  számában  megjelent:  „Galiciainak  minősítettek  és 
kiutasítottak  egy  magyar  állampolgárt”  című  cikkel  való  foglalkozás. 
Jelentés Szentgyörgyi Albert jugoszláviai utazásáról. 
 
. 
 
3./ K 149‐1938‐1. tétel‐III. rész, IV. rész 3. doboz 
 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: III. rész 77‐790 lap és a IV. rész 1‐340 lap. 
Állam  és  társadalmi  rend  elleni  izgatás miatti  előállítás.  Priusz  lapok, 
nyilvántartási  adatok  közlése.  Zsidó  ügyvéd  megfigyelése.  Zsidó‐
kérdésről vitatkozás miatti  feljelentés.  Izgatási ügyek. Horvát  irredenta 
nyomtatványok  lefoglalása.  Turulista  diákok  elleni  támadás  1938. 
jún.26‐án  Római  fürdőnél.  Kunszentmiklósi  őrs  idegenrendészeti 
ellenőrzése,  az  eredmény  63  zsidó  jogosulatlanul  tartózkodott  a 
községben.  Izr.  vallású  egyén  kormányzó  gyalázási  ügye. 
Rémhírterjesztés  miatti  feljelentés:  Horthyné  anyja,  vagy  nagyanyja 
zsidó volt, ezért nyilasok tüntettek a budai várban. Német, angol, olasz 
állampolgárok ügyei. 
 
4./ K 149‐1938‐1. tétel‐IV. rész 4. doboz 
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Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 341‐687 lap. 
Szélhámoskodás.  Zsidó‐törvénnyel  kapcsolatos  izr.  egyén 
nemzetgyalázási  ügye.  Adatok  kérése  izr.  személyekről.  Klb.  Izr. 
személyek  nemzetgyalázási  ügyei  és  állam  és  társadalmi  rend 
felforgatására  irányuló  vétségei. A  csendőrőrsök 1938.  szept‐nov. havi 
összesítése  a  politikai  természetű  bűncselekmények  miatti  bűnvádi 
feljelentésekről. (Continued on Reel 2) 
 

Reel 2 
 
(Continued from Reel 1)  4./ K 149‐1938‐1. tétel‐IV. rész 4. doboz 
 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 341‐687 lap. 
Szélhámoskodás.  Zsidó‐törvénnyel  kapcsolatos  izr.  egyén 
nemzetgyalázási  ügye.  Adatok  kérése  izr.  személyekről.  Klb.  Izr. 
személyek  nemzetgyalázási  ügyei  és  állam  és  társadalmi  rend 
felforgatására  irányuló  vétségei. A  csendőrőrsök 1938.  szept‐nov. havi 
összesítése  a  politikai  természetű  bűncselekmények  miatti  bűnvádi 
feljelentésekről. 
 
 
5./ K 149‐1938‐2. tétel‐I. rész 4. doboz 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐614 lap. 
Romániai  zsidó  beözönlés  elleni  felvetések.  Útlevél  ügyek. 
Csehszlovákiai bántalmazások, kettős birtokosok ügyei. Oroszvári rendőr 
kirendeltség  jelentése  benne  osztrák  helyzetkép  zsidókról. 
Bundesgefekblatt másolatai.  Ausztria  nemzeti  szocialista mozgalmáról 
beszerzett  információk.  Jelentés  a  szabadkai  Naplóról,  amely  zsidó 
kézben van. Antikommunistische  
Arbeitsgemeinschaft alapszabályai. Andrei Craciun: 150 ani dels sfarsitul 
lui Horia. 
 
6./ K 149‐1938‐3. tétel 7. doboz 
 
Sajtó ügyek. 
Terjedelme: 1‐584 lap. 
Hazai  németségnek  német  könyvek  küldése  pl.  „Die  Schwaben  in 
Ausland”, Gerechtigheit  időszaki  sajtótermék.  Turul  bajtársi  szövetség 
izgató  tartalmú  röplap  szórása  az  Est‐lapok  ellen.  Nyilaskeresztes  c. 
lapból részletek. Szálasi‐féle mozgalom röpcédulái. A nemzetiszocialista 
magyar  párt  hungarista  mozgalom  helyi  szervezeti  röpcéduláinak 
terjesztésére engedély kérése. 
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7./ K 149‐1938‐5. tétel‐I. rész 7. doboz 
Honosítás és útlevél ügyek. 
Terjedelme:1‐415 lap. 
Útlevél  kérelmek  priolálása,  benne  dr.  Révész  Gusztáv  ügyvéd  és 
felesége szül. Krausz Lenke útlevél ügye. 
 
8./ K 149‐1938‐6. tétel‐I. rész 10. doboz  
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 1‐224 lap. 
A  Szálasi‐féle  párt  betiltása  /Nemzet  Akaratának  Pártja/.  A 
magyarországi  nemzeti  szocialista  pártok  taggyűjtése  a  németországi 
magyarok  körében.  A  Festetich  Sándor  vezetése  alatt  álló  Nemzeti 
Szocialista  Párt  országos  értekezlete.  Jelentések  a  hungarista 
mozgalomról.  Jelentés  horogkeresztes  és  nyilaskeresztes 
sajtótermékről. Röpcédulák  terjesztése.Nyilasgárda  felvonulása  a  győri 
„Szent Jobb” ünnepségen.  
 
9./ K 149‐1938‐6. tétel‐II. rész 11. doboz 
Jobboldali mozgalmak figyelése 
Terjedelme: 1‐291 lap. 
Nemzeti  szocialista  szervezkedések  és  azok  megfigyelése.  Hungarista 
röplapok,  nyilaskeresztes  cimkék  terjesztése.  Hungarista mozgalomról 
adatok.  Szálasi  Ferenc  arcképét  ábrázoló  tükrök  forgalomba hozása. A 
„Magyarság”  című  napilap  és  Hubay  Kálmán  ügye.  Legitimista 
jelenségek  Balatonbogláron.  A  bécsi  magyar  nemzeti  szocialista  párt 
megmozdulása. 
 
10./ K 149‐1938‐7. tétel 11. doboz 
Pártok, egyesületek ügyei. 
Terjedelme: 1‐535 lap. 
Körrendelet a keleti /főleg galiciai, ukrán, orosz/ nem kivánatos elemek 
beutazásának megnehezítésére.  Zsidók  részéről  indított  akciók.  Tiltott 
szektárius  összejövetelek.  Kommunisták  bekapcsolódása  a  szélső 
jobboldali szervezkedésekbe. Prágai zsidó kritikája a zsidótörvényről. A 
székesfehérvári rendőrkapitányság kimutatása a szélsőséges mozgalmak 
és pártok erőviszonyairól. 
 
11./ K 149‐1938‐8. tétel‐I. rész 11. doboz 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐862 lap. 
A  lórévi  szerbmozgalmak  ügyében  gyűjtött  adatok.  Adatok  a 
magyarországi pángermán mozgalomról. Magyarországi német nemzeti 
szocialista csoport megalakítása. Héjjas Iván, Prónay Pál, a Lajtabánsági 
kormány,  vagyis  a  volt  nyugatmagyarországi  felkelők  szervezkedése. 
(Continued on Reel 3) 
 

Reel 3 
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(Continued from Reel 2) 11./ K 149‐1938‐8. tétel‐I. rész 11. doboz 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐862 lap. 
A  lórévi  szerbmozgalmak  ügyében  gyűjtött  adatok.  Adatok  a 
magyarországi pángermán mozgalomról. Magyarországi német nemzeti 
szocialista csoport megalakítása. Héjjas Iván, Prónay Pál, a Lajtabánsági 
kormány, vagyis a volt nyugatmagyarországi felkelők szervezkedése. 
 
 
12./ K 149‐1938‐10. tétel‐II. rész 14. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐880 lap. 
A  csehszlovák  követség  kérésére  lakhely  megállapítási  kérelmek, 
gyűlések  engedélyeztetése.  A  budapesti  m.  kir.  Távíró  és  távbeszélő 
igazgatóság  létszámába  tartozó  alkalmazottak  priolálása.  A 
Magyarországi  Izr.Országos  Irodájának  gyűjtési  akciója  a  menekült 
zsidók segélyezésére. 
 
13./ K 149‐1938‐10. tétel ‐III. rész 15. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐521 lap. 
Manikür szalonok ellenőrzése. Állampolgársági ügyek. Az erdélyi magyar 
rádió  adásainak megfigyelése.  Helyzetjelentési  nyomtatvány minta  az 
adott  hatóság  területének  népességi,  társadalmi,  felekezeti, 
nemzetiségi,  közbiztonsági,  munkásmozgalmi  és  sajtóviszonyairól, 
valamint politikai és gazdasági helyzetéről, a  kapitányság,  kirendeltség 
honv.  érdekek  szolgálatában  kifejtett  működéséről.  Állampolgársági 
bizonyítvány. Germán horogkeresztes mozgalom Magyarországon. 
 
14./ K 149‐1938‐10. tétel‐ IV. rész 16. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐1084 lap. 
Külföldi állampolgárok beutazása. Útlevél kérőlaok priolálása. Csoportos 
utazásokhoz úti okmányok kérése. Klb. főkonzulátusok útlevél kérelmei. 
Községi  osztagok  megszerzése  ügyében  körrendelet.  Nemzeti 
munkavédelem  elsőbbsége  munkába  szólítás  esetén  /légoltalom/. 
Ásványrárói  magyar  határőrök  lelővése.  Csalás,  honosítási  ügyek. 
(Continued on Reel 4) 
 

Reel 4 
 
(Continued from Reel 3) 14./ K 149‐1938‐10. tétel‐ IV. rész 16. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐1084 lap. 
Külföldi állampolgárok beutazása. Útlevél kérőlaok priolálása. Csoportos 
utazásokhoz úti okmányok kérése. Klb. főkonzulátusok útlevél kérelmei. 
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Községi  osztagok  megszerzése  ügyében  körrendelet.  Nemzeti 
munkavédelem  elsőbbsége  munkába  szólítás  esetén  /légoltalom/. 
Ásványrárói magyar határőrök lelővése. Csalás, honosítási ügyek. 
 
 
15./ K 149‐1939‐1. tétel‐I. rész 18. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐626 lap. 
Nemzetgyalázási  ügyek,  elkövetői  között  izr.  vallásúak  is  vannak. 
Fegyvercsmpészés. Klb. Izr. egyének megfigyelése. Izgatási ügyek. Szálasi 
börtönbüntetése  idején  nevével  röpcédula  terjesztése.  Lévai  lakosok 
megfigyelése.  Jelentés  a  budapesti  fogház  és  toloncügyi  osztálynál  az 
internáltak  felülvizsgálása.  Robbanó  anyagokkal  való  visszaélés 
kivizsgálása  Felsőgallán,  izr.  vallású  is  érintett  az  ügyben. Nemzetiségi 
ügyek  Szarvason. A  vörös  Spanyolországba menekültek  élelmezésének 
és támogatásának kérése. Állampolgársági ügyek. Lengyel kommunisták 
ügye. 
 
16./  K 149‐1939‐1. tétel‐II. rész 19. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 993 számozatlan lap. 
Izgatási  ügyek.  Valótlan  hírek  terjesztése  miatt  izr.  vallású  egyén 
feljelentése.  Beutazások  megakadályozása.  Robbanó  anyagok 
eltulajdonítása miatti  vizsgálódás,  izr.  is  éríntett.  Jelentés  a  romhányi 
tűzesetről 1937. júl. 18. Magyar Gazdasági Önvédelem c. folyóirat 1938. 
jan. hó  II. évf. 2.  számából másolat  „Szivárognak, avagy özönlenek‐e a 
galiciaiak  az  országba?”  című  cikk.  Rendőrségi  jelentés  1939.jan.  1‐én 
„….zsidóság  a  szórakozóhelyeken  nem  mutatkozott.”  Izr.  vallásúak 
nemzetgyalázási ügye. Kormányzó sértési ügyek. Az 1938. szept. 26‐27‐i 
zsidó  újév  ünneplése miatti  százhalombattai  ügy  kivizsgálása.  Cionista 
mozgalom Verebély  községben. Összetartás  c.  lap másolatai  ‐ nemzeti 
szocialista sajtótermék. Cseh és morva telepesek ügye. 
 
17./ K 149‐1939‐1. tétel‐III. rész 20. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐621 lap. 
Klb. Egyének előéletének megállapítása  iránti kérelem. Magyar ellenes 
magatartás. Államrendészeti nyilvántartás kiegészítése. Kelet‐szlovákiai 
ukrán  szervezkedés.  „Betár”  cionista  egyesület  ajánló  levele  egy  izr. 
körözött személynél. Kommunista egyének ügye pl. Monszky Ferdinánd 
izr.  Politikai  bűncselekmények  miatti  eljárás  alávont  egyének 
nyilvántartó  lapjának  felterjesztése.  Cseh‐morva  protektorátusból 
menekült  volt  cseh  katonák  és  polgári  személyekkel  kapcsolatos 
eljárásra engedély kérése. (Continued on Reel 5) 
 

Reel 5 
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(Continued from Reel 4) 17./ K 149‐1939‐1. tétel‐III. rész 20. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐621 lap. 
Klb. Egyének előéletének megállapítása  iránti kérelem. Magyar ellenes 
magatartás. Államrendészeti nyilvántartás kiegészítése. Kelet‐szlovákiai 
ukrán  szervezkedés.  „Betár”  cionista  egyesület  ajánló  levele  egy  izr. 
körözött személynél. Kommunista egyének ügye pl. Monszky Ferdinánd 
izr.  Politikai  bűncselekmények  miatti  eljárás  alávont  egyének 
nyilvántartó  lapjának  felterjesztése.  Cseh‐morva  protektorátusból 
menekült  volt  cseh  katonák  és  polgári  személyekkel  kapcsolatos 
eljárásra engedély kérése. 
 
18./ K 149‐1939‐2. tétel‐I. rész 20. doboz 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐379 lap. 
Komjáton  és  Felsőszöllősön  a  szlovák  lakosság  tüntetése.  Rádiófigyelő 
jelentése  a  külföldi  a  adók  híreiről,  tájékoztatóiról.  Szlovák  röpiratok. 
Nagysurány  községben  történt  fegyverhasználatról  és  magyarellenes 
tüntetésről  ‐  a  nyugat  felvidéki  mozgolódásokról  magyarellenes 
megmozdulásokról.  Csehszlovák  részről  beszivárgó  nem  kívánatos 
egyének listája. Bizalmas jelentés csehszlovákiai történésekről, hadászati 
ügyekről. Helyzetjelentés Kassa és  környékéről benne utalás a  készülő 
zsidótörvény  hatásáról  a  helyi  zsidók  körében  /  vagyonmentésről, 
pénzük  külföldre  kijuttatásáról.  Rudolf  Hess  csehszlovákiai  százados 
tevékenysége  Kassán  /?/.  Bizalmas  jelentés  az  Imrédy‐kormány 
lemondásának hatásáról a felvidéki zsidók körében. 
 
19./ K 149‐1939‐2. tétel‐VIII. rész 27. doboz 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐877 lap. 
Hírek  Romániából:  vasgárdista  mozgalomról,  romániai  zsidók 
magatartásáról,  általános  mozgósításról,  katonai  csapatmozgásokról. 
Jelentés  a  lengyelországi  eseményekről  a  német  ultimátum  és  Hitler 
rádióbeszédét  követő  lengyel  katonai  mozgósításról.  Lengyel 
menekültek érkezése Körösmezőre, Volócra és Uzsokra 850‐900 polgári 
egyén  és  3000  katona  /1939.  szept.  18‐i  jelentés/. A  honvédvezérkari 
főnök utasítása a német‐lengyel hadmüveletek következtében várható 
menekültek  és  katonaszökevények  elhelyezésére. 4000  lengyel  katona 
és közel 100 lengyel rendőr érkezett Uzsokra, 1939. szept. 19. Szept. 18‐
21.  között  7  katonai  és  egy  rendőri  menekült  vonat  érkezett  a 
körösmezői vasutállomásra. A krakkói konzul  jelentése a város ostroma 
alatti  viszonyokról.  Körlevél  a  német  katonai  csapatok  szlovákiai 
megjelenését követően, a szlovák állampolgárságú zsidók magyar  lakta 
területekrevaló  átszivárgásával  kapcsolatos  teendőkről.  Rendelkezés  a 
lengyel  polgári  menekültek  összeírásáról.  Jelentés  szlovák 
menekültekről. Tájékoztató olasz fajvédelmi intézkedésekről. 1939. ápr. 
4‐én  német  zsidó  kivándorlókat  szállító  vonat  áthaladása 
Magyarországon  /  Szenc‐Érsekújvár‐Komárom‐Székesfehérvár‐ 
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Nagykanizsa‐  Gyékényes/,  a  vonatot  Gyékényesen  a  jugoszlávok  nem 
engedték  át,  végül  ápr.  20‐án  a  susaki  kikötőbe  utaztak.  Bizalmas 
jelentések a körösmezői határvidéki kirendeltségtől, a határ  túloldalán 
történő  orosz  és  német  csapatmozgásokról.  Bizalmas  jelentés  arról, 
hogy  a  franciák  az  utolsó  pillanatig  nem  hitték,  hogy  a  németek  a 
lengyeleket megtámadják. (Continued on Reel 6) 
 

Reel 6 
 
(Continued from Reel 5)19./ K 149‐1939‐2. tétel‐VIII. rész 27. doboz 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐877 lap. 
Hírek  Romániából:  vasgárdista  mozgalomról,  romániai  zsidók 
magatartásáról,  általános  mozgósításról,  katonai  csapatmozgásokról. 
Jelentés  a  lengyelországi  eseményekről  a  német  ultimátum  és  Hitler 
rádióbeszédét  követő  lengyel  katonai  mozgósításról.  Lengyel 
menekültek érkezése Körösmezőre, Volócra és Uzsokra 850‐900 polgári 
egyén  és  3000  katona  /1939.  szept.  18‐i  jelentés/. A  honvédvezérkari 
főnök utasítása a német‐lengyel hadmüveletek következtében várható 
menekültek  és  katonaszökevények  elhelyezésére. 4000  lengyel  katona 
és közel 100 lengyel rendőr érkezett Uzsokra, 1939. szept. 19. Szept. 18‐
21.  között  7  katonai  és  egy  rendőri  menekült  vonat  érkezett  a 
körösmezői vasutállomásra. A krakkói konzul  jelentése a város ostroma 
alatti  viszonyokról.  Körlevél  a  német  katonai  csapatok  szlovákiai 
megjelenését követően, a szlovák állampolgárságú zsidók magyar  lakta 
területekrevaló  átszivárgásával  kapcsolatos  teendőkről.  Rendelkezés  a 
lengyel  polgári  menekültek  összeírásáról.  Jelentés  szlovák 
menekültekről. Tájékoztató olasz fajvédelmi intézkedésekről. 1939. ápr. 
4‐én  német  zsidó  kivándorlókat  szállító  vonat  áthaladása 
Magyarországon  /  Szenc‐Érsekújvár‐Komárom‐Székesfehérvár‐ 
Nagykanizsa‐  Gyékényes/,  a  vonatot  Gyékényesen  a  jugoszlávok  nem 
engedték  át,  végül  ápr.  20‐án  a  susaki  kikötőbe  utaztak.  Bizalmas 
jelentések a körösmezői határvidéki kirendeltségtől, a határ  túloldalán 
történő  orosz  és  német  csapatmozgásokról.  Bizalmas  jelentés  arról, 
hogy  a  franciák  az  utolsó  pillanatig  nem  hitték,  hogy  a  németek  a 
lengyeleket megtámadják. 
 
 
20./ K 149‐1939‐3. tétel 28. doboz 
Sajtóügyek. 
Terjedelme: 1‐1020 lap. 
Folyóiratok,  könyvek  terjesztésének  ügyei.  A  betíltott  Magyarság  c. 
napilap  ügye.  A  magyar  városok  monográfiáját  kiadó  hivatal 
tevékenységéről  ‐  érintettek  között  izr.  vallásúak  is  vannak.  Lapok 
engedélyeztetése. Könyv elkobzás: dr. Lajos Iván: Németország háborús 
esélyei  a  német  szakirodalom  tükrében.  Svájci  kommunista  lapok 
terjesztése.  Sajtótermékek  kitíltása.  Nyilaskeresztes  párt  plakát 
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terjesztése  engedély  nélkül.  A  Hivatásszervezet  plakátja  ‐  zsidózás.  A 
Deutsche  in aller Welt német naptár kitíltása. Az Újkor‐Harc c.  időszaki 
nyilas  lap  tartalma  miatt  bűnvádi  eljárás  indítása.  Nyilaskeresztes 
röplapok  terjesztésére  engedély  kérése.  Közrend  ellenes  tartalom 
gyanujával  felterjesztett  postai  küldemények.  Felkérés  Markovics 
munkácsi fényképész részére, készítsen felvételeket a Kárpátalja‐i zsidó 
nyomorról. (Continued on Reel 7) 
 

Reel 7 
 
(Continued from Reel 6) 20./ K 149‐1939‐3. tétel 28. doboz 
Sajtóügyek. 
Terjedelme: 1‐1020 lap. 
Folyóiratok,  könyvek  terjesztésének  ügyei.  A  betíltott  Magyarság  c. 
napilap  ügye.  A  magyar  városok  monográfiáját  kiadó  hivatal 
tevékenységéről  ‐  érintettek  között  izr.  vallásúak  is  vannak.  Lapok 
engedélyeztetése. Könyv elkobzás: dr. Lajos Iván: Németország háborús 
esélyei  a  német  szakirodalom  tükrében.  Svájci  kommunista  lapok 
terjesztése.  Sajtótermékek  kitíltása.  Nyilaskeresztes  párt  plakát 
terjesztése  engedély  nélkül.  A  Hivatásszervezet  plakátja  ‐  zsidózás.  A 
Deutsche  in aller Welt német naptár kitíltása. Az Újkor‐Harc c.  időszaki 
nyilas  lap  tartalma  miatt  bűnvádi  eljárás  indítása.  Nyilaskeresztes 
röplapok  terjesztésére  engedély  kérése.  Közrend  ellenes  tartalom 
gyanujával  felterjesztett  postai  küldemények.  Felkérés  Markovics 
munkácsi fényképész részére, készítsen felvételeket a Kárpátalja‐i zsidó 
nyomorról. 
 
 
21./ K 149‐1939‐4. tétel‐5740‐8755. 29. doboz 
Kormányzó utazásai, gyűlések engedélyezése és betiltása. 
Terjedelme: 241‐266 lap. 
Az  iparosság  fellépése  a  cseh  „Bata”  cipőgyár  magyarországi 
terjeszkedése  ellen.  Képviselő  választásokkal  kapcsolatos  helyi 
jelentések.  Az  Országos  Frontharcos  Szövetség  elnökségének  2/1939. 
bajtársi  parancsa  az  improvizált  helyi  alakulatok  túlbuzgósága  elleni 
fellépésről pl.  a  zsidótörvény  javaslatról  értekezletek  tartása  és  az ott 
hozott  határozatokat  a  szövetség  hivatalos  állásfoglalásaként  való 
megküldése az állami főhatóságoknak. 
 
22./ K 149‐1939‐4. tétel‐9532. I. 29. doboz 
Kormányzó utazásai, gyűlések engedélyezése és betiltása. 
Terjedelme: 267‐478 lap. 
Országgyűlési  képviselő  választások  idején  közbiztonsági  intézkedések 
foganatosítása.  Hírek  az  országgyűlési  képviselő  választásokkal 
kapcsolatban.  Hungaristák  mozgolódása  az  országgyűlési  választások 
kapcsán.  A  választásokkal  kapcsolatos  biztonsági  intézkedések, 
események.  Jelentések  párt  gyűlésekről  /MÉP/.  A  választásokról 
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bizalmas jelentés küldése. (Continued on Reel 8) 
 

Reel 8 
 
(Continued from Reel 7) 22./ K 149‐1939‐4. tétel‐9532. I. 29. doboz 
Kormányzó utazásai, gyűlések engedélyezése és betiltása. 
Terjedelme: 267‐478 lap. 
Országgyűlési  képviselő  választások  idején  közbiztonsági  intézkedések 
foganatosítása.  Hírek  az  országgyűlési  képviselő  választásokkal 
kapcsolatban.  Hungaristák  mozgolódása  az  országgyűlési  választások 
kapcsán.  A  választásokkal  kapcsolatos  biztonsági  intézkedések, 
események.  Jelentések  párt  gyűlésekről  /MÉP/.  A  választásokról 
bizalmas jelentés küldése. 
 
 
23./ K 149‐1939‐4. tétel‐9532. II. 29. doboz 
Kormányzó utazásai, gyűlések engedélyezése és betiltása. 
Terjedelme: 479‐714 lap. 
Országgyűlési  képviselő  választásokkal  kapcsolatos  helyi 
intézkedésekről,  tájékoztatás,  helyzetjelentések  a  klb.  vármegyéktől  ‐ 
benne  a MÉP  gyűléseivel  kapcsolatos  információk.  A  debreceni  zsidó 
ifjúság  aláírású  választási  röplap,  amelyben  dr.  Györki  Imre  szocdem. 
listavezető  mellett  korteskedtek.  Jelentés  gyűlésekről.  A  választás 
napjára  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok  vm.  Főispán  a  karhatalom pótlására  a 
katonaság készültségbe helyezését kérte. 
 
24./ K149‐1939‐4. tétel‐9532. III. 29. doboz 
Kormányzó utazási, gyűlések engedélyezése és betiltása. 
Terjedelme: 715‐1070 lap. 
Az  országgyűlési  választásokkal  kapcsolatos  vármegyei  jelentések, 
intézkedések  kérése,  helyzetjelentések.  Jelentés  pártgyűlésekről  pl. 
híteles  gyorsírói  feljegyzés  a  nyilaskersztes  párt  által  Sopronban 
megtartott, 1939. máj. 14‐i nyilvános gyűlésről. A szekszárdi r. kapitány 
bizalmas  jelentéséből:  a  MÉP  nyilvános  pártgyűlésétől  a  zsidók 
távoltartották magukat, eddig a kormánypárt mellett foglaltak állást. 
 
25./ K 149‐1939‐6. tétel‐I.rész 32. doboz 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 1‐292+45 lap. 
A müncheni  tárgyalások miatti  tiltakozó  leveleket  író személy útlevelét 
bevonták.  Utasítás  nyilas  pártbeli  egyének  figyelésére.  A  Pálffy  és 
Meskó‐féle  nyilaskeresztes  frakciók  egyesülése.  A  Magyar  Nemzeti 
Szocialista  Párt  ‐  Hungarista  Mozgalom  és  a  Hungarista  párt  helyi 
szervezeteinek betiltása. Jelentés a Hungarista Mozgalom volt tagjainak 
esetleges  kivándorlásáról.  Regősök  hungarista  propagandája.  Timkó 
Zoltán  ny.  koronaügyész  összeállítása:  Szélsőjobboldali  mozgalmak 
visszaszorításáról  1939  őszén  /6  lap/.  A  nyilaskeresztes  párt  „párt 
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szolgálati”  tevékenységéről.  Imrédy  Béla  miniszterelnöknek  írott, 
névtelen  levélben távozásra szólítják fel és zsidóznak benne, 1938. okt. 
2. Szociáldemokrácia ellenes röpiratok terjesztése ‐ zsidózás. Tüntetés a 
jászalsószentgyörgyi  zsidóság  ellen.  Tiltakozás  a  nyilaspárti  részvétel 
miatt a Szombathelyen szerencsétlenül  járt öt  repülő  temetésén. Vágó 
Miksa ny.  áll.  g.  szds.  temetésén, dr. Wallenstein  Zoltán pécsi  főrabbi 
által  elmondott  gyászbeszéd  miatti  panasz.  Sajtótermék  lefoglalása 
„Magyarság”  1938.  okt.  16‐i  száma.  Nyilaspárti  röplapok  terjesztése. 
Jelentés  a  pilisi,  nyilas  vacsoráról.  Jelentések  jobb‐  és  baloldali 
mozgalmakról. 
 
26./ K 149‐1939‐6. tétel‐II. rész 33. doboz  
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. / 46. lappal kezdődik!/ 
Terjedelme: 46‐182 lap. 
Nyilaskeresztes  párt  helyi  szervezkedése.  A  járási  főszolgabírák 
jelentései politikai,  gazdasági és nemzetiségi mozgalmakról.  Jelentés  a 
Független Kisgazdapárt helyi  szervezetiről, gyűléseik engedélyeztetése. 
Jelentés  az  Egyesült  Keresztény  Párt  tagjai  közötti  elégedetlenségről. 
Nyilaskeresztesek magatartása. Névtelen  jelentés  a  nyilasoknál  tartott 
házkutatásról,  amely  alkalommal  fegyvereket  és  robbanóanyagokat 
találtak. 
 
27./ K 149‐1939‐7. tétel 33. doboz 
Pártok, egyesületek ügyei. 
Terjedelme: 1‐161 lap. 
Jelentés  dr.  Fábián  Béla  /zsidó?/  országgyűlési  képviselő Ungváron  és 
Munkácson  tett  látogatásáról, mely  alkalommal  a  térség  zsidóságának 
képviselőivel  tervezett  találkozást,  ahol  zsidó  vonatkozású  ügyeket 
vitattak  volna  meg.  A  Magyarországi  Németek  Szövetségének 
szervezkedése /dr. Basch Ferenc/. Jelentés a cionista mozgalomról és a 
betár  mozgalom  által  készített  és  terjesztett  röpiratokról.  Mezőlak 
község  környékén  zsidók  beszivárgása    a  németek  közreműködésével, 
mivel  a  zsidókat  Németországból  kiutasították,  azonban  ez  az 
információ  téves  állapították  meg  az  aktában.  Adventisták  és  más 
szekták  ügyei.  Jelentés  sztrájk‐mozgolódásokról.  A  Felvidék 
visszacsatolása  óta  a  kassai  cionista  szervezet működéséről.  Névtelen 
feljelentés az  Ifjú Cionisták Megtorló szövetségéről.  Jelentés a Szolnoki 
Izraelita  Nőegylet matinéjáról.  Kimutatás  a Magyar  Izraelita  Pártfogó 
Iroda helyi körzeteiről,  székhelyeiről és a helyi körzetek  területeiről. A 
vidéki  főkapitány  jelentése  a  Zsidók  pártfogó  irodájának  felállításáról. 
Baptista  kongresszus  tartása  Tahitótfaluban.  Zsidók  szökése 
Palesztinában. 
 
28./ K 149‐1939‐8. tétel‐I. rész 33. doboz 
Nemzetiségi ügyek.  
Terjedelme: 1‐609 lap. 
Útlevél  ügyek.  A  vármegyék  jelentése  a  pángermán  mozgalomról.  A 
nyilas propaganda hatására munkások  engedély nélkül  vándorolnak  ki 
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Németországba. Jungbauerführung‐kurs rendezése. Havonkénti jelentés 
a  vármegyék  német  nemzetiségi  mozgalmairól.  Állítólagos 
csapatmozdulatok  Burgelandban.  Németországi  hírek  lőtér  építésről. 
Katonai előkészületek Ausztriában. 
 
29./ K 149‐1939‐8. tétel‐II. rész 34. doboz 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐932 lap. 
Javaslat  a  Volkstum  in  Süd‐Oster  1939.  okt.  számának  kititltására. 
Német  állampolgárok  kirándulásai  Magxarországra.  Lengyel  polgári 
menekültek  összeírása.  A  békéscsabai  Luther  Szövetség  ifjúsági 
műkedvelő előadása. Német  kirándulók  zsidóellenes megnyilvánulásai. 
Német nemzetiségi propaganda.  Jelentés arról, hogy német  cégeket a 
Bund  der  Deutsh‐Ungarischen  Handels  ‐  und  Gewerbevertretungen 
elnevezésű intézmény nevében arra akarják rábírni, hogy a zsidó kézben 
lévő  képviseletiket  keresztény  cégeknek  adják  át. Magyarországi  zsidó 
szakemberek  pótlása  Németországból.  Pánszláv  mozgalom 
Hódmezővásárhelyen.  Szeged  környéki  szerb  mozgalom.  Útlevél 
kérelmek, kiutasítások. Dr. Basch Ferenc  tevékdenységével kapcsolatos 
bejelentés.  Főispáni  jelentés  a  nemzeti  szempontból  kevésbé 
megbízható  lakosságról.  Pángermánok  levelezése.  Német  illegális 
szervezetek tagjainak Magyarországra való beszivárgása. (Continued on 
Reel 9) 
 

Reel 9 
 
(Continued from Reel 8) 29./ K 149‐1939‐8. tétel‐II. rész 34. doboz 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐932 lap. 
Javaslat  a  Volkstum  in  Süd‐Oster  1939.  okt.  számának  kititltására. 
Német  állampolgárok  kirándulásai  Magxarországra.  Lengyel  polgári 
menekültek  összeírása.  A  békéscsabai  Luther  Szövetség  ifjúsági 
műkedvelő előadása. Német  kirándulók  zsidóellenes megnyilvánulásai. 
Német nemzetiségi propaganda.  Jelentés arról, hogy német  cégeket a 
Bund  der  Deutsh‐Ungarischen  Handels  ‐  und  Gewerbevertretungen 
elnevezésű intézmény nevében arra akarják rábírni, hogy a zsidó kézben 
lévő  képviseletiket  keresztény  cégeknek  adják  át. Magyarországi  zsidó 
szakemberek  pótlása  Németországból.  Pánszláv  mozgalom 
Hódmezővásárhelyen.  Szeged  környéki  szerb  mozgalom.  Útlevél 
kérelmek, kiutasítások. Dr. Basch Ferenc  tevékdenységével kapcsolatos 
bejelentés.  Főispáni  jelentés  a  nemzeti  szempontból  kevésbé 
megbízható  lakosságról.  Pángermánok  levelezése.  Német  illegális 
szervezetek tagjainak Magyarországra való beszivárgása. 
 
 
30./ K 149‐1939‐10. tétel‐I. rész 36. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
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Terjedelme: 1‐1014 lap. 
Klb.  priorálások  pl.  Budapesti  postaigazgatóság  forgalmi  dijnokai. 
Állampolgársági  bízonyitványok.  Lakhatási  engedély  kérelmek. 
Nemzetgyalázási ügyben izr. vallású is érintett. Útlevél kérőlapok alapján 
priorálások  kérése.  Lakcím  megállapítás  kérése.  Név  magyarosítási 
kérelmek  Az  utasforgalom  emelkedése,  főleg  zsidók  érkeztek  a 
komáromi  határállomásra,  átutazási  vízummal  és  Balkán  országbeli 
úticéllal. (Continued on Reel 10) 
 

Reel 10 
 
(Continued form Reel 9) 30./ K 149‐1939‐10. tétel‐I. rész 36. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐1014 lap. 
Klb.  priorálások  pl.  Budapesti  postaigazgatóság  forgalmi  dijnokai. 
Állampolgársági  bízonyitványok.  Lakhatási  engedély  kérelmek. 
Nemzetgyalázási ügyben izr. vallású is érintett. Útlevél kérőlapok alapján 
priorálások  kérése.  Lakcím  megállapítás  kérése.  Név  magyarosítási 
kérelmek  Az  utasforgalom  emelkedése,  főleg  zsidók  érkeztek  a 
komáromi  határállomásra,  átutazási  vízummal  és  Balkán  országbeli 
úticéllal. 
 
 
31./ K 149‐1939‐8. tétel‐II. rész 37. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐1006 lap. 
Útlevél  kérőlapok  priorálása.  Hungaristák  kormányzósértő  röplap 
terjesztése miatti  eljárás    indítása,  házkutatás  az Andrássy  út  60‐ban. 
Országgyűlési  jegyzőkönyv, amelyben Hubay Kálmán mentelmi  jogának 
megsértését  jelentette  be.  1939.  jan.  20.  Intézkedés  a  Nemzeti 
Munkavédelem  intézményének megszüntetéséről.  Járási  főszolgabírók 
politikai helyzetjelentése. BM  körrendelet  a  cseh‐morva protektorátus 
területéről  érkező  emigránsok megfigyelésére.  Állampolgársági  ügyek. 
Jelentés az egri katonai táborból megszökött 80 lengyel katonáról. 
 
32./ K 149‐1939‐10. tétel‐III. rész 9939‐10592. 38. doboz 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 521‐622 lap. 
Az  Esti  Kurir  1938.  jún.  11.  számának  másolatai:  Matolcsy  Mátyás 
interpellációja a zsidó nagybérletek revizíójáról, „A nyilasagitáció  titkos 
pénzforrásai  a  Ház  előtt”  c.  cikk.  Internálási  eljárás  alávont  egyének 
internáló táborba való elhelyezésének szabályai. 
 
33./ K 149‐1940‐1. tétel‐I. rész 38. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 901‐1055 lap. 
Beregszászi  városi  albíró  ‐  izr.  gyógyszerész  ‐  rendőri  felügyelet  alá 
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helyezése  és  internálása.  Nemzetellenes  magatartása  miatt  Hajdok 
József, keletszlovenszkói kerületi elnök elleni bejelentés. Vasúti  sztrájk 
esetén  teendő  intézkedések.  Dohány  eladási  engedély  ügyek. 
(Continued on Reel 11) 
 

Reel 11 
 
(Continued from Reel 10) 33./ K 149‐1940‐1. tétel‐I. rész 38. doboz 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 901‐1055 lap. 
Beregszászi  városi  albíró  ‐  izr.  gyógyszerész  ‐  rendőri  felügyelet  alá 
helyezése  és  internálása.  Nemzetellenes  magatartása  miatt  Hajdok 
József, keletszlovenszkói kerületi elnök elleni bejelentés. Vasúti  sztrájk 
esetén teendő intézkedések. Dohány eladási engedély ügyek. 
 
34./ K 149‐1940‐1. tétel‐2. rész 39. doboz 
Kommunista mozgalmakkal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐1013 lap. 
Dohány eladási engedély ügyek. Ref. aláhelyezés és kiutasítás. A  füleki 
zománcgyári tisztviselők és munkások elégedetlensége. Állampolgársági 
ügy.  Italmérési engedély. Üzérkedések a szlovák zsidók Magyarország‐i 
beutazási  és  tartózkodási  engedélyének  kijárásában.  A  tiszaújlaki  izr. 
községi  írnok  megbízhatóságának  vizsgálata.  Lakhatási  ügy.  Német 
állampolgár megfigyelése.  Röpcédula  csempészése Magyarországra.  A 
főispán  bizalmas  jelentése  a  békéscsabai  politikai  és  nemzetiségi 
mozgalmakról.  Adatszolgáltatás  politikai  bűncselekményekről.  Klb. 
személyek  bejárkálása  az  orosz‐szovjet  nagykövetségre.  A  „Nemzeti 
Munkavédelem”  átalakításával  kapcsolatos  intézkedések. 
Valutacsempészési  ügy.  Házasságszédelgési  ügy.  Névtelen,  gyalázkodó 
levél  kivizsgálása.  Galántai  izr.  fakereskedő  bántalmazása  a  pozsonyi 
németpárt  épületében.  Honv.  vkf.  rendelkezése  a  H  és  K  szolgálat 
ellátásáról  a  katonai  állomány  létszáma  felemelésének  következtében. 
Jelentés  arról,  hogy  a  Magyarországra  menekült  lengyelek 
állambiztonsági, nv. És K szempontból káros tevékenységet  fejtenek ki. 
Az  Angol‐Magyar  Bank  Rt.  érdi  parcellázási  ügye.  Strohmann‐sági  ügy 
Munkácson.  Marosludasi  magánlevél  cenzurálása,  mert  benne  a  II. 
zsidótörvényről és következményeiről  írtak. Az MTI házi tájékoztatója a 
romániai sajtó magyar vonatkozásairól.   
 
35./ K 149‐1940‐2. tétel‐5004‐5005. 40. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐51 lap. 
Lengyelországi  hírek.  Szovjet  területről  lengyel  menekültek  ismét 
csoportosan  érkeztek.  Bizalmas  jelentés  a  szovjet  hatóságok  által 
elbocsátott zsidó közalkalmazottakról. 
 
36./ K 149‐1940‐2. tétel‐5006. I. rész 40. doboz. 
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Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐188 lap. 
Romániai német kisebbség szervezkedése. Szlovákiai hírek. Aradi román 
izr. hírszerző megfigyeléséről jelentés. 
 
37./ K 149‐1940‐2. tétel‐5006. II. rész 40. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐304 lap. 
Romániai  hírek,  benne  a  románok  a  zsidóknak megengedték,  hogy  a 
hadimunkára  való  bevonulást  pénzzel  megválthatják.  Magyarellenes 
attrocitásokról. Romániából menekülő magyar nemzetiségű bányászok 
ügye. A menekültek vagyonának elkobzása az oláh hatóságok által. 
 
38./ K 149‐1940‐2.tétel‐5006. 41. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐329 lap. 
Jelentés  az  oroszországi  eseményekről.  Romániai  hírek.  Magyarok 
kiutasítása  Máramaros  megyéből.  Az  aradi  szigurancia  és  katonai 
kémelhárító  szervek  titkos  izr. besúgójáról.  Kürtös  és  Pécska  romániai 
községek  kiürítése.  A  nevetlenfalui  rendőrőrs  és  határvadász  őrség 
megtámadása a román katonai szervek által. 
 
39./ K 149‐1940‐2. tétel‐5007. 41. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 330‐933 lap. 
Kommunista  mozgalom  Szlovákiában,  amely  hasonló  módszerrel 
ténykedik  mint  a  magyarországi  kommunista  mozgalom.  Hlinka‐
gárdisták  erőszakos  tagszervezése.  Szlovák  röplapok.  Állítólagos  hír: 
Gány községben egy volt zsidó fűszeres udvarában lévő melléképületbe 
2  db.  Könnyű  harckocsit  szállítottak.  Magyarellenesség  Szlovákiában, 
amelyet a németek szítanak. A szlovák köztársaság  földreformról szóló 
törvénye.  Bizalmas  jelentés  arról,  hogy  a  szlovákiai  szovjet  irodák 
összeírják  a magyarországi  illetőségű  zsidókat.  Az  FM  körrendelete  a 
visszacsatolt  felvidéki  és  kárpátukrajnai  területek  valamennyi 
elöljáróságának  és  polgármesterének  a  cseh‐morva  és  német 
kivándorlók  ingóságainak elszállításáról. Bizalmas  jelentés szerint Kelet‐
Szlovákiában  a  szlovákok  a  magyaroktól  és  zsidóktól  a 
rádiókészülékeiket  összeszedték,  a  Hlinka‐gárdisták  szerint:  „  a 
magyarokat és a zsidókat tönkre kell tenni”. 
 
40./ K 149‐1940‐2. tétel‐5008. 42. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐37 lap. 
Franciaországi hírek. Párizsi magyar emigránsok  Faludy György  és Kéri 
Pál  toborzási  tevékenysége.  Svájci  ingatlan  hirdetések  körüli 
visszaélések. Röplapok beszolgáltatása. 
 
41./ K 149‐1940‐2. tétel‐5099. 42. doboz. 
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Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐99 lap. 
Lengyel  menekültek  Magyarországon.  A  német  követség  panaszai  a 
lengyel menekülteket illetően. (Continued on Reel 12) 
 

Reel 12 
 
(Continued from Reel 11) 41./ K 149‐1940‐2. tétel‐5099. 42. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐99 lap. 
Lengyel  menekültek  Magyarországon.  A  német  követség  panaszai  a 
lengyel menekülteket illetően. 
 
 
42./ K 149‐1940‐2. tétel‐5104. 42. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐17 lap. 
Lengyelországi hírek: a rutének és a zsidók a szovjet uralmat akarják. 
 
43./ K 149‐1940‐2. tétel‐5146. 42. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐387 lap. 
Zsidók  beszivárgása  Ausztriából.  A  német  követ  feljegyzése  a  cseh 
menekültek  kicsempészéséről.  A  népszövetségi menekültügyi  főbiztos 
intervenciója  a  magyarországi  oroszok  érdekében.  Cseh  és  morva 
állampolgárok  Magyarországra  szökése,  akik  Jugoszlávián  és 
Olaszországon át Franciaországba akartak kijutni. Repülőgépen  történő 
utazása és budapesti tartózkodása olyan német állampolgároknak, vagy 
román  zsidóknak,  akiknek  a bukaresti m.  kir.  Követség megtagadta  az 
átutazási engedélyt. 
 
44./ K 149‐1940‐2. tétel‐10053. 43. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐453 lap. 
Beszámoló  a  budapesti  német  kolónia  tagjainak  összejöveteléről.  A 
határsávban  az  italmérési  engedélyek  megvonása  ellen  benyújtott 
kérelmek. Kimutatás a be‐ és kilépett külföldi állampolgárokról. Magyar 
anyanyelvű  román  katona  szökevények  kiutasítása  Körösmezőre. 
Besszarábiából  hazatelepített  németek  két  vonatának  átutazása 
Magyarországon.  Általános  hangulatkép  a  vasúton  utazó  közönség 
köréből: zsidó asszonyok panaszkodása. Jelentés a Magyarországon élő 
birodalmi  németek  „Ünnepi  óra”  ünnepségéről  ‐  az  1923.  nov.  8‐9‐i 
mücheni nemzetiszocialista forradalomban elesett 16 párttag halálának 
évfordulójakor. 
 
45./ K 149‐1940‐2. tétel‐16437. 43. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
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Terjedelme: 454‐477 lap. 
Dr.  Ujváry  Dezső  követségi  titkár  jelentése  a  német‐olasz  vizsgáló 
bizottság  útjáról  Erdélyben  ‐  a  területátadással  kapcsolatos 
erőszakosságokról / az irat dátuma 1940. nov. 30./. 
 
46./ K‐149‐1940‐3. tétel. 43. doboz. 
Sajtó ügyek. 
Terjedelme: 1‐450 lap. 
Sajtótermékek utcai  terjesztése. A moszkvai  „Új Hang”  c.  folyóirat klb. 
számainak  felterjesztéséről  szóló  kísérő  levelek.  A  Hubay‐féle 
nyilaskeresztespárt  röpiratai. Németellenes propaganda  íratok. Román 
vasgárdisták  magyarellenes  röplapjának  terjesztése.  Teleki  az  idők 
járásának megfelelő gyors ütemet diktál a közigazgatásnak c. röplapban: 
mi történik a zsidókkal. 
 
47./ K 149‐1940‐4. tétel‐5345. 44. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Terjedelme: 254‐260 lap. 
Magyar Fajvédők Országos szövetségének szervezkedése. (Continued on 
Reel 13) 
 

Reel 13 
 
(Continued from Reel 12) 47./ K 149‐1940‐4. tétel‐5345. 44. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Terjedelme: 254‐260 lap. 
Magyar Fajvédők Országos szövetségének szervezkedése. 
 
 
48./ K 149‐1940‐4. tétel‐5466. 44. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Terjedelme: 261. számú lap, azaz egy lap. 
Szepsi községben a Turul Szövetség táborozása engedély nélkül. 
 
49./ K 149‐1940‐4. tétel‐6049‐ 44. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Terjedelme: 310‐392 lap. 
Jelentés  a  Turul  Szövetség  ankétjáról.  Képviselő  mentelmi  jogának 
megsértéséről.  Jelentés  a  debreceni  egyetemi  ifjúság  által,  1940.  okt. 
16‐án tervezett, zsidók ellen tüntető sétával kapcsolatos eseményekről. 
 
50./ K 149‐1940‐5. tétel‐13965. 45. doboz. 
Honosítás és útlevél ügyek. 
Terjedelme: 688‐926 lap. 
Erdély  és  a  keleti  országrészek  egy  részének  visszacsatolása  óta 
Óromániából hazatérési  igazolvánnyal visszatért magyarok  listái. A  lista 
rovatai:  név,  születési  hely,  születés  éve,  foglalkozás‐családtagok, 
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jegyzet /honnan, hová költözött/. (Continued on Reel 14) 
 

Reel 14 
 
(Continued from Reel 13) 50./ K 149‐1940‐5. tétel‐13965. 45. doboz. 
Honosítás és útlevél ügyek. 
Terjedelme: 688‐926 lap. 
Erdély  és  a  keleti  országrészek  egy  részének  visszacsatolása  óta 
Óromániából hazatérési  igazolvánnyal visszatért magyarok  listái. A  lista 
rovatai:  név,  születési  hely,  születés  éve,  foglalkozás‐családtagok, 
jegyzet /honnan, hová költözött/. 
 
 
51./ K 149‐1940‐6. tétel‐1829. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 1‐27 lap. 
A nemzetiségi kérdés rendezésének hungarista elvei, tárgyú tanulmány, 
írta dr. Vágó Pál megjelentetése iránti kérelem. 
 
52./ K 149‐1940‐6. tétel‐5603. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 28‐55 lap. 
A főszolgabírók és polgármesterek politikai helyzet jelentései 1939. dec. 
hóról. 
 
53./ K 149‐1940‐6. tétel‐5604. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 56‐371 lap. 
A főszolgabírók és polgármesterek jelentései a nemzeti szocialista, vagy 
a  kommunista  mozgalmakról.  A  betiltott  nemzeti  szocialista  párt  és 
hungarista mozgalom  lefoglalt  ingóságainak  igénylése. Nyilaskeresztes 
párt  szervezkedése.  Kérelem  Bock  Ádám  és  társai, Omelka  Ferenc  és 
társai  ellen  indított  bűnügyekben  az  eljárás  soronkivüli  lefolytatására. 
Jelentés  a  Volksbund  által  Villánykövesd  községben,  1940.  dec.  15‐én 
megtartott népgyülésről. 
 
54./ K 149‐1940‐6.tétel‐sz. n. 1. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 364‐367 lap /ilyen a számozás/. 
Sütő Gyula országgyűlési képviselő Szálasit éltető röplapja. 
 
55./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 2. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 368 lap. 
Engedély kérés a nyilaskeresztes párt fagylalt délutánja megtartásához. 
 
56./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 4. 46. doboz. 
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Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 373‐595 lap. 
Az  Astra  Román  Irodalmi  Közművelődési  Egyesület  Máramarosi 
Tagozata  helyiségében  talált  hivatalos  íratok,  amelyekből  kiderül  a 
Román Egységes Párt fedőszerve volt. 
 
57./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 5. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 596‐601 lap. 
Térkép  vázlat  Veszprém  megyéről  és  az  ott  folyó  horogkeresztes 
szervezkedésről. 
 
58./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 6. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 602‐603 lap. 
Volksbund der Deutschen  in Ungarn oroszvári helyi csoportja megnyitó 
ünnepsége megtartására engedélyt kér. 
 
59./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 7. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 604 lap. 
Jegyzőkönyv Zdengova‐Polistyán a Volksbund der Deutschen  in Ungarn 
csoport alakító gyűléséről. 
 
60./ K 149‐1940‐6. tétel‐sz. n. 8. 46. doboz. 
Jobboldali mozgalmak megfigyelése. 
Terjedelme: 605‐608 lap. 
Karácsonyi Béla környezettanulmánya. 
 
61./ K 149‐1940‐7. tétel. 47 doboz. 
Pártok és egyesületek ügyei. 
Terjedelme: 1‐232 lap. 
Szektariánus  ügyek.  Szoc.  dem.  Ügyek,  szocialista  és  kommunista 
mozgalmak.  A  szociáldemokrata  párt  tevékenysége  1940.  szept‐ben. 
Cionista  szervezkedés.  Cionisták  táborozása.  Kommunista mozgalmak. 
Bér  mozgalmak.  Magyar  állampolgárok  deportálása  Palesztinából.  A 
magyar szociális népmozgalom vidéki szervezkedése. 
 
62./ K 149‐1940‐8. tétel.‐I. rész. 47 doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐664 lap. 
Felvidéki  és  kárpátaljai  problémák.  Hlinka‐gárda  titkos  szervezkedése. 
Politikai és munkás viszonyok. 1940. szept. havi helyzetjelentés Kassáról. 
Pánszláv mozgalom Kárpátalján. A miskolci kapitányság jelentése a Bund 
elnevezésű  szervezetről.  Jelentés  Moskovics  Fülöp  izr.  gabona 
bizományosról. (Continued on Reel 15) 
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Reel 15 
 
(Continued from Reel 14) 62./ K 149‐1940‐8. tétel.‐I. rész. 47 doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐664 lap. 
Felvidéki  és  kárpátaljai  problémák.  Hlinka‐gárda  titkos  szervezkedése. 
Politikai és munkás viszonyok. 1940. szept. havi helyzetjelentés Kassáról. 
Pánszláv mozgalom Kárpátalján. A miskolci kapitányság jelentése a Bund 
elnevezésű  szervezetről.  Jelentés  Moskovics  Fülöp  izr.  gabona 
bizományosról. 
 
 
63./ K 149‐1940‐8. tétel‐6067‐8983. 49. doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐216 lap. 
Hazai  kisebbségi  mozgalomról  adatok.  Horogkeresztes  tüntetés 
Fertőrákos  községben.  Soproni  birodalmi  német  állampolgárok 
szervezkedése. Bizalmas  figyelések. Békéscsabán  „Cabiensky  Slovensky 
Kruh  /Csabai  Szlovák  Kör/”  alapításával  kapcsolatos  tervek.  Bunyevác 
nemzetiségi mozgalom. Összefoglalás az 1940. január hóban beérkezett 
nemzetvédelmi  helyzetjelentések  alapján.  Jelentés  a  bátaszéki 
Volksbund  alakuló  gyűléséről.  Bizalmas  jelentés  a  Volksbund  der 
Deutschen  in  Ungarn  és  a  magyarországi  német  népművelődési 
egyesület  esetleges  egyesüléséről.  Munkács  környéki  németesítő 
mozgalom.  Társadalmi  rend  felforgatására  irányuló  vétség  és 
kormányzósértési ügyben indított eljárás. 
 
64./ K 149‐1940‐8. tétel‐9013‐12695. 49. doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 217‐370 lap. 
Bizalmas figyelések. Detektív  jelentés a Vérkeresztség c. film meghívott 
közönség  előtti  vetítéséről.  A  Baranya  vármegyei  főispán  jelentése  a 
Volksbund  helyi  csoportjainak  megalakulásáról.  Jelentés  a 
Magyarországi  Németek  Szövetsége  által  Maráza,  Fazekasboda  és 
Geresd  községekben  fiókegyesületek  megalakítása  érdekében 
megtartott gyűlésekről. 
 
65./ K 149‐1940‐8. tétel‐12719‐14940. 49. doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 371‐602 lap. 
Bizalmas  jelentés az Auslandsorganisation der N.S.D.A.P. magyarországi 
körzetének  újonnan  kinevezett  Landesgruppenleiter‐e  új  reform 
intézkedéseiről.  A  keleti  szlovák  ‐  szlovjak  ‐  mozgalom  beindítása  c. 
összefoglaló. Jelentés Tisó Ferenc moszkvai szlovák követ és családjának 
gyomai  látogatásáról,  amelyből  az  derül  ki,  hogy  az  a  sógora  akinél 
időztek  izr.  származású  volt.  A  Kárpátaljai  egyetemi  ifjúság  rutén 
szövetségének  ügye.  Volksbund  der  Deutschen  in  Ungarn  /V.D.U./ 
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fejlődése az alakuló gyűlések megtartása óta. Jelentés a Magyarországi 
Németek  Szövetségének  1940.  aug.  11‐én  Hidason  megtartott  évi 
közgyűléséről.  BM  körrendelet  a  romániai  menekültek  összeírásáról. 
Helyzetjelentés a Tolna vármegyei német nemzeti kisebbségről. 
 
66./ K 149‐1940‐8. tétel‐14948‐16661.+sz. n. 49. doboz. 
Nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 603‐787 lap. 
Jelentés  a  határvidéki  /Ungvár/  rendőrkapitányság  és  az  alárendelt 
kirendeltségek 1940. III. negyedévi működéséről. A Magyar Tudományos 
Fajvédő Egyesület 39.  főosztályának összefoglalója Párkány községről  ‐ 
benne  zsidó  iparigazolványok  ügyéről.  Jelentés  a  helyi  Volksbund 
csoportok  megalakulásáról.  Jelentés  a  Magyarországi  Németek 
Szövetségének  klb.  községekben megtartott  kulturgyűléseiről.  Szlovák 
adatgyűjtés  a magyarországi  tót  etnikum Miskolcig  terjedő  vonalának 
kimutatására.  Légi határsértés és  röpcédulaszórás a  szlovák  repülőnap 
alkalmából.  Egyezmény  a  Magyar  Királyság  és  a  Német  Birodalom 
közötti  vasúti  forgalomban  való  vám  eljárásról.  Jegyzőkönyv  a Német 
Birodalmi  Filmkamara  intervenciójáról  bizonyos  filmügyekben. 
Egyezmény  a  Német  Birodalom  és  a  Magyar  Királyság  között    film 
ügyekben. 
 
67./ K 149‐1940‐10. tétel‐5174‐6768. 51. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐720 lap. 
Politikai  helyzetjelentések  a  járásokból.  A  battonyai  főszolgabíró 
jelentése  katonai  internálásokról.  Állampolgársági,  honosítási  ügyek. 
Detektívek  fegyelmi ügyei. Lakhatási ügyek. Magánkórházi kérelem  izr. 
vallású  egyén  részéről.  Útlevél  kérőlapok  priorálása.  Honosítási, 
állampolgársági ügyek. (Continued on Reel 16) 
 

Reel 16 
 
(Continued  from  Reel  15)  67./  K  149‐1940‐10.  tétel‐5174‐6768.  51. 
doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐720 lap. 
Politikai  helyzetjelentések  a  járásokból.  A  battonyai  főszolgabíró 
jelentése  katonai  internálásokról.  Állampolgársági,  honosítási  ügyek. 
Detektívek  fegyelmi ügyei. Lakhatási ügyek. Magánkórházi kérelem  izr. 
vallású  egyén  részéről.  Útlevél  kérőlapok  priorálása.  Honosítási, 
állampolgársági ügyek. 
 
 
68./ K 149‐1940‐10. tétel‐6808‐8491. 51. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 721‐1060 lap. 
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Útlevél  ügyek.  Államrendészeti  zsebkönyv  és  a  körözött  külföldiek 
névjegyzékének  szétküldése.  Állampolgársági  ügyek.  Izr.  vallású  nő 
állampolgársági  bizonyítvány  kiállítása  iránti  kérelme.  Kollektív  útlevél 
esetén  zsidók  külön‐külön  egyéni  útlevéllel,    kollektív  útlevélen 
szereplők  fényképes  személyazonossági  igazolvánnyal  látandók  el. 
Körrendelet  az  ingatlanok  forgalmának  korlátozásáról  a  határsávban. 
Lakcím  keresések.  Nemzethűségi  igazolvány  ügyek.  Idegenek  szabad 
mozgásának korlátozása Bulgáriában. 
 
69./ K 149‐1940‐10. tétel‐13537. 52. doboz. 
 Közbiztonsági vegyes ügyek.  
Terjedelme: 733‐734 lap. 
Hangulatkép  a  vasúton  utazó  közönség  köréből,  benne  a  zsidók 
munkaszolgálatáról. 
 
70./ K 149‐1940‐10. tétel‐13636‐16706. 52. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 735‐959 lap. 
Állampolgársági,  útlevél  ügyek.  Levélben  javaslat:  a  zsidó 
munkaszolgálatosokat szakképzettségük szerint foglalkoztassák pl. zsidó 
ügyvédek  a  helyi  adórestanciákat  dolgozzák  fel.  Levél  a 
belügyminiszternek  a  kormány  a  nyilas  kérdéssel  foglalkozzon  inkább, 
mint  az  ország  900.000  zsidójának,  fél‐zsidójának  vegzálásával. 
Országmozgósítási  tennivalók.  A  román‐magyar  tárgyalások 
megszakadásának következményei a határforgalomban. 
 
71./ K 149‐1940‐10. tétel‐ sz. n. 53. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 86‐186 lap. 
Beutazások megakadályozása. Főnemességi  igazolás. Névtelen  levélben 
kormányzó  gyalázás.  Szlovák  állampolgárok  kiutasításának  ideiglenes 
felfüggesztése.  Német  állampolgárok  magyarországi  be‐  ill. 
átutazásának  szabályozása. A  KÜM  levele  a  BM‐nek,  a  zsidók  várható 
betelepedése Magyarországra a hozott román és egyéb európai államok 
zsidóellenes  intézkedései  következtében.  Körrendelet  az  ország 
területén  tartózkodó  külföldi  állampolgárok  személyes  jelentkezésére 
vonatkozó 500/1940. VII/b. BM  sz.  rendelet végrehajtása  tárgyában. A 
vissza  nem  tért  erdélyi  területről  menekült  személyek  összeírása. 
Tennivalók  a  Szlovákiából  állítólag  eltávolítandó  zsidók  ügyében.  A 
VKF/2. helyzetközlései. A visszahonosítás forma‐nyomtatványai. 
 
72./ K 149‐1941‐1. tétel‐ 5442‐6305. 53. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 229‐428 lap. 
Magyar  útlevelek  tiltott    közvetítése  zsidók  részére.  Kovai  Leontin 
/Lőrinc/  magyarellenes  tevékenysége.  Hadi  és  közérdekű  üzemek, 
vállalatok bejelentése és összeírása a visszatért keleti és erdélyi ország 
részeken. Vaclavek Ferenc gyógyszerész   engedélyének visszavonásáról 
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való  intézkedés.  Fenyves  /Feldmann/  Lajos  zsidó,  megfigyelése  a 
Wayand  csoport  részéről.  Ágoston  Jenő  és  Lajos,  dr.  Chikán  Béla,  az 
Erzsébetfalvi harisnyagyár tulajdonosairól jelentés. 
 
73./ K 149‐1941‐1. tétel‐ 6004‐8332. 54. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐146 lap. 
Hazatérési  igazolvány, állampolgársági ügyek. A  szovjet‐orosz követség 
katonai attaséja segédjének gépkocsi igazoltatási ügye. Priorálási ügyek. 
Beregszászi  lakos  italmérési  engedélye  ‐  zsidó  élettárs,  kommunista 
gyanús  az  illető.  Élelmiszer  ellátással  kapcsolatban  izgató  egyének 
internálása. Gör. kath. lelkész államellenes magatartása. A KEOKH kassai 
kirendeltségének jelentése zsidó, suttogó propagandáról. (Continued on 
Reel 17) 
 

Reel 17 
 
(Continued  from  Reel  16)  73./  K  149‐1941‐1.  tétel‐  6004‐8332.  54. 
doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐146 lap. 
Hazatérési  igazolvány, állampolgársági ügyek. A  szovjet‐orosz követség 
katonai attaséja segédjének gépkocsi igazoltatási ügye. Priorálási ügyek. 
Beregszászi  lakos  italmérési  engedélye  ‐  zsidó  élettárs,  kommunista 
gyanús  az  illető.  Élelmiszer  ellátással  kapcsolatban  izgató  egyének 
internálása. Gör. kath. lelkész államellenes magatartása. A KEOKH kassai 
kirendeltségének jelentése zsidó, suttogó propagandáról. 
 
 
74./ K 149‐1941‐1. tétel‐ 10005‐12774. 54. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 395‐627 lap. 
Dr.  Nemes  László  zsidó  orvos  beutazásának  megakadályozása.  Tart. 
honv. hdgy.  internálási ügye.  Jelentés a csávolyi  jegyző és községi bíró 
nyilas  magatartásáról.  Nagyvárad  város  főispánjának  jelentése  zsidó 
hírlapírókról.  Levél  ellenőrzés  útján  a  kárpátukrajnai  helyzetről. 
Névjegyzék  azokról,  akiket  szovjet  vagy  kommunista  vonatkozásban 
elítéltek.  BM  körrendelet  a  Szovjetunióval  való  hadiállapot  miatti 
fokozottabb  kémkedés  és  szabotázs  megakadályozására.  Kistarcsai 
internált  ügyvéd  budapesti  tartózkodásáról  jelentés.  Előállításokról 
jelentés, benne irz. vallásúak is. 
 
75./ K 149‐1941‐1. tétel‐ 12781‐15629. 54. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 628‐816 lap. 
Ref.  lelkész  beadványa  nyilaskeresztes  falfirkálások  miatt.  Jelentés 
kémgyanús  ügyről.  Izr.  nő  internálása  nemzetgyalázás  miatt.  BM 

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

http://collections.ushmm.org



 26

körrendelet,  amelyben  az  állambiztonsági  szempontból  fontos 
eseményekről,  rendkívüli  jelentéstételre  szólítják  fel  a  vármegyék 
alispánjait és a közigazgatási kirendeltségek vezetőit. HM körrendelet a 
katonai  épületekbe  való  belépés  és  fényképfelvételek 
engedélyeztetésének  szabályozásáról.  Pécsi  zsidó  tanítónő  internálása 
miatti intervenció. 
 
76./ K 149‐1941‐ 1. tétel‐ 15668‐18902. 54. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 817‐893 lap. 
BM körrendelet a nemzeti kisebbségek tagjaival szemben milyen legyen 
a  rendészeti  szervek magatartása.  Jelentés OTI  tisztviselő  kommunista 
magatartásáról. 
 
77./ K 149‐1941‐1. tétel sz. n. 54. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 894‐914 lap. 
Levél /írója, címzettje nincs/ a Magyarországgal baráti viszonyban,  lévő 
államokban  élő,  magyar  állampolgárságú  zsidókkal  kapcsolatos 
rendelkezésekről.  Megfigyelésről  jelentések.  Szabotázs  elleni 
intézkedések a csepeli, téli kikötőben. 
 
78./ K 149‐1941‐2. tétel‐ 5015‐9782. 55. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐882 lap. 
Román fegyveres támadások a határon, határsértések. Bizalmas jelentés 
arról,  hogy  a  kelet‐európai  terület  változások  következtében,  a 
Németországba  áttelepítésre  kerülő,  németszármazású  személyeket, 
egyenként vizsgálat alávonják ennek érdekében szűrőtáborokat állítanak 
fel és a kommunista gyanúsokat, a Szovjet‐oroszországból kivándorlókat 
nem fogadják be eredeti származási lakhelyükre. Dél‐bukovinai németek 
hazaszállítása Németországba, Magyarországon keresztül. BM leirata az 
érintett  tisztiorvosoknak,  a  német  birodalom  területére  utazó 
repatriálók  egészségügyi  ellátásáról. Nyomozás  uszító  tartalmú  röplap 
ügyében. Szlovákiai hírek. Átszivárgások a cseh‐morva protektorátusból 
‐  bizalmas  figyelés  szerint  izr.  vallású  személyek  is  érintettek. 
Jugoszláviai hírek benne arról, hogy a szabadkai zsidók közül néhányan, 
erős  magyarellenes  tevékenységet  fejtenek  ki.  Jelentés  vasgárdisták 
gyűléséről Romániában. Hírek a szlovákiai népszámlálás eredményeiről. 
Jugoszláviai  hírekben:  a  Jugoszláviához  csatolt  Bácskából  a  zsidók 
Ószerbiába költöznek. Hírek a Graz‐i és a bécsi állítólagos zavargásokról. 
Bizalmas  hírek  a  német  birodalomból:  az  elégtelen  ellátásról,  a 
burgelandi  részen  az  új  szerb  és  orosz  hadifoglyok  részére  létesített 
táborokról.  Jelentés  Horvátország‐i  eseményekről,  amely  szerint  az 
egyik  szerb  lakosságából  526,  16‐50  év  közötti  férfit  lőttek  agyon. 
Magyar anyanyelvű jugoszláv hadifoglyok belépése az országba. Hírek a 
szlovákiai  határzárról.  Kimutatás  a  Délvidék  visszacsatolása 
következtében,  oda  visszatért  személyek  úti  okmányainak 
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láttamozásáról. (Continued on Reel 18) 
 

Reel 18 
 
(Continued  from  Reel  17)  78./  K  149‐1941‐2.  tétel‐  5015‐9782.  55. 
doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐882 lap. 
Román fegyveres támadások a határon, határsértések. Bizalmas jelentés 
arról,  hogy  a  kelet‐európai  terület  változások  következtében,  a 
Németországba  áttelepítésre  kerülő,  németszármazású  személyeket, 
egyenként vizsgálat alávonják ennek érdekében szűrőtáborokat állítanak 
fel és a kommunista gyanúsokat, a Szovjet‐oroszországból kivándorlókat 
nem fogadják be eredeti származási lakhelyükre. Dél‐bukovinai németek 
hazaszállítása Németországba, Magyarországon keresztül. BM leirata az 
érintett  tisztiorvosoknak,  a  német  birodalom  területére  utazó 
repatriálók  egészségügyi  ellátásáról. Nyomozás  uszító  tartalmú  röplap 
ügyében. Szlovákiai hírek. Átszivárgások a cseh‐morva protektorátusból 
‐  bizalmas  figyelés  szerint  izr.  vallású  személyek  is  érintettek. 
Jugoszláviai hírek benne arról, hogy a szabadkai zsidók közül néhányan, 
erős  magyarellenes  tevékenységet  fejtenek  ki.  Jelentés  vasgárdisták 
gyűléséről Romániában. Hírek a szlovákiai népszámlálás eredményeiről. 
Jugoszláviai  hírekben:  a  Jugoszláviához  csatolt  Bácskából  a  zsidók 
Ószerbiába költöznek. Hírek a Graz‐i és a bécsi állítólagos zavargásokról. 
Bizalmas  hírek  a  német  birodalomból:  az  elégtelen  ellátásról,  a 
burgelandi  részen  az  új  szerb  és  orosz  hadifoglyok  részére  létesített 
táborokról.  Jelentés  Horvátország‐i  eseményekről,  amely  szerint  az 
egyik  szerb  lakosságából  526,  16‐50  év  közötti  férfit  lőttek  agyon. 
Magyar anyanyelvű jugoszláv hadifoglyok belépése az országba. Hírek a 
szlovákiai  határzárról.  Kimutatás  a  Délvidék  visszacsatolása 
következtében,  oda  visszatért  személyek  úti  okmányainak 
láttamozásáról. 
 
 
79./ K 149‐1941‐2. tétel‐ 979‐13347. 56. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐418 lap. 
Jelentés német propaganda anyag érkezéséről. Bizalmas romániai hírek. 
Magyar  hadifoglyok  érkezése  Bulgáriából.  Jelentés  szlovákiai 
eseményekről. A BM VII. osztályának értesítés küldése a zsidó gyanús és 
félzsidó  német  állampolgárok  útlevelének  titkos  jelzéséről.  Jelentés  a 
román forradalmi jelenségekről. Bizalmas jelentés a bánáti helyzetről: a 
németek felszólították az ott lévő zsidókat és szerbeket, hogy 8 nap alatt 
Bánátot hagyják el. Bizalmas  jelentés „Egy  svéd újságíró benyomásai a 
jugoszláv összeomlás után” címmel /1941. jún. 11./ ‐ Waldemar Langlet 
az  újságíró,  és  szó  van  benne  zsidóüldözésről.  Jelentés  a  Kassa  elleni 
repülőtámadásról, az  irat dátuma 1941.  jún. 30. Az ungvári határvidéki 
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kapitányság  jelentése arról, hogy a magyar csapatok átlépték Volócnál 
az orosz határt. A németek, német nemzetiségű, leventeköteles, magyar 
fiatalokat soroztak be Hidason, és Nyomja községben. 
 
80./ K 149‐1941‐2. tétel‐ 14074‐14899. 56. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 613‐681 lap. 
A  Londonban  székelő  csehszlovák  kormányt  elismerték  Angliában  ‐ 
jelentés. Szlovákiai események. A Zágrábban kiadott „Horvátszki Národ” 
c.  napilapban  megjelent  a  bácskai  bunyevácokkal  is  foglalkozó  cikk 
fordítása.  Jelentés  kommunista  agitátorokról  Szlovákiában.  Körlevél  a 
révkapitányságoknak:  bebocsátani  csak  magyarfajú,  állam‐  és 
közbiztonság szempontjából teljesen megbízható egyéneket lehet. 
 
81./ K 149‐1941‐2. tétel‐ 14901‐19060. 56. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 682‐1027 lap. 
Határátlépések szabályozása. Németország felől ujabb zsidó beszivárgás 
megakadályozása.  Jelentés  arról,  hogy  Ausztriában  a  németek  azt 
tervezik,  összes  zsidót  kiűzik  az  országból.  Román  diplomaták 
megfigyelése,  román  futár úti okmányának ellenőrzése. Magyarellenes 
tüntetések  Szlovákiában.  Az  Anschluss  utáni  helyzetről  bizalmas 
jelentés. Jelentés az orosz fogságba esett német katonákról. 
 
82./ K 149‐1941‐4. tétel 57. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Terjedelme: 202‐276 lap. 
Feljelentések.  Aladár‐módszer  az  Állattenyésztési  Vásár  propaganda 
ügyeinek  szervezésénél.  A  nyilaskeresztes  párt  helyi  vezetői  által 
elkövetett  visszaélések.  Jelentés  a  keleti  front  déli  szakaszáról.  A 
nyilaskeresztes párt ifjúsági szervezetének működési szabályzata. 
 
83./ K 149‐1941‐5. tétel‐ 5026‐5552. 57. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐333 lap. 
Felségsértési ügy. Németországba munkavállalás céljából útlevél nélküli 
kiszökések megakadályozása /kimutatás  is/.  Jelentés a Volksbund helyi 
csoportjainak megalakulásáról. Pángermán agitáció ellenőrzése. A  r. k. 
papság  állásfoglalása  a  Volksbund  mozgalomban  való  részvételükről. 
Jelentés dr. Basch Ferenc, a németajkú magyar fiatalok előtt 1941.  jan. 
9‐én  elmondott  beszédéről.  A  német  nemzetiségi  mozgalom 
ellenőrzéséről jelentések. 
 
84./ K 149‐1941‐5. tétel‐ 5555‐6182. 58. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐335 lap. 
A Volksbund  ifjúsági előadásai. A  stuttgardi Ausland‐Institut  szerepe  a 
munkástoborzásban. Helyzetjelentés a Tolna vármegyei német nemzeti 
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kisebbségekről  ‐  a  pángermánoknak  kikeresztelkedett  zsidó  az 
ügyvédjük  és  helyettes  orvosuk.  Feljegyzés  a  Volksbund  soproni 
vezetőivel a főispáni hivatalban megtartott megbeszélésről. (Continued 
on Reel 19) 
 

Reel 19 
 
(Continued  from  Reel  18)  84./  K  149‐1941‐5.  tétel‐  5555‐6182.  58. 
doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 1‐335 lap. 
A Volksbund  ifjúsági előadásai. A  stuttgardi Ausland‐Institut  szerepe  a 
munkástoborzásban. Helyzetjelentés a Tolna vármegyei német nemzeti 
kisebbségekről  ‐  a  pángermánoknak  kikeresztelkedett  zsidó  az 
ügyvédjük  és  helyettes  orvosuk.  Feljegyzés  a  Volksbund  soproni 
vezetőivel a főispáni hivatalban megtartott megbeszélésről. 
 
 
85./ K 149‐1941‐5. tétel‐ 6219‐8563. 58. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 336‐633 lap. 
A „Jahrbuch der deutschen  Jugend  in Ungarn” c. naptár országos utcai 
terjesztése.  A  Himnusz  éneklésének  megtiltása  Kismaroson.  Német 
propaganda.  Helyzetjelentések  a  vármegyei  német  nemzeti 
kisebbségekről.  Német  állampolgár  megfigyelése.  Jelentés  a  csepeli 
német  kolónia  előadói  estjéről.  Nyári  napközi  otthonok  szervezése  a 
Magyarországi Németek Szövetsége /MNSZ/ részéről. 
 
86./ K 149‐1941‐5. tétel‐ 8618‐19018. 58. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Terjedelme: 634‐972 lap. 
Bizalmas  jelentés  arról,  hogy    Volksbund  akciót  indított  a  németajkú 
magyar  állampolgárok magyarosított  neveiknek  visszanémetesítéséről. 
A  soproni  népszámlálás  tanulságairól.  Magyar  fiatalok  német 
hadseregbe  való  besorozása  Pécsett.  Jelentés  a  VDU  tagok 
osztályozásáról.  A  német  finánctőke  és  a  magyarországi  Volksbund 
közös  terjeszkedéséről  jelentés.  Az  MNSZ  helyi  csoportjainak 
tevékenységéről.  Németajkú  magyar  katonák  magyarellenes 
magatartása Opatinban. Jelentés   kispesti német kolónia közgyűléséről, 
1941. dec. 18. 
 
87./ K 149‐1941‐5. tétel sz. n. 58. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek.  
Terjedelme: 973‐1033 lap. 
Az MNSZ  orfűi  csoportjának megalakításáról. Helyzetjelentés  a  német 
népcsoport  és  a  német  hadsereg  tagjainak  viselkedéséről.  A  német 
népcsoporthoz  tartozó  tanárok  nevelési  eredményei.  Nemzetiségi  és 
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ezzel  kapcsolatos  külpolitikai összesítő. Az eleki Volksbund  vezetősége 
magyarellenes  magatartásának  kivizsgálása.  Politikai  helyzetjelentés 
Budafokról, 1941. január. 
 
88./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5010‐5070. 59. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1‐66 lap. 
Az  internáltakkal  való  eljárásról  szóló  irányelvek  tervezete.  A 
nagykanizsai  kiegészítő  toloncház  személyzetének  feladatköre. Az MTI 
házi tájékoztatói a román helyzetről. 
 
89./ K 149‐1941‐6. tétel 5076. 59. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 400‐825 lap. 
Kimutatások  a  keleti  és  az  erdélyi  visszacsatolt  területek  járásaiból,  a 
kirendelt  rendőr  különítmények  ill.  rendőrkapitányságok  által  1940. 
szept.  5.  óta  ref.  alá  helyezett  és  kitiltott  egyénekről  ‐  benne  izr. 
vallásúak  is  vannak.  A  BM  12.  számú  biz.  közérdekű  parancsa  a 
visszacsatolt  keleti  és  erdélyi  országrészeken  működött  katonai 
parancsnokságok által  internált és ref. alá helyezett és kitiltott egyének 
kimutatásának, központi nyilvántartás cáljáta történő összeállításáról. 
 
90./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5086‐5280. 59. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 826‐895 lap. 
Gyergyószentmiklós  és  környékén  kommunista  tevékenység.  A 
szilágysomlyói  járás  területén  rendőri  felügyelet  alatt  tartott  egyének 
iratainak  beterjesztése.  A  visszacsatolt  keleti  és  erdélyi  területen 
működött  katonai  közigazgatás  ideje  alatt  történt  internálás,  ref.  alá 
helyezés és kitiltás felülvizsgálatának elrendelése. 
 
91./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5294. 60. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1‐821 lap. 
A visszacsatolt kelet‐magyarországi és erdélyi területekről elmenekült és 
retorzióképen  kiutasított  egyének  ingó  és  ingatlan  vagyonának 
összeírása:  Beszterce‐Naszód‐,  Bihar‐,  Csik‐,  Háromszék‐,  Kolozs‐, 
Máramaros  vármegye,  Marosvásárhely  thj.  szab.  kir.  város,  Szatmár 
vármegye. (Continued on Reel 20) 
 

Reel 20 
 
(Continued from Reel 19) 91./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5294. 60. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1‐821 lap. 
A visszacsatolt kelet‐magyarországi és erdélyi területekről elmenekült és 
retorzióképen  kiutasított  egyének  ingó  és  ingatlan  vagyonának 
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összeírása:  Beszterce‐Naszód‐,  Bihar‐,  Csik‐,  Háromszék‐,  Kolozs‐, 
Máramaros  vármegye,  Marosvásárhely  thj.  szab.  kir.  város,  Szatmár 
vármegye. 
 
 
92./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5294‐II. rész 61. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1‐320 lap. 
A visszacsatolt kelet‐magyarországi és erdélyi területekről elmenekült és 
retorzióképen  kiutasított  egyének  ingó  és  ingatlan  vagyonának 
összeírása: Szilágy‐, Szolnok‐Doboka‐, Udvarhely‐, Ugocsa vármegye. 
 
93./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 5303‐6150. 61. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 321‐776 lap. 
Macsola‐Tiszacsoma  községben  lévő  ruszin  telepesek  által,  részben 
elhagyott  ingatlanainak  ügye.  Székelyudvarhelyi  helyzetjelentés. 
Csikszeredai, bánffyhunyadi politikai helyzetjelentések. A magyarvalkói 
elhurcolt magyarok ügye. Magyar kisebbségi sérelmek összegyűjtése, a 
kolozsvári  német‐olasz  bizottság mellé  rendelt magyar  összekötő  tiszt 
jelentése  szerint.  Besztercei  havi,  politikai  helyzetjelentés. 
Keletszlovákiai  Akadémikusok  Egyesületének  működéséről  jelentések. 
Jelentés pánszláv mozgalomról. Csikszeredai zsidók összeírása, közülük a 
külhonos zsidókat az orosz határra hurcolták ‐ ebben az ügyben történt 
országgyűlési  képviselők levélbeli interveniálása. 
 
94./ K 149 ‐1941‐6. tétel‐ 6552‐7672. 62. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1‐236 lap. 
A  KEOKH  vezetőjének  levele  a  belügyminiszterhez  a  kirendeltségek 
vezetői  sürgősen  tartsák  meg  a  az  idegenrendészeti  razziákat  a 
működési  területükön  fekvő  népesebb  városokban  „különösen  a 
zsidófajú  személyekkel  szemben  fokozott  körültekintést  tanúsítsanak”. 
Klb. egyéni ügyek. Az Erdélyi párt megalakításáról. Kárpátalja területén 
jelentkező titkos ukrán mozgalom elfojtására vonatkozó intézkedések. A 
Bukarestben  megjelenő  „Zsitya”  /Élet/  c.  ukrán  lapról.  Állam  és 
társadalmi  rend  elleni  bűntett  kivizsgálása  ‐  az  1939.  márc.  16‐i 
szicsgárdisták  és  magyar  csapatok  megütközésének  színhelyén  ukrán 
emlékkereszt állítása. 
 
95./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 9502‐13958. 62. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 480‐927 lap. 
A  máj.  10‐i  román  nemzeti  ünnep  alkalmából  tervezett  kolozsvári 
merénylet kivizsgálása. A visszacsatolt erdélyi területek államrendészeti 
és politikai ellenőrzése. Az ungvári határvivéki m. kir. rendőrkapitányság 
a  BM  VII.  res.  Osztályának  megküldte  a  délvidéki  visszacsatolt 
területeken  történt  eseményekről  készített  fényképeket,  névjegyzék  a 
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fényképeket  tulajdonukban  tartókról,  vizsgálat  ez  ügyben  a  klb. 
rendőrkapitányságokon és az ezekről szóló jelentések. Jelentés a feltűnő 
határforgalomról  a  kovásznai  járásban.  Távmondat  váltás  a  Szerbiába 
telepített  bácskai  magyarok  visszatelepítése  ügyében.  Jelentés  a 
Brassóban  székelő  német‐olasz  katonai  bizottság  tevékenységéről. 
Jelentés Szöreg és Deszk községek szerb lakosságának hangulatáról. Klb. 
egyének  azonosítása.  Körösmező  ‐  1941‐6.  tétel  ‐12103.  714‐782  lap. 
Feljegyzés  a Muraköz  és  a Murától  északra  levő  részek  és  a  baranyai 
háromszög  helyzetéről.  Oroszok  és  ukránok  eltávolítása  kelet 
Magyarországról.  A  bánáti  viszonyok  felderítése.  Dr.  Bolla  m.  kir. 
főkonzul jelentése Nagykikindáról, Nagybecskerekről, ahonnan az összes 
zsidót elszállították. 
 
96./ K 149‐1941‐6. tétel‐ 14091‐18793. 62. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 928‐1322 lap. 
A  kiköltöző  horvátok  ingóságai  kiszállításának  engedélyezése.  Szerbia 
katonai  parancsnoka  rendelettel  szabályozta  a  zsidókérdést  ‐  bánáti 
zsidó  ingatlanok  ügye.  A  kolozsvári  „Magyarok”  és  „Válasz  a magyar 
ifjúságnak”  c.  falragaszok  ügye.  A  Szent  Adalbert  szlovák  egyesület 
szervezkedése. 
 
97./ K 149‐1941‐6. tétel sz. n. 62. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Terjedelme: 1323‐1389 lap. 
Körlevél  a  nyugati  határszélen  tevékenykedő  valamennyi  I.  fokú 
rendőrhatóságnak a németországi zsidók beszivárgása elleni teendőkről. 
 

Reel 21 
 
98./ K 149‐1941‐7. tétel /‐6000/ 63. doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
Terjedelme: 27‐289 lap. 
Politikai  helyzetjelentések  a  különböző  járásokból,  megyei  jogú 
városokból.  A  nemzeti Munkaközpont  Bihar megyei  szervezkedéséről. 
Zsidó mezőgazdasági munkások szerződtetése. 
 
99./ K 149‐1941‐7. tétel 63. doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
Terjedelme: 304‐401 lap. 
Hajdúdorogi  gör.kel.  kat.  hívők  és  püspökük  ellentéte.  A  Tűzharcos 
szervezetek  összefoglaló  jelentései  a  járásokból,  Esztergom‐Párkány 
járásban a megoldatlan zsidókérdésről. Pakson rejtőzködő zsidókról. 
 
100./ K 149‐1941‐8. tétel‐ 5048‐18646. + sz. n. 63. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Terjedelme: 1‐491 lap. 
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Az  üdvhadsereg  káros,  nyilvános  propagandájának  megakadályozása. 
Körlevél  valamennyi  I.  fokú  rendőrhatóság  vezetőjének,  az  ország 
területének  elhagyására  kötelezett  külhonosok  összeírásáról.  Körlevél, 
mint  előbb  a  lengyel  és  orosz  származású  külhonos  zsidók 
eltávolításának  felfüggesztéséről  ‐  Körösmezőre  történő  szállításuk 
leállításáról,  1941.  aug.  17.  Nazarénusok  szervezkedése  Bács‐Bodrog 
vármegyében.  „Jehova  Isten  tanúi”  szekta  szervezkedése.  Felvidéki 
szabadkőműves páholyok tagjainak felderítése. Magyarországi Bolgárok 
Dunántuli  Kultúregyesületének  megalakítása.  A  nagybányai  cionista 
szövetség  megszüntetése.  Ort.  Izr.  iroda  által  a  népszámlálással 
kapcsolatosan  kiadott  röplap.  A  Magyarországi  Izraeliták  Országos 
Irodájának  körlevele  a  rabbikhoz  a  népszámlálással  kapcsolatban.  BM 
biz.  rend.  a  törvényesen  el  nem  ismert  hitfelekezetek  /  szekták/ 
istentiszteleteinek és vallásos összejöveteleinek szabályozása. Gyűlések 
korlátozása. A F  FÉSZEK művészklub igazgatóságának névsora. Névtelen 
feljelentés  a  FÉSZEK  klub  nemzetellenes működéséről.  Bp.  főkap.  pol. 
osztálya  felterjesztésében  a  Szakszervezeti  Tanács  vezetőségének 
priorált  névsora.  Jelentés  gr.  Széchényi  István  ungvári 
emlékünnepélyéről. 
 
101./ K 149‐1941‐10. tétel 67. doboz. 
Sajtóügyek. 
Terjedelme: 1‐50 lap. 
Németnyelvű  angol  röpiratok  Szabadszállás  határában.  Nemzetközi 
kommunista  ellenes  szövetség  időszaki  kiadványa.  Tájékoztató  a 
délvidéki német sajtó magatartásáról – benne zsidó fakereskedésekről, 
amelyekbe a német városparancsnok helyezett így ismét lehet vásárolni. 
 
102./ K 149‐1941‐12. tétel 68. doboz. 
Hírközléssel kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 246‐252 lap. 
Schlesinger Ignác távbeszélő állomás iránti kérelme. (Continued on Reel 
22) 
 

Reel 22 
 
(Continued from Reel 21) 102./ K 149‐1941‐12. tétel 68. doboz. 
Hírközléssel kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 246‐252 lap. 
Schlesinger Ignác távbeszélő állomás iránti kérelme. 
 
 
103./ K 149‐1941‐13. tétel 68. doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Terjedelme: 1‐186 lap. 
Nyomozások zsidó mozgalmakról. A vármegyékről készített összefoglaló 
jelentések 1941. márc. 1‐1941. márc. 31‐ig terjedő időszakról. 
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104./ K 149‐1941‐14. tétel ‐7741‐8932. 69. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1083‐1093 lap. 
Molnár Kirol levele a belügyminiszterhez a párkányi zsidókról. 
 
105./ K 149‐1941‐14. tétel ‐9831‐10600. 70. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐214 lap.  
Röplap  „A  tengerre  magyar!”  címmel,  a  fajkérdésről.  Útlevél  ügyek, 
honosítási ügyek, állampolgársági ügyek. 
 
106./ K 149‐1941‐14. tétel ‐11634‐12200. 70. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek.  
Terjedelme: 1‐219 lap. 
Egyéni ügyek. Honosítási ügyek. Szabotázs cselekmény a Salgótarjáni Rt. 
gyártelepén.  Az  érsekújvári  zsidó  munkásszázadokban  elkövetett 
visszaélésekkel gyanúsítottak ügye. (Continued on Reel 23) 
 

Reel 23 
 
(Continued from reel 22) 106./ K 149‐1941‐14. tétel  ‐11634‐12200. 70. 
doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek.  
Terjedelme: 1‐219 lap. 
Egyéni ügyek. Honosítási ügyek. Szabotázs cselekmény a Salgótarjáni Rt. 
gyártelepén.  Az  érsekújvári  zsidó  munkásszázadokban  elkövetett 
visszaélésekkel gyanúsítottak ügye. 
 
 
107./ K149‐1941‐ 14. tétel – 13901‐14950. 71. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 1‐276 lap. 
Őrhely  létesítése  a  japán  császári  követség  épülete  előtt.  Honosítási 
ügyek.  Jelentés  arról,  hogy  az  egri  tornaegylet  helyiségeiben  zsidó 
klubélet , kártyázás folyik. Állampolgársági ügyek. 
 
108./ K 149‐1941‐ 14. tétel sz. n. 71. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Terjedelme: 891‐979 lap. 
Angol  és  amerikai  állampolgárok  lakhatási  és munkavállalási  ügyében 
követendő eljárás. Mester Miklós országgyűlési képviselő interpellációja 
zsidó kérdésben. 
 

Reels 24‐32 
 
109./ K 149‐1942‐ 1. tétel‐6001‐8582. 72. doboz. 
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Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Terjedelme: 1‐858 lap. 
Kiutasítási  ügyek.  Kommunista  tevékenység  a  mátrafüredi  lengyel 
táborban.  Királyházi  lakosok  magyarellenes  tevékenysége.  Keszthelyi 
lakos  rádiókészülékének  beszolgáltatása.  Kormányzósértési  ügy. 
Előállítások, benne mecshelyi  izr.  vallású nő  sértő  kijelentése a német 
nagyhatalom vezérére, nyilas támadás 1942.  jún. 1‐én a déli órákban a 
miniszterelnökség palotájának főbejárata ellen. Háger Burech felsővisói 
főrabbi és  társai  internálása. Körrendelet a magyar útlevelek külföldön 
való  kiállítása  és  meghosszabbítása  az  állampolgársági  jog  területén 
újabban  hozott  rendelkezésekre  való  tekintettel,  pl.  külföldi  zsidó  nő 
magyar  állampolgárral  történt  házasságkötése  nem  jogosít  a  magyar 
állampolgárság megszerzésére.  Eltünt  óbecsei  lakosok  keresése,  1942. 
febr.  18‐án.  Jelentés  a  Zsablya  község  környékén  történt  fegyveres 
kommunistákkal  folyó  harcról,  1942.  jan.  5.  Jelentés  a  szerb 
nacionalista, kommunista zavargásokról.  Jelentés a bácskai határzárról. 
A  HM  rendelkezése  a  Bácskában  elrendelt  karhatalmi  működés 
megszüntetéséről,  1942.  jan.  30.  Utasítás  a  bácskai  razziával 
kapcsolatosan  eltűnt  egyének  összeírásáról.  Irz.  család  hamis  olasz 
vízum  ügye.  Rendelkezés  a  mezőgazdasági  terményeknek  tűzveszély 
elleni  fokozottabb  védelméről  és  a  szabotázs  cselekmények 
megakadályozására.  Huszton  ukrán  szervezkedés.  Hivatalos  feljegyzés 
arról, hogy Szabadkáról Budapestre menekülnek az emberek, mert az a 
rémhír terjed: Újvidék után Szabadkán kerül sor kivégzésekre.  Isaksohn 
Ábrahám havasmezői főrabbi internálása közokirat hamisítási ügy miatt 
–  házassági  és  születési  bizonyítványokat  állított  ki.  Szabotázs‐gyanus 
tűzeset Csillaghegyen és Nagytétényben. Kommunista agitáció Léván.    
 
110./ K 149‐1942‐1. tétel‐9116. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Javaslat igazoló jegyek kiállítására zsidók és cigányok részére. 107‐110 o. 
 
111./ K 149‐1942‐1. tétel‐ 9494. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Névtelen levél írójának nyomozása.  252‐257 o. 
 
112./ K 149‐1942‐1. tétel‐9600. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Nyitra‐Pozsony  vármegyéből  Thuróczy  Károly:  Magyar  kötelesség  c. 
röplapja, melyben a közállapotokról ad helyzetképet. 279‐300 o. 
 
113./ K 149‐1942‐1. tétel‐10268. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Nyugtalanságot szító egyének felderítése. 737‐745 o. 
 
114./ K 149‐1942‐1. tétel‐10338. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Topolya és környéke zsidó és szerb lakosainak magatartása. 771‐786 o. 
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115./ K 149‐1942‐1. tétel‐11270. 73. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
A KEOKH újvidéki kirendeltségének  jelentése és a csendőrség  jelentése 
gyanús egyének vidéki működéséről. 908‐913 o. 
 
116./ K 149‐1942‐1. tétel‐12993. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Hoffmann Zoltán máramarosszigeti  izr. kereskedősegéd, politikai fogoly 
kiutasítása. 73‐77 o. 
 
117./ K 149‐1942‐1. tétel‐13400. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Körlevél  az  állambiztonsági  szempontból  megbízhatatlan  személyek 
összeírásáról. 173‐201 o. 
 
118./ K 149‐1942‐1. tétel‐18384. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Jelentés a kolozsvári „Concordia” zsidó klub működéséről. 578‐581 o. 
 
119./ K 149‐1942‐1. tétel‐19022. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Az ukrán „Tett” sajtótermék fordítása. 624‐638 o. 
 
120./ K 149‐1942‐1. tétel‐20696. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
A  pestszenterzsébeti  zsinagógában  tartott  éjszakai  összejövetelek 
figyelése. 845‐861 o. 
 
121./ K 149‐1942‐1. tétel‐24654. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Klein László érsekújvári  lakos panasza  ismeretlen honvédek ténykedése 
miatt. 1156‐1157 o. 
 
122./ K 149‐1942‐1. tétel‐sz. n. 74. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Államvédelmi Központ felállítása. 1357‐1360 o. 
 
123./ K 149‐1942‐2. tétel‐7397. 75 doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek.  
Jelentés Belgrádból újabb szigorú rendelkezések a zsidók ellen. 415‐417 
o. 
 
124./ K 149‐1942‐2. tétel‐ 8058‐8350. 75 doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek.  
Cseh‐Morvaországi helyzet. 762‐772 o. 
A zsidók helyzete Romániában. 1013‐1017 o. 
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125./ K 149‐1942‐2. tétel‐16572. 76 doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
A KEOKH  kassai  kirendeltségének  jelentése  a  szlovákiai  eseményekről. 
239‐246 o. 
 
126./ K 149‐1942‐3. tétel‐14383. 76 doboz. 
Külföldi állampolgárok és külföldön élő magyarok ügyei. 
A  Párizs  melletti  Drancy‐i  internáló  táborban  fogva  tartott  magyar 
állampolgárságú zsidók kérelme. 1104‐1113 o. 
 
127./ K 149‐1942‐4. tétel‐6099. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Nyilas szervezkedés vidéken. 100‐108 o. 
 
128./ K 149‐1942‐4. tétel‐6124. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt belső problémái, szervezetei. 475‐627 o. 
 
129./ K 149‐1942‐4. tétel‐6144. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt szervezkedése Erdélyben. 628‐635 o. 
 
130./ K 149‐1942‐4. tétel‐ 6154. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A Magyar Megújulás Pártja szervezkedése. 636‐666 o. 
 
131./ K 149‐1942‐4. tétel‐6184. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Rendőrségi jelentés a nyilaskeresztes párt nagyváradi megyei vezetőségi 
értekezleteiről. 667‐677 o. 
 
132./ K 149‐1942‐4. tétel‐6185. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt pártiskolázásának elrendelése. 678‐701 o. 
 
133./ K 149‐1942‐4. tétel‐6401‐7610. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt szervezkedése, regősök megfigyelése. 702‐788 o. 
 
134./ K 149‐1942‐4. tétel‐7618. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt szervezkedése, röplapok. 789‐909 o. 
 
135./ K 149‐1942‐4. tétel‐ 9762‐12449. 77 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Klb. jelentések a nyilaskeresztes párt szervezkedéseiről. 950‐1018 o. 
 
136./ K 149‐1942‐4. tétel‐14363. 78 doboz. 
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Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A  zsidók  ellen  teendő  intézkedések  a  nyilas  párt  elgondolása  szerint. 
136‐137 o. 
 
137./ K 149‐1942‐4. tétel‐14446‐14794. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Sütő Gyula orgy. képviselő röpiratainak nyomozása. A nyilaskeresztesek 
kirándulása Máriaremetére. 138‐155 o. 
 
138./ K 149‐1942‐4. tétel‐19211. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt belső viszályai. 362‐419 o. 
 
139./ K 149‐1942‐4. tétel‐sz.n. 1. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Beszámoló  a  nyilaskeresztes  párt  nagytanácsának  1942.  nov.  7‐i 
üléséről. 731‐745 o. 
 
140./ K 149‐1942‐4. tétel‐sz.n. 2. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Szálasi Ferenc beszéde. 746‐750 o. 
 
141./ K 149‐1942‐4. tétel‐sz.n. 5. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Szálasi Ferenc 1942. júl. 20‐i beszéde 853‐866 o. 
 
142./ K 149‐1942‐4. tétel‐sz.n. 6. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Bizalmas jelentés a nyilaskeresztes pártról. 867‐880 o. 
 
143./ K 149‐1942‐4. tétel‐sz.n. 7. 78 doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Hungarista Véderő aláírású röplap. 881 o. 
 
144./ K 149‐1942‐5. tétel‐7154. 79 doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Toborzás  a  német  birodalmi  alakulatok  számára  Magyarországon  a 
Volksbund vezetői által. 637 o. 
 
145./ K 149‐1942‐6. tétel‐6026. 80 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Szerbiai,  bánáti,  horvátországi  helyzetről  bizalmas  jelentés,  benne  az 
usztasák a zsidó és gör. keleti  templomokat  sok helyen  lerombolták, a 
zsidókat pedig korra való tekintet nélkül munkatáborokba hurcolták 482 
o. 
 
146./ K 149‐1942‐6. tétel‐ 6043. 80 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
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Jelentés Bács‐Bodrog vármegye területéről. 501‐504 o. 
 
147./ K 149‐1942‐6. tétel‐ 7406. 80 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
A német‐olasz katonai bizottság működéséről Erdélyben. 631‐701 o. 
 
148./ K 149‐1942‐6. tétel‐12861. 81 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Volt román szigurancia és rendőrségi alkalmazottak megfigyelése. 71‐76 
o. 
 
149./ K 149‐1942‐6. tétel‐ 12985. 81 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
Magyarhévizi magyar ellenes propagandáról jelentés, benne zsidókról is 
szó van. 98‐101 o. 
 
150./ K 149‐1942‐6. tétel‐ 13488. 81 doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
A gombosi zsidó MÁV állomásfőnök helyettes ügye. 125‐129 o. 
 
151./ K 149‐1942‐7. tétel‐6006. 82 doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
Havi helyzetjelentések. 1‐538 o. 
 
152./ K 149‐1942‐7. tétel‐sz.n. 1. 82 doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
Az amerikai Magyar Népszava New York 1941. okt. 11. Eckhardt Tibor: A 
függetlenségi mozgalom  és  a magyar  kormányzat  c.  cikke  és  az  arra 
történő reagálások. 742‐753 o. 
 
153./ K 149‐1942‐7. tétel‐sz.n. 2. 82 doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
A  IV.  pécsi  csendőrkerület  jelentése  a  pécsi  IV.  honv.  hadtest 
parancsnokság nemzetvédelmi osztályának, az  internált zsidókról. 782‐
783 o.  
 
154./ K 149‐1942‐7. tétel‐sz.n. 3. 83 doboz. 
Baloldali pártok és egyesületek tevékenysége. 
Jelentés baloldali mozgalmakról. 180‐184 o. 
 
155./ K 149‐1942‐8. tétel‐6162. 83 doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Zsidók beszivárgása. 1‐216 o. 
 
156./ K 149‐1942‐8. tétel‐10400‐19371. 83 doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Zsidók politizálása, gazdasági életből való kiszorításuk. 263‐418 o. 
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157./ K 149‐1942‐10. tétel‐9707. 85 doboz. 
Sajtóügyek. 
Jelentés  az  Erdélyi  Zsidó  Nemzeti  Szövetség  országos  vezetősége 
aláírású röplapról. 91‐93 o. 
 
158./ K 149‐1942‐13. tétel‐11663. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 39‐40 o. 
 
159./ K 149‐1942‐13. tétel‐15744. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 71‐72 o. 
 
160./ K 149‐1942‐13. tétel‐17395. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése.  
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 88‐89 o. 
 
161./ K 149‐1942‐13. tétel ‐19042. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 108‐109 o. 
 
162./ K 149‐1942‐13. tétel‐20683. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 127‐134 o. 
 
163./ K 149‐1942‐13. tétel‐22567. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Jobboldali mozgalmakról jelentés. 139‐140 o. 
 
164/ K 149‐1942‐13. tétel‐22942. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Jobboldali mozgalmakról jelentés. 144‐145 o. 
 
165./ K 149‐1942‐13. tétel‐23785. 87 doboz. 
Heti belpolitikai jelentések felterjesztése. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti jelentés. 158‐159 o. 
 
166./ K 149‐1942‐14. tétel‐8747. 88 doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Rosenblüth Ernő ügye – a rozsnyói zsidó pártról. 354‐365 o. 
 
167./ K 149‐1942‐14. tétel‐10038. 88 doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
BM  körrendelet  a  16.770/1941.  VII.  res.  rendelet  zsidókra  vonatkozó 
állampolgársági ügyek elintézési módjáról. 1344‐1358 o. 
 
168./ K 149‐1942‐14. tétel‐21030. 93 doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
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Glanz Mór útlevél kérése Ármin  fia  részére – a kérés elutasítása azért, 
mert mint zsidófajú egyén megbízhatatlan. 360‐372 o.   
 
169./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
Állambiztonsági  szempontból  megbízhatatlan  személyek  összeírásáról 
szóló BM rendelet, száma 13400/1942. VII. res. /töredék/ 845‐853 o. 
 
170./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
A bilkei zsidó anyag elégéséről szóló jelentés másolata. 1002‐1004 o. 
 
171./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
Az  ungvári  r.  főkapitányság  jelentése  1942.  ápr.  25‐én,  zsidóverésről. 
1006‐1007 o. 
 
172./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
A budapesti  I.  cs. ker.  I. nyomozó alosztályának  jelentése, a Budakeszi 
Erzsébet királyné szanatórium orvos állományáról. 1008‐1013 o. 
 
173./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
A  zsidók  általános  igénybevétele  kisegítő  szolgálatra,  tárgyú  BM 
körrendelet. 1100‐1103 o. 
 
174./ K 149‐1942‐14. tétel sz. n. töredék iratok 95 doboz. 
Közbiztonsági vegyes iratok. 
A „Magyarság” c. lapból „Sehol olyan zsidó zugforgalom…” címmel. 1127 
o. 
 
175./ K 149‐1943‐1. tétel‐2594. 96 doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Szatmárnémeti  r.  kap.  helyzetjelentése  1942.  szept.  1‐okt.  1.  közötti 
időszakról 29‐34 o. 
 
176./ K 149‐1943‐1. tétel‐13104. 96 doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Jelentés a pápai nuncius látogatásáról a zsidó internáló táborokban. 747 
o./ két oldalas/  
 
177./ K 149‐1943‐2. tétel sz. n. 97. doboz. 
Szomszéd államokkal kapcsolatos ügyek. 
Ajánlások  a  román  királyi  kormányhoz,  a  német‐olasz  tiszti  bizottság 
1943. aug. havi jelentése. 136‐192 o. 
 
178./ K 149‐1943‐3. tétel‐2864. 97. doboz. 
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Külföldi állampolgárok ügyei. 
Svájcban  tartózkodó  zsidó  származású,  magyar  állampolgárok 
hazatérése. 286‐300 o. 
 
179./ K 149‐1943‐4. tétel‐1006. 97. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Békéscsabai rendőrkapitányság helyzet jelentése. 897‐898 o. 
Gyulai                   ‐ „ ‐                                       920‐938 o. 
Kalocsai                ‐„ ‐                                        950‐959 o. 
Kassai és a Kiskunhalasi        ‐ „ ‐                        971‐982 o. 
Munkácsi                              ‐ „ ‐                       1011‐1017 o. 
Szekszárdi                            ‐ „ ‐                       1021‐1025 o. 
Szentesi                                ‐ „ ‐                       1028‐1056 o. 
Esztergomi                                                         1122‐1123 o.          
 
180./ K 149‐1943‐4. tétel‐1006. II. rész 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Diósgyőri rendőrkapitányság havi helyzet jelentése. 1‐2 o. 
Komáromi                        ‐ „ ‐                               7‐9 o. 
Nagykörösi                       ‐ „ ‐                             32‐38 o. 
Nyiregyházi                       ‐ „ ‐                             41‐55 o. 
Budafoki                           ‐ „ ‐                             62‐65 o. 
Máramarosszigeti               ‐ „ ‐                             78‐ 93 o. 
Beregszászi                        ‐ „ ‐                            106‐118 o. 
Kisújszállási                        ‐ „ ‐                            122‐129 o. 
 
181./ K 149‐1943‐4. tétel‐1022. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Bizalmas  jelentés  a  Magyar  Megújulás  Pártja  gyűléseiről, 
szervezkedéséről. 224‐269 o. 
 
182./ K 149‐1943. 4. tétel‐1054. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt szervezkedése. 277‐284 o. 
 
183./ K 149‐1943‐4. tétel‐1076. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Jelentés a „Magyar Futár” és az „Egyedül Vagyunk” rendezésében, 1942. 
dec. 29‐én a Pesti Vigadóban megtartott irodalmi estről. 286‐307 o. 
 
184./ K 149‐1943‐4. tétel‐1245. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A „Tiltakozunk” c. nyilaskeresztes körlevél terjesztése. 339‐344 o. 
 
185./ K 149‐1943‐4. tétel‐1246. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt miskolci helyiség gondjai. 345‐357 o. 
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186./ K 149‐1943‐4. tétel‐1270. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nagyszöllősi nyilaskeresztes párt működése. 359‐391 o. 
 
187./ K 149‐1943‐4. tétel‐1271. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A „Turul Bajtársi Szolgálat” felállításáról. 392‐398 o. 
 
188./ K 149‐1943‐4. tétel‐1695. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Jelentés a nyilaskeresztes párt januári nagytanács üléséről. 423‐431 o. 
 
189./ K 149‐1943‐4. tétel‐1741. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes pártok szervezkedése, közalkalmazottak beszervezése. 
433‐446 o. 
 
190./ K 149‐1943‐4. tétel‐1743. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A „Hungarista” mozgalom. 447‐463 o. 
 
191./ K 149‐1943‐4. tétel‐1745. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt turkevei szervezetének működése. 465‐471 o. 
 
192./ K 149‐1943‐4. tétel‐2364. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A  nyilaskeresztes  párt  körrendelete  szervezeteiknek  munkarendjéről. 
475‐479 o. 
                      
193./ K 149‐1943‐4. tétel‐2371. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt szervezkedése. 481‐521 o. 
 
194./ K 149‐1943‐4. tétel‐2528. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Jelentés  a  „Nemzetvédelmi  keresztesek”  által  alakítandó  szabadcsapat 
létrehozásáról. 524‐526 o. 
 
195./ K 149‐1943‐4. tétel‐2571. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Vajna  Gábor  orgy.  képviselő  panasza  a  Beregszászon  történt  koszorú 
eltávolítás miatt. 527‐539 o. 
 
196./ K 149‐1943‐4. tétel‐2705. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt utasítása a munkásvezetőknek 1943. január hóra. 
546 o. 
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197./ K 149‐1943‐4. tétel‐2707. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége.  
A nyilaskeresztes párt szervezkedése. 547 o. 
 
198./ K 149‐1943‐4. tétel‐2739. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Haála  Róbert  orgy.  képviselő  panasza  a  turkevei  hősi  emlékművön 
elhelyezett nyilaskeresztes párti koszorú eltávolítása miatt. 549‐555 o. 
 
199./ K 149‐1943‐4. tétel‐2843. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Nyilaskeresztes  párt  vezetőjének  /  talán  Szálasi  /  1943.  újévi  előadói 
beszéde. 557‐568 o. 
 
200./ K 149‐1943‐4. tétel‐2972. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt adománya a hadba vonultaknak. 569‐597 o. 
 
201./ K 149‐1943‐4. tétel‐3787. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
Jelentés  a munkácsi Magyar  Élet  Pártja  választmányi  gyűléséről.  598‐
610 o. 
 
202./ K 149‐1943‐4. tétel‐3921. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt tea‐délutánjai, gyűjtései. 631‐647 o. 
 
203./ K 149‐1943‐4. tétel‐3963. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok tevékenysége. 
A nyilaskeresztes párt esztergomi szervezkedése. 648‐653 o. 
 
204./ K 149‐1943‐4. tétel‐ sz. n. 1. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok szervezkedése. 
A zombori rendőrkapitány bizalmas jelentése a helyi nyilaskeresztes párt 
tisztségviselőinek üléséről. 658‐663 o. 
 
205./ K 149‐1943‐4. tétel‐ sz. n. 2. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok szervezkedése. 
Bizalmas jelentés a nyilaskeresztes pártról. 664‐677 o. 
 
206./ K 149‐1943‐4. tétel‐ sz. n. 3. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok szervezkedése. 
A  belügyminiszter  elismeri  a Magyar  Nemzetiszocialista  párt  országos 
jellegét. 678‐679 o. 
 
207./ K 149‐1943‐4. tétel‐ sz. n. 4. 98. doboz. 
Kormányzó utazásai, jobboldali pártok szervezkedése. 
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Imrédy Béla beszéde. 680‐686 o.  
 
208./ K 149‐1943‐5. tétel‐1007. 98. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Pángermán  agitáció  ellenőrzése,  havi  összesítő  nemzetiségpolitikai 
jelentések. 687‐982 o./ 1‐169 o. 
 
209./ K 149‐1943‐5. tétel‐1016. 98. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
A budapesti rendőr főkapitány jelentései német összejövetelekről. 983‐
1018 o./170‐193 o. 
 
210./ K 149‐1943‐5. tétel‐1050. 98. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Az SS magyarországi toborzó munkája. 1019‐1574 o./194‐551 o. 
 
211./ K 149‐1943‐5. tétel‐1685. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek.  
Német nyelvű kisdedóvó intézetek létesítése. 3‐122 o. 
 
212./ K 149‐1943‐5. tétel‐2122. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
A német véderő tagjainak nyilvános fellépése, előadásaik. 136‐158 o. 
 
213./ K 149‐1943‐5. tétel‐3092. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
A német nemzetiség magatartása Újvidéken. 169‐176 o. 
 
214./ K 149‐1943‐5. tétel‐4083. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
A belügyminiszter körlevele arról, hogy „a Volksbund helyi csoportjainak 
összejövetelei  általában  rendőrhatósági  bejelentési  kötelezettség  alá 
nem esnek”. 208‐209 o. 
 
215./ K 149‐1943‐5. tétel‐7484. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
Hitler 54. születésnapjának megünneplése Bándon. 225‐273 o. 
 
216./ K 149‐1943‐5. tétel‐16729. 99. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
A német SS toborzás névszerinti listái. 347‐387 o. 
 
217./ K 149‐1943‐6. tétel sz. n. II. 100. doboz. 
Visszacsatolt területek ügyei. 
A Magyarországra és Romániába kiküldött német‐olasz külön bizottság 
jelentése. 1‐89 o. 
 
218./ K 149‐1943‐7. tétel‐18953. 101. doboz. 
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Baloldali  pártok  és  egyesületek  tevékenysége,  belpolitikai 
helyzetjelentések. 
Jelentés  a  „Feltűnő  szemelvények  a  kisgazdapárt  emlékiratából”  című 
sajtótermék terjesztéséről és tartalmáról. 1‐3 lap, valójában 5 oldal. 
 
219./ K 149‐1943‐8. tétel‐4881. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Réz kétfilléresek gyűjtése. 4‐10 o. 
 
220./ K 149‐1943‐8. tétel‐8275. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Jehova Isten tanúi szekta mozgalom működése. 
 
221./ K 149‐1943‐8. tétel‐8585. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A Baross kávéház elleni névtelen bejelentés kivizsgálásáról jelentés. 21‐
26 o. 
 
222./ K 149‐1943‐8. tétel‐8626. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A komáromi zsidótemetőben történt sírkőrombolás ügye. 
 
223./ K 149‐1943‐8. tétel‐11481. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Jelentés  arról,  hogy  „…a  zsidók  állítólag  a  rabbik  által  nyilvántartást 
vezetnek  az  egyes  közhivatalokban  számukra  kedvezően  intézkedő 
személyekről”. 44 o. 
 
224./ K 149‐1943‐8. tétel‐12065. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A nagykátai és gödöllői csendőrőrsök elleni panasz kivizsgálása. 45‐49 o. 
 
225./ K 149‐1943‐8. tétel‐12067. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Jelentés  dr.  Ghéczy  Andor  kunszentmiklósi  főszolgabíró működéséről. 
51‐53 o. 
 
226./ K 149‐1943‐8. tétel‐12200. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A törvényhatósági levéltárakban történő kutatás szabályozása hiv. szám 
19323‐1942. VII. 54‐57 o. 
 
227./ K 149‐1943‐8. tétel‐12230. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Jelentés az ungvári városi könyvtár állományáról. 58‐70 o. 
 
228./ K 149‐1943‐8. tétel‐ 12872. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
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Zsidó munkaszolgálatosok magatartása Gönyű községben. 78‐83 o. 
 
229./ K 149‐1943‐8. tétel‐13300. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A  Magyar  Cionista  Szövetség  tagjaival  szemben  a  hatóságok 
magatartása. 86‐88 o. 
 
230./ K 149‐1943‐8. tétel‐15420. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Zebegényben nyaraló zsidók igazoltatása. 92‐94 o. 
 
231./ K 149‐1943‐8. tétel‐ 28586. 101. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
Jelentések a zsidók körében folyó politikai eszmecserékről. 123‐127 o. 
 
232./ K 149‐1943‐9. tétel‐3360. 101. doboz. 
Külföldön élő magyar állampolgárok ügyei. 
Daces Gyula izr. hazahozatala a lembergi internáló táborból. 1‐5 o. 
 
233./ K 149‐1943‐9. tétel‐9321. 102. doboz. 
Külföldön élő magyar állampolgárok ügyei. 
Szamek  György  és  Szamek  Vera  édesapjának  kérelme,  gyermekei 
németországi  munkatáborból  való  /Birkenau  vagy  Auschwitz/ 
hazahozatala ügyében. 312‐321 o. 
 
234./ K 149‐1943‐9. tétel‐12167. 102. doboz. 
Külföldön élő magyar állampolgárok ügyei. 
Haász László hazatérési ügye. 837‐839 o. 
 
235./ K 149‐ szám és tétel nélkül 103. doboz. 
BM körrendelet a külképviseletek számára: magyar útlevelek külföldön 
való  kiállítása  és  meghosszabbítása  az  állampolgársági  jog  területén 
újabban hozott rendelkezésekre való tekintettel. 2‐43 o. 
 
236./ K 149‐1943‐10. tétel‐2047. 103. doboz. 
Sajtóügyek. 
Nyilaskeresztes párt sajtótermékeinek ellenőrzése. 1‐21 o. 
 
237./ K 149‐1943‐12. tétel‐2784. 104. doboz. 
Rádió és telefonengedélyezések. 
Bárány  Béla  hódmezővásárhelyi  izr.  lakos  rendőrhatósági  felügyelete 
miatt, indítvány távbeszélő állomásának leszerelésére. 534‐541 o. 
 
238./ K 149‐1943‐13. tétel‐1899. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
239./ K 149‐1943‐13. tétel‐4336. 104. doboz. 
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Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
240./ K 149‐1943‐13. tétel‐8293. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
241./ K 149‐1943‐13. tétel‐9591. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
242./ K 149‐1943‐13. tétel‐12666. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
243./ K 149‐1943‐13. tétel‐15864. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
244./ K 149‐1943‐13. tétel‐17754. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐4 o. 
 
245./ K 149‐1943‐13. tétel‐18496. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Zsidó mozgalmakról szerkesztett heti összesítés. 1‐5 o. 
 
246./ K 149‐1943‐13. tétel‐19258. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Jobboldali mozgalmakról jelentés. 16‐19 o. 
 
247./ K 149‐1943‐13. tétel‐20109. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Jobboldali mozgalmakról jelentés. 11‐12 o. 
 
248./ K 149‐1943‐13. tétel‐20674. 104. doboz. 
Politikai mozgalmakról jelentések. 
Jobboldali mozgalmakról jelentés. 6‐7 o. 
 
249./ K 149‐1943‐17. tétel‐2779. 107. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
A  tüskevári  cigányok  garázdálkodása,  az  ellenük    teendő  javaslat:  
munkanélküli cigányokat helyezzék munkatáborba. 382‐406 o. 
 
250./ K 149‐1943‐17. tétel‐7142. 107. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Jelentés  a  Nemzetvédelmi  Keresztesek  által  kialakítandó 
szabadcsapatokról. 463‐474 o. 
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251./ K 149‐1943‐17. tétel‐sz. n. 5. 107. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Egy  cím,  szerző  nélküli  tanulmányból:  IV.  fejezet.  Nemzetiségi 
mozgalmak. 579‐618 o. 
 
252./ K 149‐1943‐17. tétel‐sz. n. 10. 107. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
A Fejér megyei főispán jelentése a közállapotokról. 720‐723 o. 
 
253./ K 149‐1944‐1. tétel‐5900. 108. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
BM  körrendelet  a  szélsőjobboldali  tevékenységükért  rendőrhatósági 
őrizet  alá  helyezett  /internált/  ill.  rendőrhatósági  felügyelet  alá 
helyezett személyek ügyének soronkivüli felülvizsgálása.1‐ 3 o. 
 
254./ K 149‐1944‐ 1. tétel‐5999. 108. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
BM  körrendelet  a  kommunista  gyanús,  valamint  a  szélső  baloldali 
mozgalmak  vezetőinek  és  veszélyesebb  tagjainak  rendőrhatósági  védő 
őrizet alá helyezése /internálása/ ‐ 1944. márc. 31. 15‐44 o. 
 
255./ K 149‐1944‐1. tétel‐sz. n. 108. doboz. 
Kommunista mozgalommal és kémelhárítással kapcsolatos ügyek. 
Kommunista gyanús, valamint a szélső baloldali mozgalmak vezetőinek 
és veszélyesebb tagjainak  internálása – benne az USA elnökének 1944. 
márc. 24‐én a dunai vezetőkhöz intézett kiáltványa. 54‐62 o. 
 
256./ K 149‐1944‐3. tétel‐6921. 109. doboz. 
Idegen állampolgárok és hadifoglyok ügyei. 
Lengyel menekültek ügye. 15‐58 o. 
 
 
257./ K 149‐1944‐4. tétel‐1006. 109. doboz. 
Belpolitikai helyzetjelentések. 
Városokból helyzetjelentések. 1‐158 o. 
 
258./ K 149‐1944‐4.tétel‐sz. n. 109. doboz. 
Belpolitikai helyzetjelentések. 
Szálasi Ferenc 1944. jún. országjárási beszéde. 246‐253 o. 
 
259./ K 149‐1944‐5. tétel‐1050. 109. doboz. 
Német nemzetiségi ügyek. 
SS‐be felvett magyar köztisztviselők és a sorozottak ügyei. 1‐26 o. 
 
260./ K 149‐1944‐7. tétel‐sz. n. 110. doboz. 
Baloldali egyének feljelentése. 
Kommunista  gyanús,  valamint  szélsőséges  baloldali  mozgalmak 
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vezetőinek és veszélyesebb tagjainak ref. alá helyezése. 7‐10 o. 
 
261./ K 149‐1944‐7. tétel‐7159. 110. doboz. 
Baloldali egyének feljelentése. 
A  nemzetiszocialisták  részéről  tisztogatási  akció  kérése 
Székesfehérváron. 11‐12 o. 
 
262./ K 149‐1944‐8. tétel‐6754. 110. doboz. 
Gyűlések engedélyezése és betiltása, zsidó ügyek. 
A zsidó kérdés megoldásával kapcsolatos belügyi rendelkezések. 32‐163 
o. 
 
263./ K 149‐1944‐10. tétel‐17817. 110. doboz. 
Sajtóügyek. 
„A magyar államférfiak bűne nem lehet a nemzet erénye” című röpirat. 
22‐24 o. 
 
264./ K 149‐1944‐10. tétel‐ sz.n. 110. doboz. 
Sajtóügyek. 
BM rendeletek sajtótermékek lefoglalásáról. 25‐94 o. 
 
265./ K 149‐1944‐10. tétel‐ sz. n. 2. 110. doboz. 
Sajtóügyek. 
Jelentés Érsekújvárról. 95‐111 o. 
 
266./ K 149‐1944‐10. tétel‐ sz. n. 3. 110. doboz. 
Sajtóügyek. 
A  VIII/9.  hadiüzemi  személyzeti  parancsnok  hangulatjelentéséből:  a 
zsidók eltávolítása az egész vonalon érezteti  jótékony hatását. 112‐129 
o. 
 
267./ K 149‐1944‐13. tétel‐1104. 110. doboz. 
Politikai mozgalmak. 
Legitimista tevékenység Zala megyében. 1‐2 o. 
 
268./ K 149‐1944‐13. tétel‐ sz. n. 1. 110. doboz. 
Politikai mozgalmak. 
A közigazgatási hatóságok, közbiztonsági szervek és nyilaskeresztes párt 
hungarista pártszolgálatának együttműködése az állami és közbiztonsági 
szervezetben. 3‐147 o. 
 
269./ K 149‐1944‐ 13. tétel‐ sz. n. 13. 110. doboz. 
Politikai mozgalmak. 
A Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt programja. 171‐249 o. 
 
270./ K 149‐1944‐13. tétel‐ sz. n. 110. doboz. 
Politikai mozgalmak. 
Az  egységes  politikai  rendészet megszervezése,  a  nyilaskeresztes  párt 
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tevékenysége. 250‐281 o. 
  
271./ K 149‐1944‐15. tétel‐17568. 111. doboz. 
Útlevél ügyek. 
Holzer  István  útlevél  ügye  –  a  győri  r.  kapitányság  kérelmét  elutasító 
levelében:  az  illető  „  munkaszolgálati  kötelezettségének  nem  tett 
eleget.  Viszont  innét  a  zsidófajú  egyéneket    ‐  a  munkaszolgálatra 
alkalmatlanok  kivételével  –  ismeretlen  helyre  kitelepítették.”  A  levél 
dátuma Győr, 1944. szept. 23. 1126‐1197 o. 
 
272./ K 149‐1944‐16. tétel‐ sz. n. 111. doboz. 
Állami alkalmazottak priorálása. 
Zsidókérdést kutató Magyar Intézet kérvénye. 147 o. 
 
273./ K 149‐1944‐17. tétel‐ sz. n. 112 doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Cigány  katonai  munkaszázadok  felállítása,  a  rendelet  száma 
15740/1944/VII. res. 173 o. 
 
274./ K 149‐1944‐17. tétel‐ sz. n. 112. doboz. 
Közbiztonsági vegyes ügyek. 
Közérdekű munkaszolgálatosok  behívása  1944.  szept.  1‐re,  a  rendelet 
száma 366.041/1944. XVIII. 189 o. 
 
275./ K 149‐1944‐18. tétel‐12008. 112. doboz. 
Veszélyes elemek eltávolítása a kiürítendő területekről. 
Megbízhatatlan elemek behívása. 3‐15 o. 
 
276./ K 149‐1944. szám nélküli iratok VI. 112. doboz. 
Hangulatjelentés a hadiüzemi munkásság magatartásáról. 10‐11 o. 
 
277./ K 149‐1944. szám nélküli iratok VII. 112. doboz. 
A  nyilaskeresztes  párt  országos  parasztszéktartójának  szervezeti 
szabályzata. 12‐14 o. 
 
278./ K 149 BM körrendeletek 1940‐1333. 116. doboz. 
Munkavállalási  engedélyek  felterjesztésévek  kapcsolatban  tapasztalt 
szabályellenességek. 25 o. 
 
279./ K 149 BM körrendeletek 1941‐69. 116. doboz. 
Németországból  várható újabb  zsidó beszivárgás megakadályozása. 34 
o. 
 
280./ K 149 BM körrendeletek 1942‐4/10. 116. doboz. 
Szlovákia felől várható zsidó beszivárgás. 49 o. 
 
281./ K 149 BM körrendeletek 1943‐33. 116. doboz. 
Külföldi  zsidó  tanítók  és  rabbik  munkaszolgálat  alóli  felmentésének 
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elbírálásához egyedi referálás szükséges. 1 o. 
 
282./ K 149 BM körrendeletek 1943‐9500. 116. doboz. 
Német SS alakulat részére újabb toborzás. 2‐3 o. 
 
283./ K 149 BM körrendeletek 1943‐206. 116. doboz. 
A  német  fegyveres  SS  alakulatokba  besorozott  személyek 
Magyarországon maradt hozzátartozóinak állampolgársága. 5 o. 
 
284./ K 149 BM körrendeletek 1943‐197. 116. doboz. 
Külföldi állampolgárok kiutasítási ügye. 6 o. 
 
285./ K 149 BM körrendeletek 1943‐11000. 116. doboz. 
Intézkedés a levél cenzúra bevezetésére. 7 o. 
 
286./ K 149 BM körrendeletek 1943‐4200. 116. doboz. 
Razziák elrendelésénél és foganatosításánál követendő eljárás. 12 o. 
 
287./ K 149 BM körrendeletek 1944‐7233. és ‐6131. 116. doboz. 
A külföldi és hontalan  /kétes/ állampolgárságú  zsidók  tartózkodásának 
rendezése 3‐4 o. 
 
288./ K 149 BM körrendeletek 1944‐6138. 116. doboz. 
Zsidók ékszerrejtegetése. 22 o. 
 
289./ K 149 BM körrendeletek 1944‐202929. 116. doboz. 
A  nyilaskeresztes  párt,  hungarista  mozgalommal  kapcsolatos 
internálások megszüntetése. 61 o. 
 
290./ K 149 BM körrendeletek 1944‐ 6754. 116. doboz. 
A zsidók vagyonának bejelentéséről. 68 o. 
 
291./ K 149 BM körrendeletek 1944‐11450. 116. doboz. 
A  Magyarországon  tartózkodó  külföldi  állampolgárságú  és  hontalan 
zsidók tartózkodási ügyének rendezése. 84 o. 
 
292./ K 149‐1938‐220. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Zsidófajú német állampolgár be‐ és kiléptetése tekintetében követendő 
eljárás. 67‐70 o. 
 
293./ K 149‐1940‐211. 116. doboz. 
BM körrendeletek „szig. biz.” 1938‐1942. 
Szlovákiából állítólag eltávolítandó zsidók ügye. 81 o. 
 
294./ K 149‐1940‐5100. 116. doboz. 
BM körrendeletek „szig. biz.” 1938‐1942. 
Megszállt lengyel területről illegális beszivárgás megakadályozása. 89 o. 
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295./ K 149‐1941‐192/3. 116. doboz. 
BM körrendeletek „szig. biz.” 1938‐1942. 
Lengyel és orosz származású külföldi zsidók eltávolítása. 101 o. 
 
295./ K 149‐1941‐192/101. 116 doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Lengyel  és  az  orosz  származású  külhonos  zsidók  eltávolításának 
ideiglenes felfüggesztése. 102 o. 
 
296./ K 149‐1941‐15625. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Kommunista  szabotázstervek  megakadályozása  Újvidéken  és  Bácska 
egyéb községeiben. 115‐117 o. 
 
297./ K 149‐1941‐86. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Vasgárdistákkal szemben követendő eljárás. 125 o. 
 
298./ K 149‐1941‐104. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
A román hatóságok és a zsidófajú román alattvalók. 126 o. 
 
299./ K 149‐1941‐168. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
A zsidó és félvér német állampolgárok útlevelének titkos jelzése. 129 o. 
 
300./ K 149‐1941‐12900. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Törvényesen el nem  ismert hitfelekezetek  /szekták/  istentiszteleteinek 
és vallásos összejöveteleinek szabályozása. 140 o. 
 
301./ K 149‐1942‐11888. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Katonai karhatalom igénybevétele. 149 o. 
 
302./ K 149‐1942‐93. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Az  ország  területének  elhagyására  kötelezett  külhonosok 
rendőrhatósági őrizete. 152 o. 
 
303./ K 149‐1942‐10584. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Német gyermekek elhelyezése Magyarországon. 166 o. 
 
304./ K 149‐1942‐20000. 116. doboz. 
BM körrendeletek „ szig. biz.” 1938‐1942. 
Állambiztonsági  szempontból  megbízhatatlan  személyek  összeírása. 
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167‐168 o. 
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