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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of an individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 years following the 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 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. 
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Preferred Citation:  RG‐39.026M, Center of Financial Institutions of Hungary (MOL Z 91‐93, etc.), 1916‐
1952. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition Information: Source of acquisition is the Magyar Országos Levéltár (National Archives of 
Hungary), Record Group: MOL Z 91‒93, Z 921, Z 924, Z 1505, Z 1599. The United States Holocaust 
Memorial Museum received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archival Programs Division in 2009. 
 
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/ 
 
Related Materials:   
USHMM Archives, RG‐52.000, Randolph Braham Collection. 
USHMM Archives, RG‐39.005M, Records of the 8th Gendarmerie District, Kassa, Hungary  (MOL Z 936) 
USHMM Archives, RG‐39.019M,  Records of various financial institutions (MOL Z) 
USHMM Archives, RG‐39.020M, Records of  Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and 
Organizational Departments (MOL Z 53) 
USHMM Archives, RG‐39.023M, Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank Rt. Személyzeti Osztály (MOL Z 
68) 
USHMM Archives, RG‐39.027M, The National Land Mortgage Bank (MOL Z 133, etc.) 
USHMM Archives, RG‐39.029M, Hungarian‐Italian Bank, Secretariat (MOL Z 77) 
USHMM Archives, RG‐39.030M, Hungarian‐Italian Bank. Personnel Department (MOL Z 83) 
USHMM Archives, RG‐39.031M, Savings and Credits Institute for the Economy, Co. (MOL Z 89) 
USHMM Archives, RG‐39.032M, Selected Records of the Hungarian Saving Bank's Central Mortgage Bank 
(MOL Z 105) 
USHMM Archives, RG‐39.033M, First Home Saving Bank of pest City (MOL Z 100) 
USHMM Archives, RG‐39.038M, Records of Hungarian Banks and Insurance Companies (MOL Z) 
USHMM Archives, RG‐39.039M, Records of the National Land Mortgage Bank of Hungary (MOL Z) 
Braham, R. L.The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. I‐II. New York: Columbia University 
Press, 1994. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was processed, see archives catalog at 
collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing History:  Aleksandra B. Borecka, March 2014. 
 
Scope and Content of Collection 
Contains files of the Hungarian Banking Center: bank reports on accountants, board meetings, 
correspondence between the Jewish debtors, records on  violation of the provisions of the anti‐Jewish 
laws , board minutes and correspondence concerning deposits of gold and jewelry, liabilities to debtor’s 
account receivables, records of the Jewish deposits, loan portfolio, and debts; records of the Jewish 
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Community of Pest, their savings and current account deposits, 1944;  and records of the pension fund 
statutes. 
 
System of Arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reels. 
Arranged thematically and chronology within the files. 
 
Indexing Terms 
Pesti Izraelita Hítközség. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Hungary‐‐20th century. 
Banks and banking‐‐Records and correspondence‐‐Government policy‐‐Hungary‐‐20th century. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary. 
Antisemitism‐‐Hungary. 
Race discrimination‐‐Law and legislation‐‐Hungary.  
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary. 
Hungary‐‐Politics and government‐‐1945‐1949. 
Hungary‐‐Ethnic relations. 
 
 

CONTAINER LIST 
 

 
 
Reel List 
 
Center of Financial Institutions of Hungary, 1916‐1952 
Pénzintézeti Központ  

 
Reel 1        Z 93‐Pénzintézeti Központ,  Revizori osztály iratai  

Center of Financial Institutions, Auditing Department 
     
Reel 2      Z 93‐Pénzintézeti Központ,  Revizori osztály iratai  

Center of Financial Institutions, Auditing Department 
     
Reel 3      Z 93 ‐Pénzintézeti Központ,  Revizori osztály iratai ‐ 

Center of Financial Institutions, Auditing Department   
 
Reel  4      Z 1599‐Pénzintézeti Központ, Személyzeti osztály ‐ 

Center of Financial Institutions, Personnel Department 
 

Z 924‐Pénzintézeti Központ – Jogi osztály  
Center of Financial Institutions – Legal Department 

 
Reel 5      Z 1505‐Pénzintézeti Központ, Ügyvezetőség  

Center of Financial Institutions, Management 
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Z 92‐ Pénzintézeti Központ, Központi Titkársági iratok  
Center of Financial Institutions, Records of the Central Secretariate 

 
Z 91‐Pénzintézeti Központ,  Igazgatósági iratok  
Center of Financial Institutions, Records of the Director’s Office 

 
Z 921‐Pénzintézeti Központ – Választmány  
Center of Finanicial Institutions – Board 

 
Reel  6      Z 1599 – 14. kötet  Pénzintézeti Központ, Személyzeti osztály  

Center of Financial Institutions, Personnel Department 
       
     
 
Inventory 
 
Note  
Missing description: 
Z 1505, Pénzintézeti Központ, Ügyvezetőség (Center of Financial Institutions, Management);  
Z 1599, Pénzintézeti Központ, Személyzeti osztály (Center of Financial Institutions, Personnel 
Department) 

  
Reel 1‐3    Z 93   Pénzintézeti Központ Revizori osztály iratai (Auditing Department) 

1859‐1950. Terjedelem: 42,24 i8fm, azaz 304 raktári doboz. 
 
1./  30.  doboz.  66.  tétel.  Zágrábi  Kereskedelmi  és  Iparbank  Rt.  Újvidéki  fiókja 
1941‐1943. 
A  fiók  kérelme  a  pénzügyminiszterhez  a  7140/1941.  M.  E.  számú  rendelet 
alapján érintett  Jovanovics Szilárd  igazgató és Degyanszkay Péter  főtisztviselő, 
1942. június 30‐a utáni foglakoztatása ügyében. A levél dátuma 1942. május 7. 
 
2./ 32. doboz. 71. tétel. Creditanstalt‐Bankverein magyarországi fióktelepe. 
Levél  a  PK‐hoz  amelyből  kiderül,  hogy  1938‐ban  66  értelmiségi munkakörben 
dolgozó alkalmazottjuk közül összesen 9 fő volt keresztény származású – 1941. 
január 25. 
 
3./ 41. doboz. 75. tétel. Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. 1920‐1946. 
A PK  revizorai által készített  jelentés, a bank Budapesten 1941. augusztus 21‐
október 4‐ig tartott általános felülvizsgálatáról, benne többek között az 1939:IV. 
tc. végrehajtásáról. (Bekötött könyv.) 
 
4./ 42. doboz. 78.  tétel. Magyar Országos Központi Takarékpénztár  (közkeletű 
rövidítése: MOKTÁR). 
‐  A  takarékpénztár  levele  a  PK‐nak  (1944.  augusztus  11.)  arról,  hogy  özv.  Alt 

Gyuláné  sz. Dragodán Margit  6000  P.  értékű,  lejáró  váltóját  nem  cserélhetik, 

mert Altné az 1600/1944. M. E. számú rendelet hatálya alá eső személy. 
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‐A  PK  revizorai  által  készített  jelentés,  a  MOKTÁR  érdekeltségébe  tartozó 
Szentlélek Gyógyszertár Rt. 1940. december 31‐i helyzetéről – benne arról, hogy 
a             gyógyszertár az 1939:IV tc. hatálya alá esik. 
            
 ‐ A PK revizorai által készített jelentés, a MOKTÁR érdekeltségébe tartozó Szent 
Lukács  Gyógyfürdő  Rt.  1940.  december  31‐i  helyzetről  –  benne  adat  az             
alkalmazottak  zsidó/keresztény arányáról. 
 
 ‐  A  PK  revizorai  által  készített  jelentés,  a  MOKTÁR  érdekeltségébe  tartozó 
Somoskői  Bazaltbánya  Rt‐nél  1941  májusában  megtartott  felülvizsgálatról  ‐ 
benne adat az alkalmazottak zsidó/keresztény arányáról.  
 
5./ 49. doboz. 91. tétel. Budai Általános Takarékpénztár Rt. 1940‐1948. 
Rev.  szám:  11/1942.  Folyószám:  121.  Jelentés  a  PK  1942. március  3‐7.  között 
tartott általános  revíziójáról – utalás a  főrészvényes, báró Hatvany Endre és a 
vezérigazgató, Friedleander Andor zsidó voltára.                 
             
            Feljegyzés  a  PK‐ban  az  érintettekkel  folytatott,  a  fenti  jelentést  követő 
megbeszélésről – 1942. április 15. 
 
A takarékpénztár levele a PK‐hoz Friedleander Andor vezérigazgató lakásán levő 
telefonja megtartásának ügyében. 1943. július 26. 
 
Rev.  szám: 11/1944.  Folyószám: 165.  Jelentés a PK 1944. április 24‐28.  között 
megtartott  általános  revíziójáról  –  benne  a  takarékpénztár  zsidó 
alkalmazottairól: Szilágyi Dezsőné és Friedleander Andor elbocsátásáról. 
 
A takarékpénztár 1944. május 25‐i igazgatósági ülésének jegyzőkönyve. 
 
A takarékpénztár és a PK levélváltása a zsidó adósok váltóiról – 1944. április 28. 
és május 6. 
 
6./ 49. doboz. 92. tétel. Budapesti Giró és Pénztáregylet Rt. 1922‐1949. 
Rev.  szám:  46/1942.  Folyószám:  424.  Jelentés  a  PK  1942.  November  23‐
december  2.  között megtartott  általános  revíziójáról  –  benne  az  1939:IV.  tc. 
végrehajtásának szám szerinti adatai. 
 
Rev. szám: 46/1943. Folyószám:347. jelentés a PK 1943. szeptember 22‐október 
3. között megtartott általános revíziójáról – az 1939:IV.  tc alapján nyugdíjazott 
dr.  Bányai  Aladár  vezérigazgató  és  Klein  Dezső  volt  ügyvezető  igazgató 
járandóságairól. 
 
7./ 52. doboz. 100. tétel. Fuvarhitelintézet Rt.  
Rev. szám: 16/1943. Folyószám: 4. Jelentés a PK 1943. január 22‐én megtartott 
általános revíziójáról – benne utalás arra, hogy Lederer István igazgatóhelyettes 
az 1939:IV. tc. szerint zsidó. 
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Rev. szám: 16/1944. Folyószám: 35. Jelentés a PK 1944. január 24‐én megtartott 
általános  revíziójáről  –  benne  ismét  a  megállapítás  Lederer  István 
igazgatóhelyettes az 1939:IV. tc. szerint zsidó.  
  
8./ 53. doboz. 104. tétel. Kőbányai Takarékpénztár Rt. 1921‐1946. 
Rev.  szám: 23/1943. Folyószám: 138.  jelentés a PK 1943. március 30‐április 3. 
között megtartott általános  revíziójáról – benne utalás az 1942:XV.  tc. hatálya 
alá eső zsidó kölcsönökre. 
 
Rev.  szám: 23/1944.  Folyószám 164.  jelentés  a PK. 1944.  április 24‐29.  között 
megtartott általános revíziójára, benne arról, hogy az 1540/1944. M. E. rendelet 
alapján dr. Ambrus Sándor ügyvéd, a  takarékpénztár ügyésze,  igazgatósági  tag 
elbocsátandó. 
 
Levél a PK‐hoz 1944. július 12‐én a zsidók tulajdonában levő ingatlannal fedezett 
tartozás összegéről. 
 
9./ 54. doboz. 115. tétel. Magyar‐Cseh Iparbank Rt. 1921‐1940. 
Rev. szám: 16/1940. Folyószám: 73. Jelentés a PK 1940. február 21‐24, 26‐29 és 
március  2.,  4‐6.  között  megtartott  általános  revíziójáról  –  benne  az 
alkalmazottak szám szerinti adatai az 1939:IV. tc. végrehajtására vonatkozóan.  
 
10./ 56. doboz. 125. tétel. Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja 
mint Rt. 1923‐1948. 
‐R 32/Bp. Feljegyzés a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja mint 
Rt. ügyében, mely szerint dr. Dózsa ügyész, aki zsidó és a PM által engedélyezett 
ideigl. ügyvezetői állást betölti, nem kíván tovább szolgálni – 1942. március 16. 
 
‐Rev. szám: 32/1943. Folyószám: 345. Jelentés a PK 1943. szeptember 21‐29. 
között megtartott reviziójáról, benne többek között dr. Dózsa Ödön ny. igazgató, 
jogtanácsos foglalkoztatásáról. 
 
‐R.32. Az 1943. október 20‐1944. március 1. közötti levelezés, benne dr. Dózsa 
Ödön és Csapó Gyula igazgatók és Oltványi, kinek felesége zsidó 
foglalkoztatásának ügyéről. 
 
‐Rev. szám: 32/1944. Folyószám: 147. Jelentés a PK 1944. március 21‐24. és 
március  27‐április 1.. között megtartott reviziójáról, benne többek között a 
zsidó vonatkozású kölcsönök összeállításáról és az 1941:XV. tc. hatálya alá eső 2 
tisztviselőről. 
 
A bank levele a PK‐hoz 1944. április 1‐én dr. Dózsa Ödön hivatali működésének 
megszűnéséről és arról, hogy az új ügyvezető igazgatóval Dózsa hivatali 
helyiségükön kivül a teendők átadása végett, napi érintkezést tart fenn. 
 
11./ 61. doboz. 145. tétel. Gönci Takarékpénztár. 
‐Rev. szám: 152/1942. Folyószám: 170. Jelentés a PK 1942.április 7‐8. között 
megtartott reviziójáról, benne többek között arról, hogy a zsidó törvények 

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

http://collections.ushmm.org



7 
 

rendelkezéseit megszegték, mivel a vásárlásokat, közszállításokat zsidó 
személyek végzik. 
 
‐Rev. szám: 152/1944. Folyószám: 284. Jelentés a PK 1944. szeptember 6‐7. 
között megtartott reviziójáról, benne többek között a zsidó adósok tartozásáról. 
 
12./ 61. doboz. 147. tétel. Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai 
Takarékpénztár Rt. 1941‐1943. 
Rev. szám: 607/1943. Folyószám: 109. Jelentés a PK 1943.október 13‐20. között 
megtartott reviziójáról, benne arrl, hogy az 1939:IV. tc. folytán elbocsátott 
Unger Ferenc volt fiókvezetőhelyettes erős befolyást gyakorol a fiókintézet 
vezetésére. 
  
13./ 62. doboz. 148. tétel Felsőmagyarországi Hitelbank Rt. Kassa. 1940‐1942. 
K1. Folyószám 41. Jelentés a PK 1941.január 28.‐február 3. között megtartott 
általonos reviziójáról, benne az 1939:IV. tc. értelmében elbocsátott tisztviselők 
végkielégítésének összegéről, Weisz Ernő izr. ügyvezető igazgatóról, az 
értelmiségi munkakörben foglalkoztatott zsidó alkalmazottak százalékos 
arányáról és leépítésükről. 
 
14./ 62. doboz. 149. tétel. Felvidéki Kereskedelmi Bank Rt. Kassa. 1939‐1944. 
Rev. szám 608/1943. Folyószám: 116. Jelentés a PK 1943. március 9‐11. között 
megtartott általános reviziójáról, benne utalás az 1942:XV. tc. rendelkezése alá 
eső zsidó ingatlantulajdonosokkal szemben fennálló követelések összegéről. 
 
15./ 62. doboz. 150. tétel. Kassai Bank Rt. 1939. 
R.szám:‐ Folyószám: 321. Jelentés a PK 1939. június 22‐30. között megtartott 
általános reviziójáról, benne utalás a keresztény betétesek és a nagyobb adósok, 
főleg zsidó kereskedők, vállalatok és magánosok vagyoni viszonyaikhoz képest 
aránytalanul magas tartozásukra. 
 
16./ 62. doboz. 152. tétel. Kassai Takrékegylet, mint Szövetkezet 1940‐1944. 
‐Rev. szám: 609/1942. Folyószám: 354. Jelentés a PK 1942. augusztus 21‐22 és 
24‐26. . között megtartott általános reviziójáról, benne a zsidó kölcsönök 
ügyéről és a nagyobb adósok felsorolása. 
 
‐Rev. szám: 609/1943. Folyószám: 117. Jelentés a PK 1943. március 12‐13. és 16‐
17. között megtartott általános reviziójáról, benne a zsidó törvény hatálya alá 
tartozó Deutsch Sándor igazgató helyettes tulzott befolyásáról. 
 
‐Rev. szám: 609/1943. II. Folyószám: 374. Jelentés a PK 1943. október 25‐30. 
között megtartott általános reviziójáról, benne Detsch Sándor 1939:IV. tc 
hatálya alá eső volt igazgató helyettes, a vizsgálat idején cégjelzés nélküli 
szövetkezeti tisztviselő eredményes banki tevékenységéről. 
 
‐Rev. szám: 609/1944. Folyószám: 134. Jelentés a PK 1944. március 21‐24. 
között megtartott általános reviziójáról, benne a zsidó adósoknál várható, banki 
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jövedelem kiesésről, az elbocsátandó régi hozzáértő zsidó alkalmazottak: 
Deutsch, Kellner helyére megfelelő szakemberek alkalmazásáról.  
 
           17./ 63. doboz. 153. tétel. Kassai Zsidó Hitelszövetkezet 1939.1940. 
           A  szövetkezet  megalakulása,  tisztségviselők  nevei.  Jelentés  a  PK  1939. 
június 6‐13.  között megtartott  általános  reviziójáról.  Levélváltás  a  szövetkezet 
PK tagságáról. 
 
           18./ 67. doboz. 172. tétel. Általános Takarékpénztár Rt. Jánoshalma. 1922‐
1948. 
           Rev.  szám: 188/1942. Folyószám: 92.  Jelentés a PK 1942.  február 19‐21. 
között  megtartott  általános  reviziójáról,  a  takarékpénztárt  1939‐ben  zsidó 
vállalatnak       
           nyilvánították,  az  igazgatóság  keresztény  jellegének  biztosítására  tett 
intézkedésük. 
 
           Rev. szám: 188/1944. Folyószám: 268.  Jelentés a PK 1944. augusztus 23‐
25.  között  megtartott  általános  reviziójáról,  benne  a  zsidó  kölcsönökről,  az 
elbocsátott 2  
           zsidó  alkalmazottjukról  és  a  2  zsidó  igazgatósági  tag  cégjegyzékből  való 
törléséről.  
 
19./  71.  doboz.  185.  tétel.  Központi  Bank mint  Szövetkezet.  Szabadka.  1941‐
1944. 
‐A PK revizorai által készített tájékoztató jelentés a banknál végzett 1941. május 
19‐i  vizsgálatról  –  benne  az  igazgatósági  tagok  és  az  alkalmazottak  nevei  és 
vallásuk. 
 
‐Folyószám:  31  nt.  Jelentés  a  PK  1942.  április  16‐án  megtartott  közhiteli 
felülvizsgálatról,  benne  a  bank  egyetlen  alkalmazottjáról  dr.  Lengyel  Révész 
Gusztáv  izr.  tűzharcos,  hadirokkant  ügyvédről  és  az  elbocsátott  ügyvezető 
igazgató dr. Lengyel Révész Gusztávné sz Krausz Lenkéről. 
 
20./ 72. doboz. 193. tétel. Gazdák Takarékpénztára Rt. Temerin. 1941‐1942. 
‐A PK revizorai által készített tájékoztató jelentés a banknál végzett 1941. június 
10‐i vizsgálatról – benne az igazgatósági tagok nevei és vallásuk. 
 
‐Rev.  szám:  817/1942.  Folyószám:  204.  Jelentés  a  PK  1942.április  29‐30.  és 
május  1.  között  megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  utalás  a  januári 
zavargásokra és dr. Kerekes  István  izr. volt  intézeti ügyészről. aki a zavargások 
óta nem tartózkodik a községben. 
 
‐Rev. szám: 817/1944. Folyószám: 226. Jelentés a PK 1944.  június 26‐28.között 
megtartott közhiteli felülvizsgálatáról, benne a zsidó betétesekről/adósokról. 
 
21./ 73. doboz. 198. tétel. Önsegélyező Takarékpénztár Rt. Topolya. 1941‐1944. 
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A PK revizorai által készített tájékoztató jelentés a banknál végzett 1941. május 
26‐i  vizsgálatról  –  benne  dr  Boschán  Samu  zsidó  ügyvéd,  igazgatósági  tag, 
ügyészről és a zsidó részvény tulajdonosokról. 
 
22./ 74. doboz. 205. tétel. Kereskedelmi és Iparbank Rt. Újvidék 1941‐1943. 
‐A PK revizorai által készített tájékoztató jelentés a banknál 1941. május 23‐24. 
kzött  végzett  vizsgálatról  –  benne  az  igazgatósági‐,  felügyelő  bizottsági  tagok 
neve és vallása, továbbá az alkalmazottak neve, vallása, szolgálati  ideje és éves 
illetményének feltüntetése. 
 
‐Rev. szám: 882/1942. Folyószám: 372. Jelentés a PK 1942. szeptember 23‐26 és 
szeptember 28‐október 1. között megtartott általános reviziójáról, benne a bank 
zsidó  részvény‐  többségének megszűnéséről,  az  új  igazgatósági  tagokról  és  az 
1750/1942. M. E. rendelet hatálya alá eső zsidó birtokosok tartozásáról. 
 
‐Rev.  szám:  882/1943.  Folyószám:  359.  Jelentés  a  PK  1943.  szeptember  27‐
október 4.  között megtartott  általános  reviziójáról – utalás  a  zsidó birtokosok 
tartozására.  
 
23./ 75. doboz. 208. tétel. Zentai Agrár Takarékpénztár Rt. 1918‐1944. 
‐A  PK  revizorai  által  készített  tájékoztató  jelentés  a  takarékpénztárnál  1941. 
május 28‐án végzett vizsgálatról –  többek között személyzeti  felsorolás, benne 
dr. Löbl Ferenc zsidó ügyvéd, cégjegyző titkárról. 
 
‐Jegyzőkönyv a takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottsága 1944. május 
19‐I együttes üléséről – benne az április 16‐i zsidótörvény, zentai m. kir. rendőr 
kapitányi utasítása értelmében a  lombardkölcsönök fedezetéül szolgáló tárgyak 
szoros zár alá vételéről. 
    
24./ 75. doboz. 210. tétel. Zenta Vidéki Takarékpénztár Rt. 1941‐1942. 
A  PK  revizorai  által  készített  tájékoztató  jelentés  a  takarékpénztárnál  1941. 
május 18‐án végzett vizsgálatról – benne az  igazgatósági és felügyelő bizottsági 
tagok neve és vallása. 
 
25./ 76. doboz. 214. tétel. Délbaranyai Bank Rt. Mohács. 1928‐1940. 
Rev. szám: 299/1939. Folyószám: 432. Jelentés a PK 1939. december 5‐8. között 
megtartott általános  reviziójáról – benne utalás a  tulnyomórészt  zsidó kézben 
levő  intézetnél  végrehajtott  őrségváltásról,  amely  “a  tényleges  vezetés 
tekintetében ferde helyzetet teremtett. 
 
26./ 76. doboz. 217. tétel. Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Rt. 1924‐1948. 
Rev. szám: 300/1943. Folyószám: 113. Jelentés a PK 1943. március 13‐17. között 
megtartott általános reviziójáról – benne utalás az 5 zsidó adósukra. 
 
27./ 81. doboz. 231. tétel. Siklósi Kereskedelmi Bank és Hitelintézet. 1933‐1946. 
Rev.  szám:  342/1943.  Folyószám:  195.  Jelentés  a  PK  1943. május  6‐8.  között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  az  1939:IV.  tc.  alá  eső  adósok 
házingatlan fedezetéről. 
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28./ 90. doboz. 256. tétel. Szarvasi Hitelbank Rt. 1922‐1948. 
Rev.  szám:  408/1943.  Folyószám:  265.  Jelentés  a  PK  1943.  július  5‐9.  között 
Szarvason  és  az  öcsödi  fióknál  megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  az 
igazgatóság zsidó tagjai elgondolásának tulzott érvényre jutására. 
 
29./ 90. doboz. 257. tétel. Szarvasi Takarékpénztár. 1920‐1948. 
‐Rev. szám: 409/1942. Folyószám: 369.  Jelentés a PK 1942. szeptember 21‐26. 
között Szarvason és a kondorosi fióknál megtartott általános reviziójáról – utalás 
az 1750/1942. M. E.  rendelet végrehajtására, amely miatt özv. Révész  Jenőné, 
előtte  dr.  Kovács  Györgyné  sz.  Schwarz  Mária  csabacsüdi  földbirtokos 
parcellázására került sor. 
 
‐Rev. szám: 409/1943. Folyószám: 266. Jelentés a PK 1943.  július 10‐15. között 
Szarvason megtartott általános reviziójáról – utalás a fenti ügyre. 
 
30./ 91. doboz. 258. tltel. Tótkomlósi Takarékpénztár. 1920‐1947. 
‐Rev.  szám:  471/1943.  Folyószám:  355.  Jelentés  a  PK  1943.  szeptember  29‐
október  1.  között  megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  az  1942:XV.  tc. 
hatálya alá eső, ingatlannal fedezett Herzog Károly örököseinek kölcsönére. 
 
‐Rev. szám: 471/1944. Folyószám: 256. Jelentés a PK 1944. augusztus 11., 12 és 
12‐én megtartott általános reviziójáról – utalás az 1942:XV. tc. és az 1600/1944. 
M.  E.  rendelet  hatálya  alá  eső  földbirtokkal  fedezett  kölcsönök  összegére, 
valamint az adósok tartozására. 
 
31./ 91. doboz. 260. tétel. Bereg megyei Központi Bank Rt. Beregszász. 1939. 
F.sz.  108.  Jelentés  a  PK  1939.  március  8‐13.  között  megtartott  általános 
reviziójáról – utalás a  terület visszacsatolásig 3  igazgatósági  tag és 2  tisztviselő 
zsidó voltára. 
 
32./ 91. doboz. 262.  tétel. Bereg‐Máramarosi Kereskedelmi Bank Rt. Munkács. 
1940‐1944. 
‐Rev. szám 615/1943. Folyószám: 65. Jelentés a PK, Huszton 1943. szeptember 
9‐10. között megtartott felülvizsgálatáról – utalás az 1942:XV. tc. hatálya alá eső 
ingatlannal fedezett kölcsönök összegére. 
 
‐Rev.  szám:  615/1943.  Folyószám:  72.  Jelentés  a  PK,  Beregszászon 
1943.szeptember  20‐21.  között  megtartott  reviziójáról  –  utalás  a  zsidó 
adósokkal szemben fennálló követelésekre. 
 
‐Rev.  szám:  615/1943.  Folyószám:  331.  Jelentés  a  PK,  Munkácson    1943. 
augusztus 31‐szeptember 4. között megtartott általános reviziójáról –  utalás az 
1942:XV. tc. hatálya alá eső ingatlannal fedezett kölcsönök összegére. 
 
33./ 91. doboz. 263. tétel. Népbank Rt. Ilosva. 1939‐1943. 
‐F.  szám:  24.  nt.  Jelentés  a  PK  1943.  április  20‐  21.  megtartott  közhiteli 
reviziójáról – az intézet zsidó vállalatnak minősült. 
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‐F. szá: 261. Információs helyzetkép az 1939. június 2‐án befejetett revizióról és 
az igazgatósági tagok nevei. 
 
34./ 93. doboz. 274. tétel. Aurora Bank Rt. Naszód. 
A  tételben  található  összeállítás  címe:  Beszterce‐Naszód  vármegye  és 
hitelszervei  gazdasági  helyzetének  röved  ismertetése,  készítője  vitéz  Áfra 
revizor, 1941. július 31. Benne a megye zsidóiról is írt. 
 
35./ 94. doboz. 280. tétel. Bihar megyei Központi Takarékpénztár Rt. Derecske. 
1936‐1947. 
‐Rev.  szám:  68/1943.  Folyószám:  287.  Jelentés  a  PK  1943.  július  20‐23.között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  az1942:XV.  tc.  hatálya  alá  eső 
ingatlanokat terhelő kölcsönök számadata. 
 
‐Rev. szám: 68/1944. Folyószám: 249. Jelentés a PK 1944. július 20‐22. és 24‐én 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  a  zsidó  betétekről,  az  intézetnél 
elhelyezett aranytárgyakat rejtő borítékokról és értékekről. 
 
36./  94.  doboz.  281.  tétel.  Biharkörösvölgye  Takarékpénztár  Rt.  Élesd.  1940‐
1941. 
‐ A PK revirorainak tájékoztató  jelentése Nagyváradon, 1940. október 5‐én tett 
látogatásukról  –  benne  az  igazgatósági  tagok  és  az  alkalmazottak    neve  és 
vallása. 
 
‐Folyószám : R 21. Jelentés a PK Élesden 1941. április 7‐8‐án, a PM 67341/1941. 
számú  rendelete  értelmében  megtartott  reviziójáról  –  utalás  Jakabfi  József 
kikeresztelkedésére és az intézet zsidó jellegű minősítésére. 
 
37./  94.  doboz.  284.  tétel.  Nagylétai  Egyesült  Takarékpénztár  és  Bank  Rt. 
Nagyléta. 1918‐1948. 
‐Rev.  szám :  323/1940.  Folyószám :  393.  Jelentés  a  PK  1940.  október  3‐5‐én 
megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  özv.  Lédig  (Ledig)  Dezsőné,  Lédig 
György és István zsidó földbirtokosok vértesi birtokának parcellázására. 
 
‐Rev.  szám :  323/1942.  Folyószám :  394.  Jelentés  a  PK  1942.  november  5‐i  
megismételt, általános reviziójáról – utalás özv. Ledig Dezsőné zsidó, budapesti 
lakos nagylétai földbirtokának kisajátitásáról. 
 
‐Rev. szám : 323/1942. Folyószám : 202. Jelentés a PK 1942. április 30. és május 
31‐án megtartott általános reviziójáról – utalás Kiss (Klein) Vilmos ügynök, volt 
ügyvezető igazgató Debrecenben levő « zsidó » birtokának zárgondnokságára. 
  
38./  95.  doboz.  286.  tétel.  Általános  Hitelbank  Rt.  (palliumon  Nagyvárad,  az 
iraton Brassó székhelyű bank nagyváradi fiókjának dokumentuma) 1940. 
           A PK revizorainak tájékoztató jelentése a bank nagyváradi fiókjánál, 1940. 
szeptember 21‐én tett látogatásáról – benne a személyzet nve és vallása. 
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39./ 95. doboz. 289. tétel. Bihar megyei Takarékpénztár. Nagyvárad. 1940‐1944. 
Rev. szám : 735/1944. folyószám : 223. Jelentés a PK 1944. június 21‐24. és 26‐
án  megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  az  1600/1944.  M.  E.  rendelet 
hatálya alá eső ügyfeleik számáról és tartozásukról. 
 
40./ 95. doboz. 291. tétel. Egyesült Bank Rt. Nagyvárad. 1940‐1942. 
           A PK revizorainak tájékoztató jelentése 1940. szeptember 16‐17‐i 
látogatásukról – benne a bank igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak 
neve és vallása. 
 
41./ 97. doboz. 301. tétel. Román Hitelbank Rt. (Banca de Credit Roman Rt.) 
feltehetően bukaresti székhelyű bank nagyváradi fiókjának aktái.. 1940‐1944. 
‐A PK revizorainak tájékoztató jelentése a bank nagyváradi fiókjánál tett 1940. 
szeptember 13‐14‐I látogatásukról‐ benne a fiók alkalmazottainak neve, 
beosztása, vallása, szolgálati ideje, eves illetménye. 
 
‐Rev. szám: 79 nt. Jelentés a PK 1942. szeptember 12‐én megtartott általános 
reviziójáról – utalás a zsidó alkalmazottakra. 
 
42./ 102. doboz. 316. tétel. Ózdi Takarékpénztár Rt. 1914‐1947. 
‐Rev. szám: 340/1943. Folyószám: 177. Jelentés a PK 1943. április 28‐30 között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az 1942:XV. tc. hatálya alá eső zsidó 
ingatlanokkal fedezett kölcsönök összegére. 
. között megtartott általános reviziójáról – utalás a zsidó birtokok‐kölcsönök 
ügyére. 
 
43./ 102. doboz. 317. tétel. Sajószentpéteri Takarékpénztár Rt. 1916‐1948. 
A PK és az intézrt közötti levélváltás az elbocsátott zsidó tisztviselők: Szegő Béla 
ügyvezető és Hoshheiset Ilona könyvelő póltása ügyében, 1944. június 6‐13. 
 
44./ 110. doboz. 350. tétel. Szeged‐Csongrádi Takarékpénztár Rt. Szeged. 1920‐
1947. 
Jeligés bankbetétek ellenőrzése ügyében történt levélváltás, a helyi csendőrség 
és a pénzintézetek között, 1944. június 16‐ július 4. között. 
 
45./ 113. doboz. 355. tétel. Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank Rt. 1905‐1948. 
Rev. szám: 138/1942. Folyószám: 310. Jelentés a PK 1942. július 8‐13. között 
megtartott általános reviziójáról – utalás a zsidó birtokkal fedezett kökcsönök 
összesített adataira. 
 
46./ 118. doboz. 367. tétel. Székesfehérvári és Fejér megyei Takarékpénztár. 
Székesfehérvár. 1933‐1948. 
‐Rev. szám : 430/1942. Folyószám: 384. Jelentés a PK 1942. október 19‐24. 
között megtartott általános reviziójáról – utalás Grünfeld Sándor zsidó birtokos 
váltójára. 
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‐Rev. szám: 430/1943.  Folyószám: 367. Jelentés a PK 1943. október 14‐21. 
között megtartott általános reviziójáról – utalás a zsidó birtokkal fedezett 
kökcsönök összesített adataira.  
 
‐Rev. szám:430/1943. Folyószám: 93. Jelentés a PK 1943. október 14‐21. között, 
az intézet adonyi fiókjánál megtartott általános reviziójáról – a fiók ügyésze, dr. 
Szilágyi Ignác zsidó. 
 
47./ 123. doboz. 381. tétel. Alföldi Takarékpénztár. Debrecen. 1911‐1948. 
Rev. szám: 108/1942. Folyószám: 325. Jelentés a PK 1942. július 22‐25. és 27‐28. 
között megtartott általános reviziójáról – utalás az 1750/1941. M. E. rendelet 
által érintett zsidó birtokkal fedezett tartozásokra. 
 
48./ 124. doboz. 383. tétel. Debreceni Első Tkarékpénztár. 1921‐1944.  
Rev. szám: 110/1942. Folyószám: 197. Jelentés a PK 1942. április 15‐28. között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az 1750/1941. M. E. rendelet által 
érintett zsidó birtokkal fedezett tartozásokra. 
 
49./ 126. doboz. 387. tétel. Takarék és Hitelintézet Rt. Debrecen. 1922‐1947. 
Az intézet levele a PK‐hoz, benne azon zsidó adósok nevei, akik ellen 
váltótartozásuk miatt pert indítottak. 1943. január 6. 
 
50./ 127. doboz. 392. tétel. Hajdúdorogi Takarékpénztár Rt. Hajdúdorog. 1922‐
1947. 
‐Rev. szám: 168/1943. Folyószám: 139. Jelentés a PK 1943. március 31‐április 2. 
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. alá eső adósaik: 
Bleier Sarolta és özv. Weinstock Józsefné, valamint Felbermann Sándor és neje. 
 
‐Rev. szám: 168/1944. Folyószám: 174. Jelentés a PK 1944. április 27‐29. között 
megtartott általános reviziójáról – Madár Ernő ügyvezető igazgató zsidó, 
összegzés az intézet zsidó adósairól, 2 zsidó igazgatósági tag, tagsága megszűnt 
az 1540/1944. M. E. rendelet következtében. 
 
51./ 128. doboz. 393. tétel. Hajdúhadházi Egyesült Pénzintézet Rt. 1933‐1947. 
Rev. szám: 169/1943. Folyószám: 163. Jelentés a PK 1943. április 19‐21. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök és az 1942:XV. tc. 
hatály alá eső ingatlan fedezetű kölcsönök összegéről. 
 
52./ 128. doboz. 395. tétel. Hajdúnánási Takarékpénztár Rt. 1921‐1946. 
Rev. szám: 171/1944. Folyószám: 175. Jelentés a PK 1944. május 1‐3. között 
megtartott általános reviziójáról – benne Somogyi Miklós 1919‐ben 
kikeresztelkedett főkönyvelőről és az 1540/1944. M. E. rendelet hatálya alá 
esett zsidó adósok szám szerinti adatairól. 
 
53./ 128. doboz. 397. tétel. Hafdúszoboszlói Takarékpénztár. 1942‐1947. 
A PK levele 1944. június 16‐án a takarékpénztárhoz, az 1600/1944. M. E. 
rendelet értelmében betétkönyvre vagy folyószámlára havonként 1000.‐ P‐t 
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szabad kifizetni az érintetteknek – és az e kérdést felvető, az intézet által a PK‐
nak küldött level, 1944. június 10‐én. 
 
54./ 129. doboz. 400. tétel. Kézdivásárhelyi Takarékpénztár. 1941‐1944. 
A takarékpénztár és a PK levélváltása az 1942. május 2‐án átvett zsidó letétekről, 
amelyeket a határidő lejárta (1944. április 30. vasárnap) után adott le Katz 
Dávidné és Stein Dezső, mindketten kézdivásárhelyi lakosok. 1944. május 2‐
május 6. 
 
55./ 131. doboz. 131. tétel. Heves megyei Takarékpénztár. Eger. 1919‐1948. 
Rev. szám: 132/1944. Folyószám: 187. Jelentés a PK 1944. május 13. 15‐19. 
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó tartozások számadatai. 
 
56./ 132. doboz. 411. tétel. Gyöngyösi Bank Rt. 1917‐1948. 
‐Rev. szám: 153/1942. Folyószám: 9. Jelentés a PK 1942. január 19‐24. között 
megtartott általános reviziójáról – szövevényes gazdasági ügy a Grüssner család 
érdekeltsége a bank trvékenységében. 
 
‐Rev. szám: 153/1946. Folyószám: 239. Jelentés a PK 1946. November 20‐I 
tájékozódó felülvizsálatáról, amelyből kiderül a Grüssner család életben maradt 
tagjainak neve. 
 
57./ 133. doboz. 412. tétel. Gyöngyösi Takarékpénztár Egyesület. 1917‐1948. 
‐Rev. szám: 156/1943. Folyószám: 61. Jelentés a PK 1943. február 10‐13. és 15. 
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. hatálya alá eső 
ingatlannal fedezett, kölcsönállomány összegéről. 
 
‐Rev. szám: 156/1945. Folyószám: 78. Jelentés a PK 1945. szeptember 25‐27. 
között megtartott tájékozódó reviziójáról – benne a zsidótörvények 
következtében elbocsátott alkalmazottak számszerű adatai, az igazgatóság és 
felügyelő bizottság érintett tagjainak neve, az intézetnél az 1600/1944. M. E. 
rendelet alapján letétbe helyezett arany és ékszertárgyak sorsáról. 
 
58./ 133. doboz. 414. tétel. Hatvani Népbank Rt. 1927‐1947. 
‐Rev. szám: 176/1943. Folyószám: 26. Jelentés a PK 1943. január 25‐28. között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az intézet 
vezérigazgatóhelyettese az 1939 :IV. tc. hatálya alá esett. 
 
‐Rev. szám : 176/1944. Folyószám : 121. Jelentés a PK 1944. március 13‐14. és 
16‐17. között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942 :XV. tc. hatálya 
alá eső kölcsönökkel terheltek felsorolása. 
 
59./ 134. doboz. 417. tétel. Abádszalóki Takarékpénztár Rt. 1914‐1947. 
Rev. szám : 42/1944. Folyószám : 264.  Jelentés a PK 1944. augusztus 19‐21. 
között megtartott rendes reviziójáról – az « információs helyzetkép » ‐ben közlik 
a zárolt zsidó betétek és tartzások összegét. 
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60./ 136. doboz. 422. tétel. Jászkerületi Népbank és Takarékpénztár. Jászberény. 
1922‐1947. 
‐Rev. szám : 195/1942. Folyószám : 72. Jelentés a PK 1942. február 12‐14. és 16‐
17. között megtartott általános reviziójáról – benne az igazgatóság 
« árjásításáról ». 
 
‐Rev. szám : 195/1943. Folyószám : 85. Jelentés a PK 1943. február 26‐27. és 
március 1‐2. között megtartott általános reviziójáról – benne az « árjásítás » és 
az állománycsökkenés összefüggésével kapcsolatos fejtegetés. 
 
‐Rev. szám : 195/1944. Folyószám : 83. Jelentés a PK 1944. február 15‐19.és 21. 
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942 :XV. tc. alá eső zsidó 
ingatlannal fedezett kölcsönökről (a jelzett felsorolást tartalmazó melléklet nincs 
a dokumentumok között). 
 
61./ 136. doboz. 426. tétel. Jászárokszállási Takarékpénztár Egyesület. 1885‐
1947. 
‐A PK és az intézet levélváltása a zárolt zsidó betétek kezeléséről – a PK szerint: 
tagjai közül bármelyik kezelheti ezeket a betéteket. 1944. július 22‐26. 
 
‐Rev. szám : 192/1942. Folyószám : 285. Jelentés a PK 1942. június 19‐20. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a jászberényi szolgabíró felhívására 
Weiszmann Pál vezérigazgaró lemondott állásáról. 
 
‐Rev. szám : 192/1943. Folyószám : 296. Jelentés a PK 1943. július 26‐29. között 
megtartott általános reviziójáról – visszatérés Weiszmann Pál végkielégítési ill. 
nyugdíj ügyére. 
 
62./ 138. doboz. 434. tétel. Nagy‐Kunmadarasi Takarékpénztár Rt. Kunmadaras. 
1921‐1947. 
‐Rev. szám : 261/1942. Folyószám : 191. Jelentés a PK 1942. április 22‐24. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az igazgatóság összetételéről: egy volt 
zsidó terménykereskedő és egy zsidó orvos.  
 
‐Rev. szám : 261/1943. Folyószám : 278. Jelentés a PK 1943. július 19‐21. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az intézet zsidó adósainak számáról. 
 
63./ 138. doboz. 435. tétel. Gazdasági Takarékpénztár Rt. Kunszentmárton. 
1919‐1946. 
Rev. szám : 262/1944. Folyószám : 259. Jelentés a PK 1943. július 26‐29. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok szám szerinti tartozása. 
 
64./ 139. doboz. 436. tétel. Kunszentmártoni Takarékpénztár Rt. 1922‐1947. 
Rev. szám : 263/1944. Folyószám : 258. Jelentés a PK 1944. augusztus 9‐11. 
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1939 :IV. tc. alá eső adóssal 
szemben fennálló folyószámlakövetelés összege. 
 
65./ 141. doboz. 444. tétel. Szolnoki Magyar Bank Rt. Szolnok. 1933‐1947. 
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Rev. szám: 438/1944. Folyószám: 72. Jelentés a PK 1944. február 16‐18. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. által érintett 
földingatlannal fedezett kölcsönökről. 
 
66./ 141. doboz. 446. tétel. Tisza‐vidéke Hitelintézet és Tkarékpénztár. Szolnok. 
1916‐1948. 
Rev. szám: 440/1944. Folyószám: 71. Jelentés a PK 1944. február 11‐12. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. által érintett 
földingatlanokkal fedezett kölcsönök számadatai. 
 
67./ 146. doboz. 461. tétel. Kereskedelmi Hitelbank Rt. Kolozsvár. 1941. 
Rev. szám: 718/1941. Folyószám: 39. Jelentés a PK 1941. június 5‐7.és 9. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a bank kedvezőtlen helyzetéről, 
amelynek oka, hogy az intézmény elődje a székelyhídi Sebestyén, azelőtt Smill 
(izr.) család befolyása alatt állt, tisztán családi és zsidó érdekeltséget szolgált. 
 
68./ 146. doboz. 462. tétel. Kishitelbank és Takarékpénztár Rt. Kolozsvár. 1940‐
1942. 
Egész tétel mikrofilmezendő, mert az Americain Joint Reconstruction Fondation 
által létesített 11 romániai intézet egyike ez a takarékpénztár. Dokumentumai: 
           igazgatósági tagjainak neve, levelezés a PK‐val mérlegek adatai, adósai 
stb. 
 
69./ 148. doboz. 466. tétel. Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár Rt. 
Kolozsvár. 1940‐1944. 
‐Rev. szám: 720/1944. Folyószám: 111. Jelentés a PK 1944. március 6‐11. között 
megtartott általános reviziójáról – az 1942:XV. tc. által érintett földingatlanokkal 
fedezett kölcsönök számadatai. 
 
‐Rev. szám: 720/1943. Folyószám: 37. Jelentés a PK 1943. május 12‐14. között a 
kolozsvári takarékpénztár zilahi fiókjánál megtartott reviziójáról – a fiókintézet 
zsidó adósainak számszerinti adatai. 
 
70./ 149. doboz. 467. tétel. Nagyszebeni és Brassói Általános Takarékpénztár 
Kolozsvári fiókja. 1939‐1944. 
A PK revizorainak tájékoztató jelentése a a fiók tevékenyégéről 1940. október 
11‐én – melléklete “kihelyezési állomány kétes tételei” című név szerinti lista 
feltehetően zsidó érintettekkel.  
 

Item #s 71‐ 140:  received 3/3/09 
 

71./ 150. doboz. 471. tétel. “Szövetség” Gazdasági és Hitelszövetkezetk 
Központja. Kolozsvár. 1941‐1944. 
A szövetkezetnek a PK‐hoz írott levele, a zsidó bérházak kezelése ügyében, 
1944. május 19. 
 
72./ 154. doboz. 477. tétel. Komáromi Első Takarékpénztár. Komárom. 1940‐
1944. 
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Rev. szám: 612/1943. Folyószám: 268. Jelentés a PK 1943. július 5‐10. között 
megtartott általános reviziójáról – az 1942:XV. tc. alá eső kölcsönökről. 
 
73./ 154. doboz. 480. tétel. Somorjai Hitelintézet Rt. 1942‐1944. 
‐Rev. szám: 620/1942. Folyószám: 260. Jelentés a PK 1942. június 2‐5. között 
megtartott általános reviziójáról – a Bonyhádi Vilmos és Waldmann Sándor 
kereskedők, zsidó igazgatósági tagok tagságukról lemondtak. 
 
‐Rev. szám: 620/1943. Folyószám: 284. Jelentés a PK 1943. július 12‐14. között 
megtartott általános reviziójáról – az 1942:XV. tc. alá eső kölcsönökről.  
 
74./ 155. doboz. 481. tétel. Tata‐Tóvárosi Közgazdasági és Iparbank. Tata. 
11920‐1947. 
Rev. szám: 455/1943. Folyószá: 17. Jelentés a PK 1943. január 23. és 25‐28. 
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök adatai. 
 
75./ 155. doboz. 482. tétel. Tata és Tóvárosi Takarékpénztár. Tata. 1920‐1948. 
‐Rev. szám: 454/1943. Folyószám: 16. Jelentés a PK 1943. január 19‐22. között 
megtartott általános reviziójáról – benne azsidó kölcsönök adatai. 
 
‐Rev. szám: 454/1944. Folyószám: 14. Jelentés a PK 1944. január 24‐27. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök adatai. 
 
76./ 156. doboz. 483. tétel. Kishitelbank és Takarékpénztár Rt. Máramarossziget. 
1940‐1943. 
A takarékpénztár 1925‐ben létesült “állítolag az amerikai zsidóság segítségével” 
olvasható a PK 1940. október 15‐én kelt tájékoztató jelentésében. Feladata volt 
a zsidó kis egzisztenciák, kiskereskedők, kisiparosok, kezdő entellegtüelek 
támogatása. Dokumentumai között “ nagyobb váltó és folyószámla stb. adósok 
kimutatásai” című listán az adósok neve, a váltó összege, kezesek neve 
található. Az egész tétel mikrofilmre vételét javaslom. 
 
77./ 156. doboz. 491. tétel. Kishitelbank és Takarékpénztár Rt. Marosvásárhely. 
1939‐1942. 
A PK tájékoztató jelentése szerint a takarékpénztár 1928. március 15‐től 
működött a helybeli, zsidó, kis egzisztenciák gazdasági érdekeinek 
előmozdítására. Dokumentumai között az 1942. január 27‐I rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyve, benne a részvényesek felsorolása, továbbá a váltó leltárak listái: 
név, foglalkozás, lakhely, fedezet/vagyoni állapot, a kölcsön (?) összegének 
feltűntetésével. Az egész tétel mikrofilmre vételét javaslom. 
 
78./ 157. doboz. 493. tétel. Marosvásárhelyi Közhasznú Takarékpénztár Rt. 
1942‐1944. 
Rev. szám: 727/1944. Folyószám: 237. Jelentés a PK 1944. július 7‐8. és 10. 
között megtartott általános reviziójáról – benne azsidó kölcsönök adatai. 
 
79./ 157. doboz. 494. tétel. Marosvásárhelyi Leszámítolóbank Rt. 1941‐1944. 
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Rev. szám: 729/1941. Folyószám: E. 88. Jelentés a PK 1941. június 26‐július 1. 
között megtartott általános felülvizsgálatról – megjegyzés Réder Ferenc zsidó 
vezérigazgatóról és még egy zsidó alkalmazottról. 
 
80./ 157. doboz. 495. tétel. Marosvásárhelyi Takarékpénztár Rt. 1940‐1944. 
Rev. szám: 730/1944. Folyószám: 289. Jelentés a PK 1944. szeptember 2‐ 5. 
között megtartott általános reviziójáról – az akta “információs helyzetkép” 
iratának adatai között szerepel a zsidó betétek és a kölcsönállomány 
összesítése. 
 
81./ 158. doboz. 497. tétel. Székelyföldi Kereskedelmi bank. Marosvásárhely. 
1942‐1944. 
Rev. szám: 728/1944. Folyószám: 290. Jelentés a PK 1944. szeptember 6‐ 7. 
között megtartott általános reviziójáról – az akta “információs helyzetkép” 
iratának adatai között szerepel a zsidó betétek és a kölcsönállomány 
összesítése. 
 
82./ 158. doboz. 498. tétel. Egyesült Bank Rt. Szászrégen. 1942‐1945. 
Rev. szám: 746/1942. Folyószám: 330. Jelentés a PK 1942. augusztus 4‐8. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok számszerinti adatai. 
 
83./ 158. doboz. 499. tétel. Kishitelbank és Takarékpénztár Rt. Szászrégen. 1940‐
1942. 
A takarékpénztár a helyizsidó kis egzisztenciák gazdasági érdekeinek 
előmozdítására alakult – lásd 76. és 77. pontokat. Dokumentumai között az 
1942. február 22‐I rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve, benne a részvényesek 
felsorolása névvel részvényeik száma és ezek szavazati értékei. Az egész tétel 
mikrofilmre vételét javaslom. 
 
84./ 160. doboz. 505. tétel. Balassagyarmati Takarékpénztár és Hitelintézet Rt. 
1921‐1947. 
Rev. szám: 56/1944. Folyószám: 183. Jelentés a PK 1944. május  5‐6. és 8‐9.  
között megtartott általános reviziójáról – « a zsidórendeletek következtében 
Cziczer ny. ügyvezető már nem intézheti az ügyeket a katonai szolgálatot 
teljesítő Benkő László ügyvezető igazgató helyett és dr. Grünbaum intézeti 
ügyész is csak június 30‐ig kapott működési engedélyt ». 
 
85./ 161. doboz. 507. tétel. Egyesült Takarékpénztár és Népbank Rt. 
Balassagyarmat. 1937‐1947. 
‐Rev. szám : 54/1942. Folyószám : 116. Jelentés a PK 1942. március 2‐ 5.  között 
megtartott általános reviziójáról – Dr Heksch Sándort, az intézet ügyészét az 
1939 :IV. tc. alapján elbocsátották. 
 
‐Rev szám : 54/1944. Folyószám : 94. Jelentés a PK 1944. február 26., 28‐március 
2.  között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942 :XV. tc alá tartozó 
ingatlannal fedezett kölcsönök számadatai. 
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‐Az intézet levélváltása a PK‐val Adler Lajos és Fia Bankház ügyében, amely 
bankház az 1600/1944. M. E. alapján tevékenységét megszűntette, 1944. 
augusztus 26. és 30. 
 
86./ 162. doboz. 509. tétel. Egyesült felsőmagyarországi Hitelbank. Losonc. 
1942‐1944. 
Stiller Sámuel bank üzleti iparengedélye hatályának meghosszabbítása ügyében 
történt levélváltás, 1940. január 30. és február 8. 
 
87./ 162. dobot. 510. tétel. Salgótarjáni Népbank Rt. salgótarján. 1922‐1947. 
Rev. szám : 376/1944. Folyószám : 20. Jelentés a PK 1944. január 20‐22.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne az intézet zsidó adósainak számadatai. 
 
88./ 163. doboz. 511. tétel. Salgótarjáni Takarékpénztár. 1923‐1948. 
‐Rev szám : 377/1942. Folyószám : 10. Jelentés a PK 1942.január 20‐22.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne dr. Szalvendy Ödön intézeti ügyész 
kivételezett zsidóról. 
 
‐Rev. szám : 377/1943. Folyószám : 6. Jelentés a PK 1943. január 18‐21.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok számadatai, az 
igazgatóság zsidó vallású tagjairól és dr. Szalvendy Ödön igazgatósági tagságáról 
való lemondásáról. 
 
‐Rev. szám : 377/1944. Folyószám : 21. Jelentés a PK 1944. január 24‐27.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó tartozások szám szerinti adatai. 
 
89./ 163. doboz. 512. tétel. Szécsényi Takarékpénztár Rt. Szécsény. 1921‐1948. 
‐Rev. szám : 426/1943. Folyószám : 232. Jelentés a PK 1943. június  21‐23.  
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó birtokkal fedezett 
kölcsönök összege. 
 
‐Rev. szám : 426/1944. Folyószám : 184. Jelentés a PK 1944. május  10‐12.  
között megtartott általános reviziójáról – benne Molnár aligazgató zsidó 
voltáról, a zsidók tartozásainak számadatairól. 
 
90./ 164. doboz. Érsekújvári Takarékpénztár. 1940‐1944. 
‐Rev. szám : 602/1942. Folyószám : 338. Jelentés a PK 1942. augusztus 13., 14., 
17‐19. és 21‐én Érsekújváron és a takarékpénztár dunaszerdahelyi fiókjánál 
megtartott általános reviziójáról – benne az adósok felsorolása : Scwitzer és 
Fuchs érsekújvári zsidó gabona kereskedők és Schwarz Mártonné érsekújvári 
zsidó kereskedő. 
 
‐Rev. szám : 602/1943. Folyószám : 191. Jelentés a PK 1943. május 7‐13‐án 
Érsekújváron és a dunaszerdahelyi fióknál megtartott általános reviziójáról – 
benne az 1942 :XV. tc. hatálya alá eső zsidó birtokosok tartozásának számadatai. 
 
‐Rev szám : 602/1944. Folyószám : 140. Jelentés a PK 1944. március  30‐április 1.  
között megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy a takarékpénztárnak 
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egy zsidó alkalmazottja van és z 1942 :XV. zc alá eső házingatlannal fedezett 
zsidó kölcsönök számadatai. 
 
91./ 164. doboz. 514. tétel. Galántai Hitelbank Rt. 1939.1944. 
‐Folyószám: 291. Jelentés a PK 1940. június 27., 28., április 1‐4. között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy dr. Neumann László 
igazgató a zsidótörvény következtében nyugdíjba vonult, a revizió idején az 
intézet ügyészi tisztségét töltötte be. 
 
‐Rev. szám: 604/1942. Folyószám: 307. Jelentés a PK 1942. július  2‐8.  között 
Galántán és Szencen megtartott általános reviziójáról – utalás a zsidó kezekben 
levő részvények sorsára. 
 
‐Rev. szám: 604/1943. Folyószám: 380. Jelentés a PK 1943. november  5‐6. és 8‐
10.  között Galántán és a szenci fióknál 11‐én megtartott általános reviziójáról – 
az intézet “árjásításáról”, a zsidó részványek átvételére alakult szindikátusról. 
 
‐Rev. szám : 604/1944. Folyószám : 298. Jelentés a PK 1944. szeptember 21‐22., 
25‐27. között Galántán és a szenci fióknál szeptember 23‐án megtartott 
általános reviziójáról – a zsidó ügyfelek betéteiről és az 1600/1944. M. E. 
rendelet következtében a zsidó ügyfelek 2724 db különféle értékpapírt és 288. 
db aranytárgyat, ékszereket tartalmazó borítékot helyeztek el az intézetnél. 
 
92./ 164. doboz. 516. tétel. Első Vágsellyei Takarékpénztár Rt. 1940‐1944. 
Rev. szám : 626/1944. Folyószám : 146. Jelentés a PK 1944. március  30‐április 
21( ?).  között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok 
tartozásáról. 
 
93./ 165. doboz. 517. tétel. Sellyei Hitelintézet Rt. Vágsellye. 1939. ( következő 
tételszámon levő hitelintézet ugyan ez !) 
Rev. szám : 627. Folyószám : 154. Jelentés a PK 1939. április  3‐6.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az intézet 
részvénytöbbsége, 81%‐a 3 zsidó család kezében van. 
 
94./ 165. doboz. 518. tétel. Vágsellyei Hitelintézet Rt. Vágsellye. 1942‐1944. (az 
intézet azonos az előző tételszám alatt levővel !) 
‐Rev. szám : 627/1942. Folyószám : 348. Jelentés a PK 1942. augusztus  21‐22., 
24‐25.  között megtartott általános reviziójáról – utalás arra, hogy a 8 
igazgatósági tag közül 3 zsidó. 
 
‐A PK levele az intézetnek 1942. április 20‐án (előzmény 1942. április 17.) az 
1750/1942. M. E. rendelet értelmezése ügyében. 
 
95./ 165. doboz. 524. tétel. Első Biai Takarékpénztár. 1922‐1947. 
Rev. szám : 75./1944. Folyószám : 190. Jelentés a PK 1944. május  15‐16.  között 
megtartott rendes reviziójáról – az intézet egyetlen zsidó adósa, dr. Pataki Pál 
m. kir. főállatorvos. 
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96./ 166. doboz. 526. tétel. Budaőrsi Takarékpénztár. 1921‐1947. 
Rev. szám : 86/1942. Folyószám : 411. Jelentés a PK 1942. november 10., 17‐19.  
között megismételt általános reviziójáról – benne dr. Haász Bertalan zsidó 
ügyvéd váltójáról. 
 
97./ 166. doboz. 528. tétel. Ceglédi Hitelbank Rt. 1921‐1948. 
Rev. szám: 89/1944. Folyószám: 292. Jelentés a PK 1944. szeptember 18‐20.  
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó tartozásokról és 
fedezeteikről. 
 
98./ 167. doboz. 529. tétel. Ceglédi Kereskedelmi Bank Rt. 1940‐1948. 
‐Rev. szám: 92/1942. Folyószám: 27.  Jelentés a PK 1942. január 23., 24. és 26‐
29.  között megtartott általános reviziójáról – benne dr. Halász Lászlóa zsidó 
birtokossal szembeni követelésről. 
 
‐Rev. szám : 92/1943. Folyószám : 40. Jelentés a PK 1943. január 13‐23. és 26‐án 
Cegléden és az abonyi fióknál megtartott általános reviziójáról – benne az 
1942 :XV. tc. hatálya alá eső zsidó birtokosok tartozásáról. 
 
‐Rev. szám : 92/1944. Folyószám : 30. Jelentés a PK 1944. január 20‐22.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1942 :XV. tc. alá eső zsidó 
birtokosok tartozásáról. 
 
99./ 168. doboz. 530. tétel. Cegléd Takarékpénztár Egyesület. 1920‐1948. 
‐A PK levele a pénzügyminiszterhez, amelyben dr. Sándor György zsidó, az 
egyesület ügyvezető‐elnöke foglalkoztatásának meghosszabbítását kérték + az 
ügy aktái. 
 
‐Rev. szám : 90/1945. . Folyószám : Jelentés a PK 1945. szeptember 25‐26.  
között végzett tájékozódó felülvizsgálatáról – benne dr. Sándor György 
visszatértéről. 
 
100./ 169. doboz. 536. tétel. Gödöllői Járási Hitelbank Rt. 1922‐1947. 
‐A bank levele 1942. november 24‐én, a Közérdekeltségeket Felügyelő 
Hatóságának Dénes Mátyás zsidó, ideigl. ügyvezető igazgató elbocsátásáról. 
 
‐Ikt. szám 286/1945. érkezteés dátuma : 1945. június 21. Dénes Mátyás levele a 
PK‐hoz deportálásból való visszaérkeztéről és a bank helyzetéről. 
 
101./ 170. doboz. 536. tétel. Gödöllői Járási Hitelbank Rt. 1922‐ 1947. 
Rev. szám : 149/1942. Folyószám : 401. Jelentés a PK 1942. november 13‐14.  
között megismételt általános reviziójáról – benne Szőke József zsidó 
könyvelőről. 
 
102./ 170. doboz. 538. tétel. Gödöllői Takarékpénztár. 1916‐1948. 
Rev. szám : 151/1945. Jelentés a PK 1945. május 29‐30.  között Gödöllők és a 
rákoscsabai fióknál végzett tájékozódó látogatásról – benne a zsidóktól átvett 32 
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tétel arany és ékszer, 1944. október 10‐i Budapest Vidéki 
Pénzügyigazgatósághoz történt továbbításáról. 
 
103./ 171. doboz. 543. tétel. Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénztár. 1924‐1948. 
Rev. szám : 200/1943. Folyószám : 101. Jelentés a PK 1943. március 9‐13.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok tartozásának 
számadatairól és a Paprikaforgalmi K.F.T. (Kalocsa) Adler Mihály zsidó 
cégvezetőjéről. 
   
Rev. szám : 200/1946. Folyószám : 102. Tájékoztató jelentés a PK által végzett 
1946. július 22‐24. közötti felülvizsgálatról – benne utalás a deportlásból 
visszaérkezett Adler Mihályra. 
 
104./ 173. doboz. 550. tétel. Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. 
1922‐1947. 
‐Rev. szám : 217/1942. Folyószám : 168. Jelentés a PK 1942. március 26‐28. és 
30‐31.  között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidóbirtokosok 
tartozásáról. 
 
‐Rev. szám : 217/1944. Folyószám: 194. Jelentés a PK 1944. május 15‐20.  között 
megtartott általános reviziójáról – az intézetnek 2 zsidó alkalmazottjáról : 
Daróczi Dezső ügyvezető igazgató ismeretlen helyen tartozkódott, Füredi Zoltán 
könyvelő munkaszolgálatot teljesített a revizió idején. 
 
‐Rev. szám : 217/1945. Folyószám : 40. Tájékoztató jelentés a PK 1945.augusztus 
hónapban megtartott felülvizsgálatáról – utalás a zsidó igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagokra, Daróczi Dezső és Füredi Zoltán a jelentés készítésekor még 
nem jelentkeztek szolgálatra. 
 
105./ 174. doboz. 552. tétel. Kecskeméti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. 1940‐
1947. 
‐Rev. szám: 218/1943. Folyószám: 103. Jelentés a PK 1943. március 4‐6. és 8.  
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. hatálya alá 
tartozó adósokról. 
 
‐Rev. szám : 218/1945. Folyószám : 43. Tájékoztató jelentés a PK 1945. 
szeptemberében megtartott felülvizsgálatáról – az igazgatósági tagok közül a 
jelentés készítésekor Kertész Dezső és dr. Szigeti Miklós a deportálásból még 
nem jöttek vissza. 
 
106./ 176. doboz. 556. tétel. Első Duna vidéki Takarékpénztár. Kiskőrös. 1922‐
1948. 
‐Rev. szám : 230/1943. Folyószám : 102. Jelentés a PK 1943. március 4‐6. és 8.  
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok tartozásáról. 
 
‐Rev. szám : 230/1944. Folyószám : 98. Jelentés a PK 1944. március 2‐4. és 6. 
között megtartott általános reviziójáról – benne számadatok a zsidó adósokról. 
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‐Ikt. szám 1951. érkeztetési dátum : 1944. október 23. a Revizori osztályon, a 
takarékpénztár levele arróül, hogy az 1600/1944. M. E. rendelet alapján letétbe 
helyezett értékekre vonatkozóan a helyi pénzügyigazgatóság nem intézkedett, 
így « ezek az intézetnél zár alatt maradnak ». 
 
‐Rev. szám: 230/1945. Folyószám : 101. Tájékoztató jelentés a PK 1945. október 
3‐5. között Kiskőrösön és a soltvadkerti fióknál megtartott felülvizsgálatról  ‐ 
benne « a zsidók által 61 tételben letétbe helyezett értékek az intézetnél 
érintetlenül megvannak ». 
 
107./ 177. doboz. 557. tétel. Halasi Gazdasági Bank Rt. Kiskunhalas. 1920‐1948. 
‐Rev. szám: 236/1943. Folyószám: 239. Jelentés a PK 1943. június 15‐19.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. hatálya alá tartozó 
adósokról. 
 
‐Rev. szám: 236/1944. Folyószám: 214. Jelentés a PK 1944. június 13‐17.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok tartozásáról. 
 
‐Szántó Emánuel zsidó ny. állampénztári főtanácsos letéteivel kapcsolatos 
levélváltás 1944. május 9.‐június 14. között. 
 
‐Rev. szám: 236/1945. Folyószám: 103. Tájékoztató jelentés a PK 1945. október 
12‐13. és 15‐16. között megtartortott felülvizsgálatáról. Benne Kemény Pál a 
munkaszolgálatból visszatért, a Halason maradt zsidó értékeket átadták Baeck 
Ferencnek a volt Zsidó tanács elnökének, az e körül keletkezett ügyről, a zsidó 
igazgatósági tagok utólagios bejegyzéséről, a hátralékos váltók ügyfeleinek egy 
része még a deportálásból nem tért vissza, írták a jelentésben. 
   
108./ 179. doboz. 561‐ tétel. Félegyházi Takarékpénztár Rt. Kiskunfélegyháza. 
1922‐1947. 
A PK és a takarékpénztár levéezése az 1944. március 20‐án reggel – a későbbiek 
során zár alá eső – kivett értékpapírok eladása ügyében.(1944. március 28‐ 
április 3.) 
 
109./ 180. doboz. 564. tétel. Kispesti bank és Takarékpénztár Rt. Kispest. 1911‐
1947. 
‐A takarékpénztár levele a PK‐hoz 1945. december 2‐án: Heller László 
vezérigazgató deportálásáról és a Heller család egyetlen, deportálásból 
hazaérkezett férfi hozzátartozójának, Virág Lászlónak ajánlatáról az intézet 
anyagi alapjaihoz történő hozzájárulásáról. 
 
‐Rev. szám: 241/1942. Folyószám: 250. Jelentés a PK 1942. május 26‐30.  között 
megtartott általános reviziójáról – a PK által kívánt “átállításról”, Heller László 
igazgató helyett alkalmazásba kerültekről. 
 
110./ 181. doboz. 566. tétel. Kunszentmiklós‐Dabas, Szabadszállási 
Takarékpénztár. Kunszentmiklós. 1920‐1947. 
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R.4167/1946. 1946. november 5‐i érkeztetésű level szerint: a takarékpénztárnál 
letétbe helyezett értékek hiánytalanul megmaradtak és azok egy részét az 
Elhagyott Javak Kormánybiztossága rendelkezésének megfelelően 
visszasilgáltatták az eredeti tulajdonosoknak, vagy örököseiknek. 
 
111./ 181. doboz. 568. tétel. Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi Rt. Mátyásföld. 
1924‐1948. 
‐Rev. szám: 283/1942. Folyószám: 98. Jelentés a PK 1942. február 23‐26.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy a tényleges vezető, dr. Bács 
(Bruck) Sándor m. kir. kormány főtanácsos, ügyvezető igazgató zsidósága miatt 
félreállt. 
 
‐Rev. szám: 283/1943. Folyószám: 198. Jelentés a PK 1943. május 17‐18.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne az intézet igazgatósági tagjainak 
felsorolása. 
 
112./ 182. doboz. 569. tétel. Monor kerületi Hitelbank Rt. Monor. 1916‐1948. 
R. 1752/1944./Fm. Bokor Bertalan volt ügyvezető igazgató mentesítési ügyében 
PK által írott válaszlevél. 1944. szeptember 14. 
 
113./ 183. doboz. 571. tételszám. Nagykáta és vidéke Takarékpénztár Rt. 
Nagykáta. 1923‐1947. 
‐Rev. szám: 318/1942. Folyószám: 60. Jelentés a PK 1942. február 9‐11.  között 
megtartott általános reviziójáról – az inzézetnél 2 zsidó tiszviselő dolgozott. 
 
‐Rev. szám: 318/1943. Folyószám: 84. Jelentés a PK 1943. február 25‐én és 
március 4‐én megtartott általános reviziójáról – benne: az intézet vezetője nem 
szakember, őt a 2 zsidó tisztviselő irányítja, akiket pedig dr. Kovács volt intézeti 
ügyész, a főrészvényes Spitzer család exponense. 
 
‐R.1504/1944. 1944. július 17. dátumú Revizori osztály érkeztetésű, a 
takarékpénztár által írott levele szerint, Földes Pál értelmiségi alkalmazottjukat, 
a helyi zsidókkal együtt elszállították. Helyére mérlegképes könyvelőt kértek, de 
nem kaptak. 
 
114./ 183. doboz. 572. tétel. Alföldi Pénzintézet Rt. Nagykőrös. 1930‐1945. 
Rev. szám: 319/1943. Folyószám: 283. Jelentés a PK 1943. július 20‐22.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. hatálya alá egy adósuk 
tartozik Steiner gyula igazgatósági tag. 
 
115./ 183. doboz. 573. tétel. Nagykőrösi Közgazdasági Bank Rt. 1917‐1948. 
‐Rev. szám: 320/1943. Folyószám: 269. Jelentés a PK 1943. július 9. és 12‐14.  
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1942:XV. tc. hatálya alá eső 
zsidó kölcsönök számadatai. 
 
‐Rev. szám: 320/1945. Folyószám: 52. A PK tájékozódó jelentése az 1945. 
szeptember havi felülvizsgálatról – utalás a zsidó Pláger József, Révész Lajos, dr. 
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Hári Géza igazgatósági‐ és dr. Auer Zoltán, Persányi György volt felügyelő 
bizottsági tagokra. 
   
116./ 185. doboz. 575. tétel. Nagykőrösi Népbank. 1921‐1948. 
‐Rev. szám : 322/1943. Folyószám : 211. Jelentés a PK 1943. május 24‐27.  között 
megtartott általános reviziójáról – utalás arra, hogy Benedek László igazgatósági 
tag az 1939 :IV. tc. hatálya alá esik. 
 
‐Rev. szám : 322/1945. Folyószám : 56. A PK tájékozódó jelentése 1945. 
szeptemberében megtartott felülvizsgálatról – benne : az 1600/1944. M. E. 
rendeletnek a 200/1945. M. E. rendelet alapján való hatályon kívül helyezésével 
kapcsolatban, ügyfelek még nem jelentkeztek. 
   
117./ 186. doboz. 581. tétel. Ipari és Kereskedelmi Bank Rt. Pesterzsébet. 1922‐
1947. 
‐Rev. szám: 350/1943. Folyószám: 62. Jelentés a PK 1943. február 11‐13.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne Halápi Oszkár gazdasági főtanácsos, 
érdi földbirtokos zsidó birtokának kivételezettségéről. 
 
‐Rev. szám: 350/1944. Folyószám: 66. Jelentés a PK 1944. február 14‐17.  között 
megtartott általános reviziójáról – utalás 4 zsidó igazgatósági tag lemondására. 
 
118./ 186. doboz. 582. tétel. Pesterzsébeti Takarékpénztár Rt. 1928‐1948. 
Rev. szám: 351/1942. Folyószám: 157. Jelentés a PK 1942. március 23‐24. és 26., 
27‐én megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az igazgatósági 
tagságáról le kell mondania Rosenstein Károly zsidó, volt gyárigazgatónak. 
 
119./ 187. doboz. 584. tétel. Első Pestújhelyi Takarékpénztár. 1925‐1947. 
‐Rev. szám: 352/1943. Folyószám: 20. Jelentés a PK 1943. január 25‐28.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy a társasparcellázás 
résztulajdonosai az 1939:IV. tc. hatálya alá esnek: dr. Szücs András igazgatósági 
tag, Kolman Mór, Hercz Pál és Fornheim Imréné, Schwarz Jenő és László, Grósz 
László. 
 
‐Rev. szám: 352/1944. Folyószám: 96. Jelentés a PK 1944. március 1‐4.  között 
megtartott általános reviziójáról – jelenleg az ügyvezető igazgatói feladatokat 3 
tagú végrehajtó bizottság látja el: vitéz Báthory Kornél, dr. Szücs András zsidó 
ügyvéd és dr. Kolozs. 
 
‐Rev. szám: 352/1946. Folyószám: 32. Jelentés az 1946. május 10‐11. és 25‐én az 
intézet általános helyzetének felülvizsgálatáról – az igazgatósági tagok közül egy 
ügyvéd a deportálásból még nem jot vissza, 2 tagot pedig reaktiváltak. 
 
120./ 188. doboz. 588. tétel. Első Duna vidéki takarékpénztár. Soltvadkert. 1944. 
Kimutatás a takarékpénztár zsidó adósairól 1944. február 29‐én, név, az adósság 
fedezete és összege feltüntetésével. 
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121./ 189. doboz. 591. tétel. Soroksár vidéki Takarékpénztár Rt. Soroksár. 1923‐
1946. 
‐Rev. szám: 405/1942. Folyószm: 417. Jelentés a PK 1942. november 17‐20.  
között megismételt általános reviziójáról – megállapításuk  szerint a 
főrészvényes zsidó Gottesmann család irányítja az intézetet, utalás Baller Béla 
zsidó, pesterzsébeti fiókjuk pénztárosára. 
 
‐Külön jelentés 1942. November 5‐én Soroksáron és a pesterzsébeti fióknál 
megismételt revizióról – személyzeti ügyek: dr. Polgár György zsidó budapesti 
ügyvéd, a Gottesmann család tagjai dr. Ábrányi Tibor zsidó, a pesterzsébeti fiók 
igazgató és Gottesmann Endre zsidó, központban dolgozó tisztviselő 
ténykedésére. 
 
‐Kivonat az 1942. április 22‐I igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből – benne a 
Pesterzsébeti Izraelita Hitközség tartozásának tárgyi fedezetére. 
 
‐Rev. szám: 405/1943. Folyószám: 164. Jelentés a PK 1943. április 10., 12‐17.  
között megtartott általános reviziójáról – benne az 1939:IV. tc. alá eső adósok 
kölcsöneinek száadatai. 
 
‐Rev. szám: 405/1945. Folyószám: 57. Tájékozódó jelentés az 1945. szeptember 
29‐i PK revizorai által tartott felülvizsgálatról – benne arról, hogy a deportált 
Neumann Ármin kereskedő még nem tért haza. 
 
122./ 190. doboz. 595. tétel. Kécskei Hitelintézet és Takarékpénztár Rt. 
Újkécske. 1924‐1948. 
Rev. szám: 479/1942. Folyószám: 359. Jelentés a PK 1942. augusztus 25‐26.  
között megtartott általános reviziójáról‐ benne a zsidó kölcsönök számadatai. 
  
123./ 190. doboz. 597. tétel. Újpesti Takarékpénztár. 1897‐1948. 
‐Rev. szám: 481/1943. Folyószám: 81. Jelentés a PK 1943. február 19‐20.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne Neuhausz Pál zsidó igazgató helyettes 
tevékenységéről. 
 
‐Rev. szám: 481/1945. Folyószám: 41. A PK tájékozódó, 1945. szeptember 11‐i 
felülvizsgálatáról jelentés – benne Gerő János volt igazgató helyettes, 
munkaszolgálatosról és a zsidó iagzgatósági tagokról. 
 
124./ 191. doboz. 599. tétel. Újpest‐vidéki Takarékpénztár Rt. Újpest. 1917‐
1949. 
‐Rev. szám: 483/1943. Folyószám: 82. Jelentés a PK 1943. február 23‐27.  között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az intézet vitatott “keresztény” voltára, 
a volt igazgatósági elnök, néhai Tuchmann Lipót nyugdíját a Közérdekeltségek 
Felügyelő Hatósága visszamenőleg felére csökkentette, Fornheim Imre 
cégvezető felesége zsidó, lásd 119./ pontnál, az intézet főrészvényeseinek 
többsége zsidó. 
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‐Rev. szám: 2067/1944/Vá. 1944. november 17‐i, a takarékpénztárnak írott PK 
levél szerint a 3840/1944. M. E. rendeletet, kiadott végrehajtási utasítás nélkül 
is végre kell hajtani.  
 
‐Levelek: 1600/1944. M. E. rendelet alapján átvett értékek biztonságba 
helyezéséről 1944. október 18., zsidók áltóinak kezeléséről 1944. május 23., 
izraelita hitközség takarék‐ és folyószámla betét ügyeiről 1944. április 25. 
 
‐Rev. szám: 483/1945. Folyószám: 45. A PK tájékozódó, 1945. szeptember 12‐13‐
i felülvizsgálatát tartalmazó jelentés – benne Tuchmann örörkösök 
részvényeinek sorsáról és a zsidó igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokról. 
 
125./ 193. doboz. 603. tétel. Váci Takarékpénztár. 1919‐1948. 
Rev. szám: 490/1944. Folyószám: 288. Jelentés a PK 1944. szeptember 6‐9. és 
11‐13.  között Vácon és fiókjainál Dunakesz‐Alagon, Szenrendrén megtartott 
általános reviziójáról – benne a zsidó tartozások szám adatairól. 
 
126./ 196. doboz. 612. tétel. Dunántuli Bank és Takarékpénztár Rt. Kaposvár. 
1933‐1948. 
Rev. szám : 204/1942. Folyószám : 350. Jelentés a PK 1942. augusztus 25‐
szeptember 2.  között Kaposváron és kirendeltségeinél Tabon, Lengyeltóton és 
Balatonbogláron  megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó birtokokkal 
fedezett kölcsönökről. 
 
127./ 197. doboz. 613. tétel. Kaposvári Bank Rt. 1921‐1947. 
‐Rev. szám : 206/1943. Folyószám : 33. Jelentés a PK 1943. január 28‐30.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az intézet ügyvezető 
igazgatója, igazgatósági tagja, főrészvényese, dr. Bálint Hugó ügyvéd és két 
nőtisztviselője közül az egyik 1939:IV. tc. hatály alá tartozik és a másik 
tanusítványos. 
 
‐Rev. szám: 206/1945. szám: 34. A PK tájékozódó jelentése az 1945. augusztus 
17‐18. között megtartott felülvizsgálatáról – benne dr. Bálint Hugó a 
deportálásból nem érkezett vissza. 
 
128./ 197. doboz. 614. tétel. Kaposvári Kereskedők és Iparosok Takarékpénztár 
Rt. 1923‐1948. 
‐Rev. szám: 207/1940. Folyószám: 308. Jelentés a PK 1940. július 12‐13. és 15‐
17.  között megtartott általános reviziójáról benne a zsidótörvény 
következtében elbocsátott Fodor Gyula ügyvezető igazgató kártérítési peréről. 
 
‐Rev. szám : 207/1942. Folyószám : 82. Jelentés a PK 1942. február 14., 16‐18. 
között megtartott általános reviziójáról – benne az intézet 1939 :IV. tc. hatálya 
alá eső vezérigazgatójáról, aki főrészvényesként 35%‐ot tulajdonolt. 
 
‐Rev. szám : 207/1945. Folyószám : 33. A PK tájékozódó jelentése az 1945. 
augusztus 14. és 16‐án megtartott felülvizsgálatról – utalás azza, hogy az 
igazgatósági tagok közül Berkes Imre és Sándor József a deportálásból még nem 
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jöttek vissza, hasonlóképpen Bogár Lajos ny. MÁV felügyelő, felügyelő bizottsági 
tag sem. 
 
129./ 198. doboz. 615. tétel. Kaposvári Takarékpénztár Rt. 1920‐1947. 
Rev. szám : 205/1944. Folyószám : 265. Jelentés a PK 1944. augusztus 21‐25.  
között megtartott általános reviziójáról – utalás arra, hogy a kölcsönállomány 
csökkenésével számolhatnak a zsidókölcsönök utáni kamat és jutalék kiesése 
miatt, az intézet üzletvitelében törés tapasztalható az általános gazdasági 
helyzet és a zsidókra vonatkozó rendelkezések és az intézet vezetésének csekély 
alkalmazkodó képessége miatt. 
 
130./ 199. doboz. 620. tétel. Marcali Takarékpénztár Rt. 1910‐1948. 
Rev. szám : 275/1943. Folyószám : 109. Jelentés a PK 1943. március 8‐10.  között 
megtartott általános reviziójáról – az intézet alkalmazottai közül egy fő esik az 
1939 :IV. tc. hatály alá. 
 
131./ 201. doboz. 621. tétel. Nagyatádi Takarékpénztár Rt. 1920‐1947. 
‐Rev. szám : 309/1944. Folyószám : 207. Jelentés a PK 1944. június 7., 8. és 10.  
között megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az intézet 
bizományosa, Wimmer Jenő zsidó ismeretlen helyre távozott. 
 
‐Rev. szám : 309/1945. Folyószám : 18. A PK tájékozódó jelenetése az 1945. 
augusztus 6‐8. között megtartott felülvizsgálatról – utalás arra, hogy az 
1600/1944. M. E. rendelet értelmében az intézetnél letétbe helyezett értékeket 
a pénzügyigazgatóság elismervény ellenében elszállította, több ügyfél a letétet a 
kaposvári pénzügy igazgatóságtól visszakapta. 
  
132./ 201. doboz. 624. tétel. Nemesdidi Takarékpénztár Rt. 1940‐1947. 
R.1943/1944/Fm. A PK és az intézet közötti levélváltás az 1600/1944. M. E. 
alapján zár alá vett értékek beszolgáltatása ügyében, 1944. október 17‐ október 
21. 
 
133./ 201. doboz. 625. tétel. Sávolyi Kisgazda Takarékpénztár Rt. 1925‐1947. 
R.2097/1944/Fm. A PK és az intézet közötti levélváltás az 1600/1944. M. E. 
alapján zár alá vett értékek beszolgáltatása ügyében, 1944. november 19‐
november 27. 
 
134./ 202. doboz. 628. tétel. Tab‐vidéki Takarékpénztár Rt. Tab. 1920‐1948. 
R.1538. A PK és az intézet közötti levelezés Balla Miklós zsidó adósuk ügyében, 
1944. július 10‐július 25. 
 
R.1388. A PK és az intézet közötti levelezés Berger Miksa és Fia tégla‐és 
cserépgyár balatonföldvári cég ügyében, 1944. június 20‐július 4. 
 
135./ 204. doboz. 633. tétel. Sopron megyei Első Takarékpénztár. Kapuvár. 
1912‐1947. 
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R.87.012. A PK és az intézet levélváltása Weisz Mátyás a takarékpénztár csornai 
igazgatója ügyében, aki az 1939 :IV. tc. hatálya alá tartozott, 1942. március 18‐
24. 
 
136./ 205. doboz. 634. tétel. Balkányi Takarékpénztár. 1921‐1946. 
‐R.59. A PK tájékozódó jelentése a takarékpénztár helyzetéről, 1945. augusztusz 
21‐én – benne arról, hogy Mandel Herman ügyvezető igazgatót, az intézeti 
részvények 70%‐ának tulajdonosát 1944. áprilisában deportálták, sorsáról 
semmit sem tudnak. 
 
‐132/1947. Feljegyzés a takarékpénztár megszűnése ügyében végzett 1947. 
október 8‐i tájékozódásról – benne ismét arról, hogy Mandel Herman vezetőt és 
két tiszviselőt Klein Zoltánt és Neuwirth Zoltánt deportálták, nem tértek vissza. 
 
133./ 205. doboz. 638. tétel. Gávai Takarékpénztár Rt. 1920‐1946. 
Rev. szám :148/1943. Folyószám :226. Jelentés a PK 1943. június 9‐12.  között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az 1939 :IV. tc. végrehajtása 
következtében elbocsátott Beck Jenő cégvezetőre. 
 
134./ 206. doboz. 639. tétel. Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. 
Kisvárda. 1917‐1948. 
‐R.246. Iratok : akció az intézet zsidó részvénytulajdonasai részéről, részvényeik 
értékesítése érdekében 1942‐ben. 
 
‐R.899/1944. A PK és az intézet közötti levélváltás a viszont leszámítolt zsidó 
váltók ügyében, 1944. április 21‐ május 2.  
 
135./ 207. doboz. 641. tétel. Kisvárdai Ipar és Kereskedelmi Bank Rt. 1929‐1948. 
‐Az 1944. április 11‐i igazgatósági ülés jegyzőkönyve – benne Diner István 
vezérigazgató, Diner Ede igazgató, Róth Miklós tisztviselő, Dénes jenő 
pénztárnok, dr. Diner László intézeti ügyész elbocsátásáról. 
 
‐Az 1946. június 18‐i igazgatósági ülés jegyzőkönyve – benne arró, hogy Diner 
István elbocsátott vezérigazgató az intézet irányítását 1945. májusában átvette. 
 
‐R.1356. Az 1600/1944. M. E. rendelet végrehajtásával kapcsolatos PK és intézet 
közötti levelezés, 1944. június 17‐július 3. 
 
136./ 208. doboz. 642. tétel. Kisvárdai Takarékpénztár. 1913‐1948. 
Iratcsomó száma: R.249/XXI.1944. A PK és az intézet közötti levélváltás az 
1680/1944. M. E. rendelet végrehajtása ügyében, 1944. május 2‐ május 6. 
 
Rev. szám:249/1942. Folyószám: 317. Jelentés a PK 1942. július 13‐15.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az 1939:IV. tc. végrehajtása 
következtében nyugdíjazott Kun Samu 72 éves, volt ügyész továbbra is irányítja 
az intézet adminisztrációját. 
 
R.249. Az intézet válasza és iratok a fenti revizió által megállapítottakra. (1942.) 
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R.249. A PK feljegyzése a takarékpénztár ügyében – még mindig 4 zsidó 
igazgatósági tagja van az intézetnek, 1942. április 27. Névtelen levél, amelynek 
írója elmarasztalja Kun Samut. 
 
137./ 208. doboz. 644. tétel. Mándoki Takarékpénztár rt. 1935‐1948. 
‐Rev.szám: 278/1942. Folyószám: 315. Jelentés a PK 1942. július 8‐11.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne Roshlitz Miksa vezérigazgató, 
igazgatósági tag, nagybirtokos, aki az 1939:IV. tc. hatálya alá tartozik. 
 
‐R.278. A PK jelentése 1945. augusztus 18‐án a takarékpénztár helyzetéről – 
benne arról, hogy Rochlitz Miksa vezérigazgatót, 57 %‐os részvénytulajdonost, 
Rosenbaum Miklós ügyvezető igazgatót és Berkovits Sándor könyvelőt 
deportálták, Rochlitz meghalt, a másik két deportált az jelentés készítésekor 
útban volt hazafelé. 
 
138./ 209. doboz. 646. tétel. Szabolcs megyei Takarékpénztár. Nagykálló. 1919‐
1948. 
Rev. szám: 317/1942. Folyószám: 377. Jelentés a PK 1942. szeptember 23‐26 és 
28‐án megtartott általános reviziójáról – utalás Lőwy Kálmán védett zsidó 
adósra. 
 
139./ 210. doboz. 648. tétel. Nyírbátori Takarékpénztár Rt. 1922‐1947. 
‐Rev. szám: 331/1942. Folyószám: 162. Jelentés a PK 1942. március 20‐24. és 26‐
án megtartott általános reviziójáról – utalás Ács györgy 1939:IV. tc. 
következtében elbocsátott tisztviselőre. 
 
‐R.331. A PK tájékozódó jelentése a takarékpénztár helyzetéről 1945. augusztus 
18‐án – benne arról, hogy a deportált Spiró Adolf és Szilvási Sándor 
tisztviselőkről semmit sem tudtak. 
 
140./ 210. doboz. 649. tétel. Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár Rt. Nyírbátor. 
1921‐1947. 
Rev. szám:332/1944. Folyószám:221. Jelentés a PK 1944. június 20‐22.  között 
megtartott általános reviziójáról – benne Kuti (Klein) Sándor volt intézeti 
cégvezető ügye és az intézet zsidó adósainak számadatai. 
 
141./ 211. doboz. 651. tétel. Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület. 
‐Re,  szám:  333/1945.  Folyószám:  10.  A  PK  tájékozódó  jelentése  az  1945. 
augusztus  7‐i  felülvizsálatáról  –  benne  arról,  hogy  az  1944.  áprilisában 
igazgatósági  tagságáról  lemondott Bodor  Zsigmondot, dr. Klár Andrást  és Klár 
Istvánt 1945. július 12‐én reaktiválták. 
 
‐Rev. szám: 333/1942. Folyószám:371. Jelentés a PK 1942.szeptember 25., 26. és 
28‐30.  között megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  az  1750/1942. M.  E. 
rendelet végrehajtásának következményeiről és a zsidó kölcsönök adatairól. 
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142./ 212. dobot. 652. tétel. Nyír.vidéki Takarékpénztár Rt. Nyíregyháza. 1917‐
1947. 
‐Rev.  szám:  334/1944.  Folyószám:  6.  Jelentés  a  PK  1944.  január  22.,  24‐26.  
között megtartott általános  reviziójáról – benne az 1942:XV:  tc. hatály alá eső 
ingatlanokkal fedezett kölcsönökről, dr. Bergstein Jenő volt intézeti ügyész peres 
ügyéről. 
 
‐Rev. szám: 334/1945. Folyószám: 11. A PK tájékozódó jelentése az 1945. július 
hónapban  megtartott  felülvizsgálatáról  –  utalás  az  előző  évben  az 
igazgatóságból  kimaradt  tagokra:  dr.  Héri  Géza,  Láng  Ernő,  a 
felügyelőbizottságból  Conrad  Gyula  és  Lovász  Dezső,  akik  távozására  az 
1540/1944. M. E. alapján került sor. 
 
143./ 213. doboz. 653. tétel. Szabolcsi Központi takarékpénztár Rt. Nyíregyháza. 
1935‐1947. 
‐Rev.  szám: 335/1944. Folyószám: 176.  Jelentés a PK 1944. május 1‐4.   között 
megtartott általános  reviziójáról – az 1942:XV.  tc. hatály alá eső kölcsönökről, 
1600/1944. M. E. hatálya eső adósok tartozásáról. 
 
‐Rev. szám: 335/1945. Folyószám: 13. A PK tájékozódó jelentése az 1945. július 
hónapban megtarott felülvizsgálatáról – benne arról, hogy az előző felülvizsgálat 
óta az igazgatósági tagok közül Füzes Sándor a debreceni MOKTÁR igazgatójának 
és Kovács László tagsága a zsidótörvény következtében megszűnt. Kovács László 
a deportálásból még nem tért vissza. 
 
144./ 213. doboz. 654. tétel. Tiszapolgári Hitelbank Rt. Polgár. 1913‐1947. 
‐Rev. szám: 367/1944. Jelentés a PK 1944. június 27‐július 1.  között megtartott 
általános  reviziójáról  –  benne  arról,  hogy  1944.  április  16‐án  razziaszerűen 
internálták Dékány (Dékán) István igazgatót és Faragó Lajos könyvelőt. 
 
‐R. 367. A PK tájékozódó  jelentése a bank helyzetéről 1945. augusztus 18‐án – 
benne Dékán  István  volt  vezetőt  és  Fragó  Lajos  könyvelőt deportálták. Dékán 
útban van hazafelé, Faragóról nem volt hírük. 
  
145./ 214. doboz. 657. tétel. Tiszalöki Takarékpénztár Rt. 1920‐1947. 
R. 463. A PK  tájékozódó  jelentése az 1945. augusztus 17‐i  látogatásról‐ benne 
arról,  hogy  Rosenberg  Miklós  volt  igazgató,  deportált  sorsáról  nem  tudtak 
semmit sem. 
 
146./ 214. doboz. 659. tétel. Újfehértói Takarékpénztár Rt. 1927‐1947. 
R. 478. A Grüberger‐féle bitok, Lichtmann‐féle birtok, Gelbmann Lajosné zsidó 
birtokok érdekeltségi körébe tartozik, el nem adásuk súlyos veszteséget okoz az 
intézetnek, a level dátuma 1944. február 24. 
 
147./ 215. doboz. 661. tétel. Csengeri Népbank Rt. 1927‐1945. 
R.  96. A  PK  tájékozódó  jelentése  a  bank  helyzetéről  1945.  augusztus  21‐én  – 
Guttmann  Gyula  könyvelőt  1944.  április  hónaőban  deportálták,  sorsáról  nem 
tudnak semmit. 
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148./ 216. doboz. 662. tétel. Csenger és vidéke Takarékpénztár Rt. 1898‐1947. 
‐Rev. szám : 95/1942. Folyószám : 275. Jelentés a PK 1942.  június 9‐12.   között 
megtartott általános reviziójáról – az intézet zsidó könyvelőjét elbocsátották. 
 
‐R.95.  A  PK  és  atakarékpénztár  levélváltása,  dr.  Reinitz  Hermann  igazgató, 
családjával együtt helyén maradhasson, mint a két csengeri zsidó orvos, 1944. 
április 17‐20. 
 
149./ 216. doboz. 663. tétel. Fehérgyarmati Népbank Rt. 1922‐1947. 
Rev.szám : 143/1942. Folyószám : 314. Jelentés a PK 1942.  július 13‐15.   között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  Lőrincz  József  zsidó  vezérigazgató 
elbácsáti ügye. 
 
150./ 217. doboz. 666.  tétel. Mátészalkai  Ipar és kereskedelmi Bank Rt. 1905‐
1948. 
‐R.  279.  Névtelen  feljelentés  1943.  január  hónapban  a  bank  zsidó 
alkalmazottainak foglalkoztatása miatt. 
 
‐R. 279. A PK  igazoló  levelei a banknak, az 1944. március 19. után, beváltás  ill. 
átruházás nélküli  váltókról, amelyek  feltehetően  zsidó ügyfelek  tulajdona  volt, 
1945.  december  29.  A  PK  tájékozódó  jelentése  a  bank  helyzetéről  1945. 
augusztus 18‐án.  
 
151./ 218. doboz. 669. tétel. Mátészalkai Takarékpénztár Rt. 1911‐1948. 
‐Rev. szám: 281/1942. Folyószám: 177.  Jelentés a PK 1942. március 23., 24. és 
26‐án  megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  a  zsidó  adós  birtokosok 
számadatai. 
 
‐Rev. szám: 281./1943. Folyószám: 125. Jelentés a PK 1943. március 24. és 26‐án 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  az  1942:XV.  tc.  alá  eső  adósok 
számadatai. 
 
152./ 218. doboz. 671. tétel. Kishitel és Népbank Rt. Nagybánya. 1941‐1942. 
A  zsidó bank dokumentumai. Közgyűlési  jegyzőkönyve 1941. november 12‐én, 
benne a jelen levők névsora, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyve 
1941. szeptember 17‐én, az intézet roved története. Az egész tétel minkrofilmre 
vételét javaslom. 
 
153./ 219. doboz. 674. tétel. Chiorana Takarék és Hitelintézet Rt Nagyszombat. 
R.  143.  A  PK  tájékozódó  jelentése  az  intézetnél  történt  látogatásukról,  1940. 
október  22‐én  –  alkalmazottaik  között  Chepes  Jenő  zsidó  főkönyvelő  és  dr. 
Kálmán Henrik zsidó intézeti ügyész. 
 
154./ 219. doboz. 677. tétel. Sárközújlaki Takarék és Hitelegylet Rt. 1940. 
R.  124.  A  PK  tájékozódó  jelentése  az  intézetnél  történt  látogatásról  1940. 
október 17‐én –  alkalmazottaik  közül  Lengyel Miklós  könyvelő  zsidó, Hegedűs 
Dezső volt ügyész zsidó.    
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155./ 219. doboz. 678. tétel. Kishitel és takarékpénztár rt. Szatmárnémeti. 1940‐
1942. 
A  zsidó  bank  dokumentumai.  Az  intézet  cége  és  székhelye:  Banca  de  Credit 
Marunt  S.  A.  Cassa  de  Credit  Popular,  Satu‐Mare.  Az  egész  tétel mikrofilmre 
vételét javaslom. 
 
156./ 219. doboz. 679. tétel. Közgazdasági Bank Rt. Szatmárnámeti. 1940‐1941. 
A PK tájékozódó jelentése az 1940. október 12‐i látogatásukról – megállapításuk 
szerint a bank zsidó érdekeltségű. 
 
F.sz. E. 41. Jelentés a PK 1941. június 11‐én megtartott általános reviziójáról. 
 
157./  219.  doboz.  683.  tétel.  Szatmár  megyei  Gazdasági  Bank  Rt. 
Szatmárnémeti. 1942‐1947. 
Rev.  szám: 892/1944. A bank mátészalkai  fiókja és  a helyi  gettó  felállításának 
ügyében  a  PK  és  az  intézet  vzetője  Ortutay  Gyula  vezérigazgató  levelezése, 
1944. április 21‐májua 1. 
 
158./  220.  doboz.  686.  tétel.  Szatmár  megyei  Takarékpénztár  Rt. 
Szatmárnémeti. 1942‐1944. 
R.745.  Szatmárnémeti  m.  kir.  törvényszék  végzése  a  takarékpénztár  zsidó 
igazgatósági  tagjainak  és  vezetőinek  törlése  ügyében:  Gerber  József,  Szipszer 
Nándor és Winkler Sándor cégvezetők. 
 
A  PK  tájékozódó  jelentése  a  takarékpénztár  nagybányai  fiókjánál  tett  1940. 
október 24‐i látogatásról – benne Sugár Kálmán izr. főnökről. 
 
159./ 221. doboz. 699.  tétel. Kereskedelmi és Gazdasági Bank Rt.  Szilágycseh. 
1940‐1941. 
A  PK  tájékozózdó  jelentése  az  1940.  október  31‐I  látogatásukról  –  benne  az 
igazgatóság  zsidó  tagjairól: Deutsch Gyula  szabó, Ferencz  József birtokos, Friss 
Sándor  kereskedő, Goldfarb  József  kereskedő,  dr.  Kertész  Samu  ügyvéd  és  az 
intézet  ügyésze,  a  felügyelő  bizottsági  tagok  közül:  Brüll  Samu,  Klein  Ferenc 
kereskedő, Stern Illés kereskedő. az alkalmazottak közül: Glück Mór cégjegyző és 
könyvelő. 
Az egész tétel mikrofilmre vételét javaslom. 
 
160./  221.  doboz.  690.  tétel.  Szilágycsehi  Koronabank  Rt.  és  Néphitelintézet. 
Szilágycseh. 1937‐1940. 
‐A PK tájékozódó jelentése a Szilágycsehi Koronabank Rt.‐nél 1940. október 31‐
én  tett  látogatásról – a megfogalmazás  zsidó  intézet,  igazgatósági  tagok közül 
zsidó:  Havas  Endre  elnök,  kereskedő,  dr.  Szász  Antal  ügyvezető  igazgató,  az 
intézet  ügyésze,  főrészvényes,  Blau  József  terménykereskedő,  felügyelő 
bizottsági  tagok  közül:  Hoffmann  Ignác  gazdálkodó,  alkalmazottak  közül: 
Kőnigstein Lajos cégjegyző, péztárnok, Kőnigstein Sándor könyvelő. 
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‐Dr.  Bakóczay  főrevizor  jelentése  a  szilágycsehi  piac  helyzetéről  és  a  piac 
rendezése érdekében a helyszínen folytatott tárgyalásokról, 1942. június 12. 
 
‐Folyószám: E.110. Jelentés a PK 1941. július 25‐26. között megtartott általános 
reviziójáról  a  Szilágycsehi  Koronabank  Rt.  és  Néphitelintézetnél  –  benne  az 
intézet  története  fuziók,  az  intézet  zsidó  családi  vállalat,  jelenlegi,  tényleges 
vezetője dr.  Szász Antal,  rajta  kivül az  intézet 2  tisztviselője  is  zsidó és  rokoni 
szálak füzik őket egymáshoz. 
 
‐Folyószám: 33/nt. Jelentés a PK 1943. május 22‐I, a Kereskedelmi és Gazdasági 
Bank  Rt.‐nál   megtartott  közhiteli  reviziójáról  –  benne  Glück Mór  cégvezető, 
főkönyvelőről, dr. Kertész Samu  igazgatósági tag, egykori ügyvéd követeléséről. 
Utalás  az  intézet  zsidó  igazgatósági  tagjaira:  Ferencz  József  földbirtokosra, dr. 
Kertész  Samu  ügyvédre.  Az  1943.  szeptember  19‐I  rendkívüli  közgyűlés 
jegyzőkönyve. 
 
161./ 222. doboz. 691. tétel. Közgazdasági Bank Rt. Szilágysomló. 1940‐1941. 
A PK tájékozódó jelentése 1940. November 6‐i látogatásukról – ekkor az intézet 
felszámolás  alatt  allot.  Felszámoló  biztosai  közül  zsidó:  Klaermann  Lajos 
magánzó, dr. Spéter Henrik ügyvéd,  felügyelő bizottsági  tagjaiközül: Frankovits 
Sándor kereskedő, alkalmozottai közül Brüll Sámuel főkönyvelő. 
 
162./ 223. doboz. 694. tétel. Szilágysomlói Takarékpénztár Rt. 1941‐1944. 
‐Rev. szám: 752/1942. Folyószám: 302. Jelentés a PK 1942. június 26‐27. között 
megtartott általános reviziójáról – az intézet 2 vezetője zsidó: dr. Székely Sándor 
és Dr. Spéter Hernrik igazgatósági és végrehajtó bizottsági tagok. 
 
‐Rev. szám: 752/1943. Folyószám: 202. Jelentés a PK 1943. május 14‐15. között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az intézet vezetőségének átalakítására. 
 
163./ 223. doboz. 695. tétel. Takarékpénztár és kereskedelmi Bank Rt. Tasnád. 
1940‐1944. 
R.753. Az intézet 1944. október 6‐án kelt levele a PK‐hoz, többek között a zsidó 
értékek átadásáról a pénzügyigazgatóságnak 
 
164./ 223. doboz. 696. tétel. Zsibói Kereskedelmi Bank Rt. 1940. 
A  PK  tájékozódó  jelentése  az  1940.  November  4‐i  látogatásukról  –  az 
iagzagtósági tagok közül zsidó: dr. Halász Elemér gör. kel. vallásra áttért ügyvéd, 
intézeti  ügyész,  Stark  Herman  kereskedő,  felügyelő  bizottsági  tagok  közül: 
Jeremiás Bertalan kereskedő. 
 
165./ 224. doboz. 700. tétel. Gazdasági  Ipari éa Kereskedelmi Bank. Dés. 1942‐
1944. 
Rev. szám: 706/1942. Folyószám: 76. Jelentés a PK 1942. február 10‐14. között 
megtartott általános reviziójáról – igazgatósági tagok közül zsidó: dr. Ágai Andor 
ügyvezető igazgató és Rosenberg József földbirtokos. 
 
166./ 224. doboz. 701. tétel. Kishitel és Takarékpénztár Rt. Dés. 1941‐1942. 
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Zsidó bank dokumentumai: 1942. december 13‐i közgyűlés jegyzőkönyve benne 
lista résztvevőkről, igazgatósági ülés jegyzőkönyve, 1941. augusztus 29. 
Az egész tétel mikrofilmre vételét javaslom. 
 
167./ 225. doboz. 708.  tétel.  Szamosújvár‐Kékes  és  vidéke  Takarékpénztár Rt. 
Szamosújvár. 1940. 
A  felszámolás  alatt  álló  Szamosújvár‐Kékes  és  vidéke  Takarékpénztár  Rt. 
önvallomása  –  részvénytulajdonosok  közül  zsidó  dr.  Köves  Sándor  ügyvéd, 
felügyelő bizottsági tagok közül Adler Samu kereskedő, 1940. október 19. 
 
168./ 227. doboz. 715. tétel. Bonyhádi Takarékpénztár Rt. 1917‐1947. 
R. 81. A takarékpénztár és PK levélváltása az 1600/1944. M. E. rendelet alapján 
zár alá vett letétek beszolgáltatása ügyében, 1944. október 27‐november 9. 
 
169./ 227. doboz. 716. tétel. Dombóvári Takarékpénztár Rt. 1911‐1948. 
‐R. 122. A takarékpénztár és PK levélváltása az 1750/1944. M. E. rendelethatálya 
alá eső  ingatlanokra  történő kölcsönfolyósítás  tárgyában, 1942. május 4‐május 
7. 
 
‐Rev.  szám:  122/1944.  Folyószám:  233.  Jelentés  a  PK  1944.  július  5‐8.  között 
megtartott általános reviziójáról – bebbe az intézet zsidó adósainak számadatai. 
 
‐R.  122.  Ács  Vilmos  Bankháza  ügyében  a  takarékpénztár  és  a  PK  levelezése, 
mivel  a  bankház  tulajdonosa  az  1600/1944. M.  E.  rendelet  hatálya  alá  esett, 
1944. május 9‐június 5. 
 
170./ 228. doboz. 717. tétel. Dunaföldvári Népbank Rt. 1920‐1947. 
Rev.  szám: 125/1944. Folyószám: 245.  Jelentés a PK 1944.  július 17‐21. között 
megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó adósok  tartozásának és betét 
követeléseik számadatai. 
 
171./ 229. doboz. 720. tétel. Egyesült Dunaföldvári Takarék és Hitalbank. 1920‐
1947. 
‐R. 126. Az intézet két levele (1944. október 21 és 1944. November 9.) a PK‐hoz 
az  1600/1944.  M.  E.  rendelet  értelmében  a  zsidók  által  letett  arany  és 
ékszerfélék  elrejtéséről,  valamint  a  3840/1944. M.  E.  rendelet  értelmében  az 
államra átszállt értkpapírok és értékek addigi  rejtekhelyéről, másik helyre való 
áthelyezéséről. 
 
‐Rev.  szám:  126/1944.  Folyószám  278.  Jelentés  a  PK  1944.  augusztus  29‐
szeptember 5. között megtartott általános  reviziójáról – benne  zsidó ügyfeleik 
tartozásának számadatai. 
 
172./  230.  doboz.  724.  tétel.  Pincehely‐Görbői  takarékpénztár  Rt.  1912.1947. 
Pincehely. 
Rev.  szám: 366/1944. Folyószám:197.  Jelentés a PK 1944. május 25‐26. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  arról,  hogy  az  addig  7  tagú 
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igazgatóságukból  3  tag  működése  megszűnt  az  1540/1944.  M.  E.  rendelet 
következtében. 
 
173. / 230. doboz. 725. tétel. Simontornyai takarékpénztár Rt. 1921‐1947. 
271/1945. 1945. június 20. érkeztetésű irat. A takarékpénztár jelentése a PK‐nak 
helyzetükről  és  az  1540/1944.  M.  E.  rendelet  következtében  kimaradt 
igazgatósági tagokról : Berger Pál vezérigazgató, Gottlieb Imre, Rothauser Lajos, 
akik még nem érkeztek vissza. 
 
174./ 231. doboz. 725. tétel. Simontornyai Takarékpénztár Rt. 1921‐1947. 
‐R.397.  Feljegyzés  a  takarékpénztár  ügyében,  Berger  Pál  zsidó  vezérigazgató 
állásában való megtartásáról, 1942. június 19. 
 
‐Rev.  szám : 397/1943.  Folyószám : 260.  Jelentés a PK 1943.  július 7‐9.  között 
megtartott általános reviziójáról – az intézet bonítását veszélyezteti az 1939 :IV. 
tc. hatálya alá eső vezérigazgatói nyugdíj kifizetéséhez szükséges tőkeszükséglet. 
 
‐Rev. szám : 397/1944. Folyószám : 196. Jelentés a PK 1944. május 22‐24. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az 1600/1944. M. E. rendelet alapján 
vagyon  bevallásra  kötelezett  személyek  tartozásairól  és  a  zárolt  betétek 
összegéről. 
 
175./ 231. doboz. 726. tétel. Szekszárdi Takarékpénztár. 1921‐1948. 
R.416.  Az  1939 :IV.  tc.  következményeként Weisz  Józsefné,  a  takarékpénztár 
paksi fiókja tisztviselőjének végkielégítési ügye, 1943. március 4‐március 9. 
 
176./ 232. doboz. 728. tétel. Tamási Takarék és Hitelbank Rt. 1941‐1948. 
R.  449.  Dr.  Tarján  Józsefné  panaszos  levele  és  a  PK  válasza,  1945‐július  1‐
augusztus 23. 
 
177./ 234. doboz. 735. tétel. Halmi Egyesült Bank Rt. 1940‐1941. 
A PK  tájékozódó  jelentése az 1940. október 17‐én  tett  látogatásukról – utalás 
arra, hogy az  igazgatóság  tagjai  közül  zsidó Blau  Lajos, az alkalmazottak  közül 
Glück Katalin. 
 
178./ 234. doboz. 737. tétel. Halmi Takarékpénztár Rt. 1940‐1941. 
(126.) A PK  tájékozódó  jelentése az 1940. október 17‐én  tett  látogatásukról – 
benne  az  igazgatósági  tagok  közül  zsidó:  Braun  Gábor  a  Szilágysomlói 
Takarékpénztár  ügyvezető  igazgatója,  Gottlieb  Emánuel  fakereskedő,  Nádas 
Lajos ügyvezető igazgató. 
 
179./ 234. doboz. 738. tétel. Nagyszöllősi Népbank Rt. 1939‐1944. 
Folyószám: 436. Jelentés a PK 1939. november 24., 27‐28. és 30‐án megtartott 
általános  reviziójáról  –  benne  a  részvénytöbbség  Friedmann  Lipót  igazgató  és 
családja kezében van, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok ortodox zsidók. 
 
180./ 235. doboz. 744. tétel. Kárpátaljai bank Rt. Ungvár. 1939‐1946. 
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Jelentés a PK  bank tiszaújlaki fiókjánál 1939. November 24‐25. és 28‐30. között 
megtartott státusz reviziójáról – benne a fiók vezetője Feldmann Bertalan zsidó. 
 
181./ 237. doboz. 751. tétel. Kőszegi Takarékpénztár. 1921‐1948. 
216/1945.  érkeztető  bélyegzőjű  irat.  A  takarékpénztár  levele  a  PK‐nak  és 
melléklete:  kimutatás  az  orosz  tiszti  gazdasági  bizottságok  által  átvett,  az 
1600/1944. m. E. rendelet értelmében a zsidó  letétekben kezelt arany és ezüst 
tárgyakról  (csak a  tárgyak megnevezése) és az ugyan  cask általuk átvett  zsidó 
letétekben kezelt értéklpapírokról – 1945. június 9. 
 
182./ 238. doboz. 753. tétel. Muraszombati takarékpénztár Rt. 1941‐1944. 
A PK tájékozódó jelentése az 1941. június 18‐19‐i látogatásukról – az igazgatóság 
tagjai közül zsidó Berger Béla nagykereskedő. 
 
183./ 240. doboz. 759.tétel. Szentgotthárdi takarékpénztár Rt. 1922‐1948. 
R. 1217/1944/Vá. A  takarékpénztár és PK  levélváltása Krausz Manó  cégvezető 
szolgálatban való visszatartása ügyében – 1944. május 24‐június 1. 
 
184./ 240. doboz. 760. tétel. Dunántuli Leszámítoló Bank Rt. Szombathely. 1942‐
1948. 
‐Rev.  szám:  443/1942.  Folyószám:  38.  Információs  helyzetkép  a  Hitelosztály 
részére  elnevezésű  nyomtatvány  szerint  a  bank  ügyvezető  igazgatója  Párczer 
Géza az 1939:IV. tc. hatály alá esik. 
 
‐Rev. szám: 443/1944. Folyószám: 231. Jelentés a PK 1944. június 22‐24. és 26‐
29. között megtartott általános reviziójáról – utalás László és Weisz vagyontalan, 
internált zsidók tartozására. 
 
‐Rev.  szám:  443/1945.  Folyószám:  98.  Jelentés  az  inzézet  szombathelyi 
központjában  és  pápai  fiókjánál,  a  PK  1945.  október  4‐5.  és  8‐án megtartott 
tájékozódó felülvizsgálatáról – utalás a zsidóktól zár alá vet értékek sorsára. 
 
185./  241.  doboz.  761.  tétel.  Szombathelyi  Egyházmegyei  Takarékpénztár  Rt. 
1918‐1948. 
Rev.  szám:442/1944.  Folyószám:  48.  Jelentés  a  PK  1944.  február  4‐5.  és  7‐9. 
között megtartott általános  reviziójáról – utalás Mandl  Jónás és  fiai  cég peres 
ügyére és az 1942:XV.  tc. hatálya alá eső  zsidó birtokokkal  fedezett kölcsönök 
számadataira. 
 
186./ 242. doboz. 763. tétel. Szombathelyi Takarékpénztár Rt. 1918‐1948. 
‐Rev. szám: 444/1944. Folyószám: 10.  Jelentés a PK 1944.  január 18‐25. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  az  1942:XV.  tc  hatálya  alá  eső  zsidó 
birtokokkal  fedezett  kölcsönök  számadatairól,  benne  Hirschenhauser  Gyula 
kölcsönére való utalással. 
 
‐R. 444. A takarékpénztár és a Pk levélváltása arról, hogy dr. Pető Ernő zsidó volt 
igazgatósági  tag  nevén  szereplő,  letétben  levő  részvényeinek  tulajdonjogát 
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elismerhetik‐e  feleságe  született  mezőszegedi  Szegedy  Gina  tulajdonaként, 
1944. április 28‐július 18. 
 
187./ 243. doboz. 765. tétel. Vármegyei Takarékpénztár Rt. Szombathely. 1918‐
1948. 
‐Rev.  szám:  446/1942.  Folyószám:  109.  Információs  helyzetkép  a  Hitelosztály 
részére  elnevezésű  nyomtatvány  –  benne  Stein  Ágoston  m.  kir.  korm. 
főtanácsos, az intézet vezérigazgatója tanisízványos. 
 
‐Rev. szám: 446/1944. Folyószám: 167. Jelentés a PK 1944. április 20‐22. és 24‐
26.  között  megtartott  általános  reviziójáról  –  Stein  Ágoston  zsidó,  eddigi 
vezérigazgató  elbocsátandó,  de  6  hónapra  való  visszatartását  kérelmezték,  az 
alkalmazottak közül Rechnitzer  Irma könyvelő az 1540/1944. M. E. hatálya alá 
esett. 
 
188./ 244. doboz. 766. tétel. Tótkeresztúri Takarékpénztár Rt. 1941. 
A  PK  tájékozódó  jelentése  az  1941.  június  20‐án  tett  látogatásukról  –  az 
igazgatósági tagok közül zsidó dr. Vályi Sándor ügyvéd. 
 
189./ 245. doboz. 772. tétel. Devecseri Takarékpénztár. 1904‐1947. 
‐Rev. szám: 118/1942. Folyószám: 245. Jelentés a PK 1942. május 18‐21. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  a  zsidó  kölcsönök  számadatai, 
igazgatósági tagjaik közül 3 zsidó. 
 
‐A  takarékpénztár  1944.  április  5‐i  igazgatósági  ülésének  jegyzőkönyve  – 
Mautner  László  ügyvezető  igazgató,  dr.  Mautner  Elemér  és  Weisz  József 
igazgatósági tagok valamint dr. Weisz Kálmán felügyelő bizottsági tag lemondott 
tisztségéről. 
 
190./ 246. doboz. 773. tétel. Enyingi Takarékpénztár. 1906‐1948. 
Rev. szám: 136/1942. Folyószám: 293. Jelentés a PK 1942.  június 22‐25. között 
megtartott általános reviziójáról – benne az intézeti ügyész leköszönéséről és az 
egy zsidó igazgatósági tagról. 
 
191./ 246. doboz. 775. tétel. Pápai Hitelintézet Rt. 1921‐1947. 
Rev.  szám:  345/1944.  Folyószám:  273.  Jelentés  a  PK  1944.  augusztus  28‐31. 
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök számadatai. 
 
192./ 247. doboz. 777. tétel. Pápai Takarékpénztár. 1917‐1948. 
Rev. szám: 347/1945. Folyószám: 97. A PK tájékozódó fefülvizsgálatáról jelentés 
(1945.  október  4‐9.,  11.)  –  utalás  arra,  hogy  a  zsidó  értékeket  1945. 
februárjában  az  adóhivatal  elismervény  ellenében  átvette  és  állítólag 
Veszprémbe beszállították. 
 
193./ 249. doboz. 782. tétel. Veszprémi Takarékpénztár. 1921‐1947. 
Az 1942. március 31‐i  igazgatósági ülés kivonatos  jegyzőkönyve – benne arról, 
hogy  dr.  Szász  Ferenc  igazgatósági  elnökhelyettest  a  7140/1941.  M.  E. 
rendeletnek megfelelően a Pénzügyminisztériumnak bejelentették. 
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R.  498.  Feljegyzés  a  takarékpénztár  ügyében  1942.  június  19‐én  –  utalás  dr. 
Spitzer József zsidó ügvéd igazgatósági tagra. 
 
194./ 250. doboz. 785. tétel. Alsólendvai Takarékpénztár Rt. 1941‐1944. 
‐R.  801.  A  PK  tájékozódó  jelentése  az  1941.  június  21‐én  tett  látogatásról  – 
benne  « a  vezetőség magyarokból  és  a megszállás  alatt  is magyaroknak  valló 
zsidókból  áll « ,  az  igazgatósági  tagok  közül  zsidó :  Pollák  Emil  elnök, 
vezérigazgató, Brünner Béla kereskedő, dr. Preisz Mór orvos, Wortmann Ármin 
kereskedő,  felügyelőbizottsági  tagok :  dr.  Kollin  Ignác  orvos,  Freyer  László 
kereskedő, alkalmazottak közül : Adler Miksáné pénztárnoknő. 
 
‐Rev. szám : 801/1944. Folyószám : 208. Jelentés a PK 1944. június 6‐12. között 
megtartott rendes reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök számadatai. 
 
195./  250.  doboz.  787.  tétel.  Csáktornya‐Muraközi  Takarékpénztár  Rt.  1941‐
1944. 
‐A PK tájékozódó jelentése az 1941. július 31‐augusztus 1. közötti látigatásukról 
–  a  takarékpénztár  vezetése  és  a  részvények  50%‐a  zsidó  kézben  van,  az 
igazgatósági tagok közül zsidó : Mozes Iván elnök, Benedikt Jenő, Meider Albert, 
Mózes  Géza,  felügyelő  bizottsági  tagok  közül :  dr.  Viola  Mihály  orvos, 
alkalmazottak közül : Polgár benő  igazgató, Riedner Sándor főkönyvelő, Fischer 
györgy pénztárnok, Lebovics János segédkönyvelő, nyigdíjas : Bauman Karolin. 
 
‐A takarékpénztár 2 levele a PK‐hoz : 1944. május 2. Riedner Sándor tisztviselőt 
“a múlt  hét  folyamán  az  összes  csáktornyai  zsidóval  együtt  internálták,  ezért 
járandóságaikat  nem  tudták  kifizetni  nekik.  1944.  május  11‐i  levél:  az 
1600/1944. M. E. rendelet végrehajtásáról. 
 
196./ 251. doboz. 791. tétel. Keszthelyi Takarékpénztár Rt. 1921‐1948. 
‐R.  225.  A  PK  és  a  takarékpénztár  levélváltása  az  1600/1944. M.  E.  rendelet 
alapján zár alá vet letétek elhelyezése ügyében, 1944. október 30‐ november 4. 
 
‐R. 225. A PK és a takarékpénztár levélváltása, az intézet egyik zsidó, ismeretlen 
helyre  szállított nyugdíjasának ügye, akinek nyugdíját havonta “ki nem  fizetett 
nyugdíj”  címén  könyvelik  és  a  könyvelt  összeg  adóját  havonta  lerójják,  1944. 
szeptember 21‐29. 
 
‐Rev. szám: 225/1942. Folyószám: 224. Jelentés a PK 1942. május 15‐16. és 18. 
között megtartott általános reviziójáról – benne arról, hogy az igazgatóság fele, 
5 fő zsidó származású. 
 
‐Re.  szám:  225/1944.  Jelentés  a  PK  1944.  április  26‐28.  között  megtartott 
általános reviziójáról – az intézet részvényeinek 68 %‐a zsidó kézben volt ekkor, 
az igazgatóság 4, a felügyelő bizottság 2 zsidó tagjának megbizatása megszűnt. 
 
197./  252.  doboz.  793.  tétel.  Kiskomárom  és  vidéke  községi  hitelszövetkezet. 
1924‐1947. 
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R.  229.  A  PK  és  az  intézet  levélváltása  arról,  hogy  Lukács  László 
munkaszolgálatos,  zsidó,  komárvárosi  lakos  váltó  tartozásának  kamatait  eddig 
szülei  fizették, akiket  ismeretelen helyre elszállítottak – most ki  fizesse a váltó 
kamatát, 1944. június 19‐24. 
 
198./  253.  doboz.  796.  tétel.  Nagykanizsai  Bankegyesület  és  Délzalai 
Takarékpénztár Rt. 1937‐1947. 
‐Rev. szám: 312/1940. Folyószám: 61.  Jelentés a PK 1940.  február 9‐10. és 12‐
13.  között  megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  arról,  hogy  a  jelentés 
készítői  nehezményezik:  7720/1939.  M.  E.  rendeletben  foglaltak  alapján  az 
igazgatóság elnöki és alelnöki tisztségeket az arányosítás megoldása érdekében, 
keresztény tagok sorából választott másodelnöki ill. másodalelnöki tisztségekkel 
bővítették ki. 
 
‐Rev. szám: 312/1944. Folyószám: 28.  Jelentés a PK 1944.  január 18‐25. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  utalás  a  helyettes  ügyvezető,  Kaszt  Árpád 
cégvezetőre, aki az 1939:IV. tc. hatály alá esik. 
 
199./ 255. doboz. 797. tétel. Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. 1923‐1947. 
‐Rev. szám: 313/1942. Folyószám: 221.  Jelentés a PK 1942. május 5‐10. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  Elek  Géza  volt  elnök  iazgatósági 
tagságát az 1939:IV. tc. alapján megszűntették. 
 
‐Rev.  szám:  313/1944.  Folyószám:  263.  Jelentés  a  PK  1944.  augusztus  16‐19. 
között megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  zsidó  ügyfeleik  tartozásának 
számadatai. 
 
‐R.313.  A  PK  és  a  takarékpénztár  levélváltása,  a  zsidó  váltókötelezettségek 
prolongálása ill. azok kamatainak fizetése ügyében, 1944. május 1‐5. 
 
200./ 255. doboz. 798. tétel. Néptakarékpénztár Rt. Nagykanizsa. 1922‐1947. 
Rev.  szám:  314/1944.  Folyószám:  271.  Jelentés  a  PK  1944.  augusztus  22‐30. 
között megtartott általános reviziójáról – benne a zsidó kölcsönök számadatai. 
 
201./ 257. doboz. 805. tétel. Sümegi Takarékpénztár. 1905‐1947. 
Rev.  szám:  407/1944.  Folyószám:  211.  Jelentés  a  PK  1944.  június  7.  és  9‐én 
megtartott  általános  reviziójáról  –  a  zsidók  tulajdonában  levő  intézeti 
részvényekről,  az  1600/1944.  M.  E.  rendelet  következtében  78  zsidó  klb. 
aranytárgyat, ékszert és értékpapírokat helyezett az intézetnél letétbe. 
 
202./ 258. doboz. 806. tétel. Tapolcai Takarékpénztár Rt. 1920‐1948. 
‐R.451. Gábor Sándor zsidó tisztviselő kérelme a PK‐hoz meghagyása ügyében és 
az elutasító válasz, 1944. május 31‐június 1. 
 
‐Rev. szám: 451/1942. Folyószám 324.  Jelentés a PK 1942.  július 20‐25. között 
megtartott általános reviziójáról – utalás az előírt alkalmazotti zsidó‐keresztény 
egyensúly helyreállítására. 
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‐Rev. szám: 451/1944. Folyószám: 151. Jelentés a PK 1944. április 13‐15. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  az  1942:XV.  tc.  hatálya  alá  eső 
ingatlannal fedezett kölcsönök számadatai. 
 
203./  258.  doboz.  808.  tétel.  Vármegyei  Bank  és  Takarékpénztár  Rt. 
Zalaegerszeg. 1924‐1948. 
R. 501. Az intézet és a PK levélváltása az 1600/1944. M. E. rendelet értelmében 
letétbe  helyezett  értékek  után  fizetendő,  letéti  díjak  felszámításáról,  1944. 
május 1‐ május 5. 
 
204. / 260. doboz. 812‐ tétel. Zalaszentgrót és vidéke Takarékpénztár rt. 1906‐
1947. 
‐Rev.  szám:  505/1942.  Folyószám:  268.  Jelentés  a  PK  1942.  június  6.  és  8‐9. 
között  megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  arról,  hogy  a  Zalaegerszegi 
Központi Takarékpénztár azért létesített affilációs viszonyt az intézettel, mert így 
egyik zsidó tisztviselőjét a takarékpénztárnál alkalmazhatta. 
 
‐Rev. szám: 505/1944. Folyószám 212.  Jelentés a PK 1944.  június 10. és 12‐13. 
között megtartott általános  reviziójáról – a zsidó betétek  számadatairól, 1944. 
május  31‐től  a  zsidók  ill.  a  kirendelt  vállalati  vezetők  3  cégnél  83.000  P.‐t 
helyeztek el, a zsidók tulajdonában levő intézeti részvényekről. 
 
205./ 260. doboz. 813. tétel. Gazdák Hitelintézeti Rt. Királyhelmec. 1939‐1944. 
R.611. Néhai Fuchs Emil örökösei birtokának értékesítési ügye, az 5300/1942. M. 
E. értelmében, 1942. november 27. 
 
206./ 261. doboz. 813. tétel Gazdák Hitelintézeti Rt. Királyhelmec. 1939‐1944. 
‐Rev. szám: 611/1942. Folyószám: 379. Jelentés a PK 1942. október 2‐3. és 5‐9. 
között megismételt  általános  reviziójáról  –  utalás  az  1939:IV.  tc.  értelmében, 
1941. év közepén  távozott ügyvezető  igazgatóra és dr. Fuchs Emil örököseinek 
ügyére. 
 
‐R.  611.  Külön  jelentés  a  Bodrogközi  műmalom  és  a  Koródy‐Katona  János 
Bodrogszerdahely‐Budapest  bejegyzett  cég  kölcsön  ügyletéről.  A  jelentésből 
kiderül, hogy a malom eredeti tulajdonosai, a zsidó Róth Adolf és fiai voltak. Az 
irat dátuma 1942. április 29. 
 
‐R. 611. Külön  jelentés ai  intézet könyveletlen kötelezettségeiről, benne utalás 
dr.  Steinfert  Ödön,  dr.  Gombos  Bertalan,  dr.  Hilf  Ödön  és  dr.  Földes  Andor 
királyhelmeci,  zsidó  ügyvédekre,  alkalmazottak  közül  az  Értelmiségi  és 
Munkaügyi  Kormánybizosság  határozata  következtében  1941.  június  30‐án 
állásukból  elbocsátott  dr.  Rosenberg  Adolf  és  Pollák  Jenő  tisztviselőkre,  ill. 
Barnai  Ödön  ügyvezető  igazgató  végkielégítési  ügyére.  Az  irat  dátuma  1942. 
április 28. 
 
‐Rev. szám: 611/1944. Folyószám: 193. Jelentés a PK 1944. május 22‐25. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  néhai  dr.  Fuchs  Emil  örököseinek 
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ügyéről,  a  zsidó  adósók  tartozásáról,  az  elbocsátott  tisztviselők 
végkielégítéséről. 
 
207./ 261. doboz. 814. tétel. Királyhelmeci Gazdasági és Kereskedelmi Bank Rt. 
1935‐1944. 
‐PK  jelentése  a  banknál  1941.  szeptember  2‐5.  között megtartott  tájékozódó 
revizióról,  amely  szerint  az  intézetet  dr.  Fuchs  Emil,  királyhelmeci  ügyvéd 
alapította és    
           vezette, halála után fia, Fuchs Vilmos vette át a céget, az alkalmazottak és 
a megbizott ügyvédek mindegyike zsidó. 
            
‐Folyószám: 25 nt./1944.  Jelentés  a PK 1944. május 26‐27.  között megtartott, 
közhiteli  szempontból  foganatosított  reviziójáról  –  Pollák  Zoltán  cégvezető, 
munka‐ 
           szolgálatos  állását  az  1540/1944.  M.  E.  alapján  1944.  május  31‐ével 
felmondják, a  zsidó adósók  tartozásáról, összeállítás a nyilt  saját  tőke 20 %‐át 
meghaladó 
           kölcsönök tulajdonosairól, akik gettóba utalt zsidók. 
 
208./  264.  doboz.  824.  tétel.  Hegyalja‐Mádi  Takarékpénztár.  Szerencs.  1933‐
1947. 
Rev. szám: 424/1945. Folyószám: 57. A PK tájékozódó reviziója 1945. augusztus 
22‐24. között – benne Gál Andor volt cégvezető a deportálásból még nem tért 
           vissza.                   
 
209./ 265. doboz. 829. tétel. Tokajvidéki Takarékpénztár Rt. Tokaj. 1942‐1948. 
‐R. 465. A takarékpénztár levele 1944. május 29‐én “Méltoságos Kormánybiztos 
úr!” megszólítással, benne Krausz Artur cégvezető és Reizmen Géza elbocsátott 
tisztviselőkről, akiket gyűjtőtáborba vittek. 
 
‐R.  465. A  PK  és  a  takarékpénztár  levélváltása  a  gyűjtőtáborba  hurcolt  zsidók 
váltóinak prolongálásával kapcsolatos teendőkről, 1944. május 2‐május 6. 
 
210./ 266. doboz. 831. tétel. Tolcsvai Takarékpénztár Rt. 1923‐1947. 
‐Rev. szám: 468/1942. Folyószám: 114. Jelentés a PK 1942. március 5‐7. között 
megtartott  általános  reviziójáról  –  benne  az  1939:IV.  tc.  alapján  a 
földművelésügyi  miniszter,  a  tolcsvai  zsidó  szőlőbirtokosokat  kötelezte  arra, 
hogy  birtokaikat  eszkozeikkel  együtt  az  Országos  Földhitelintézetnek 
kishaszonbérletek kialakítása végett engedjék át. 
 
‐Rev.  szám:  468/1944.  Folyószám:  260.  Jelentés  a  PK  1944.  augusztus  10‐12. 
között  megtartott  általános  reviziójáról  ‐  utalás  a  zsidó  vezető  és  könyvelő 
áprilisi elvitelére, a zsidó adósok tartozására. 
 
‐R. 468. Revizori osztály feljegyzése a takarékpénztár ügyében, mivel az  intézet 
zsidó ügyvezető  igazgatóját és cégvezetőjét Tolcsváról elszállították, pótlásukra 
megoldás keresése. 1944. június 1. 
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‐R.  468.  PK  levele  a  pénzügyminiszterhez  a  takarékpénztár  ügyében:  Loránd 
Gyula ügyvezető és helyettese Grosz Jenő cégvezető, főkönyvelő zsidók, a 9 tagú 
igazgatóságban 5 nem zsidó és 4 zsidó tag foglal helyet. 1944. március 31. 
 
211./ 266. doboz. 833.  tétel. A Magyar Általános Takarékpénztár érdekkörébe 
tartozó ipari és kereskedelmi vállalatok személyzeti iratai. 1938‐1940. 
‐PK  utasítása  nyomán  készült,  a  volt  Magyar  Áltzalános  Takarékpénztár  Rt. 
érdekkörébe  tartozó  összes  ipari  és  kereskedelmi  vállalat  teljes  tisztviselői  és 
állandó  alkalmazottainak  jegyzéke:  név,  életkor,  vallás,  szolgálati  idő,  fizetés, 
remuneráció és esetleges külön juttatások feltüntetésével. 
 
‐Kimutatás  az  érdekkörébe  tartozó  vállalatok  1939.  évi  létszámáról  és 
illetményekről:  név,  beosztás  életkor,  vallás,  szolgálatba  lépés  időpontja,  évi 
fizetés, remuneráció, karácsonyi sagely, tisztviselői segélyalap, betegségi járadék 
és adók, egyéb, megjegyzés rovatokkal. 
 
‐Előterjesztés Hirsch Géza zsidó a Magyar Tógazdaságok Rt. vezérigazgatójának 
nyugdíjazása ügyében. 
 
‐Két  kimutatás  az  1939.  december  1‐1940.  január  15.  közötti  létszám 
változásról. 
 
‐Zsidótörvények kapcsán jelentések és levelek. 1938‐1939. 
   
212./ 269. doboz. 840.  tétel. Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Elismert 
Vállalati Nyugdíjpénztár. Budapest. 1929‐1947. 
Wix  Aladárné  sz.  Weisz  Margit,  1939:IV.  tc.  alapján  elbocsátott  alkalmazott 
nyugdíj‐megváltása, 1941‐ben. 
 
213./  272.  doboz.  849.  tétel.  Filtex  Egyesült  Magyar  Filatorigát  Pestlőrinci 
Textilművek, Tesutó Rt. és Vendó Rt. Eismert Vállalati Nyugdíjpénztár. Budapest. 
1930‐1947. 
‐Szám: 156.613/1939. XI. Levélváltás PK‐Belügyminisztérium‐Filtex között arról, 
hogy az érintett tagoknál az 1939:IV. tc. alapján bekövetkezett fizetéscsökkentés 
miatt  a    visszajáró,  járadéki  összegek  kifizethetők‐e,  vagy  sem  –  az  utóbbi  a 
válasz. 1939. szeptember 15‐november 17. 
 
‐R. 87.429. Filtex‐PK levélváltása – kényszernyugdíjazás esetén az 1500/1941. M. 
E. rendelet a mérv adó a tennivalókat illetően, 1942. április 24‐május 2. 
 
‐294.328/1941.  Grünwald  Vilmos,  1939:IV.  tc.  következtében  elbocsátott 
alkalmazott nyugdíjazási ügye, 1939‐1941. 
  
214./  274.  doboz.  852.  tétel.  Goldberger  Sám.  F.  és  Fiai  Rt.  Elismert 
Nyugdíjpénztár. 1929‐1946. 
155.261/1939.  Beer  Ernő  kényszernyugdíjazott,  aki  kivándorol, 
nyugdíjmegváltási ügye, 1939. 
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215./  275.  doboz.  853.  tétel. Gschwindt‐féle  Gyár  Rt.  Tisztviselőinek  Elismert 
Vállalati nyugdíjpénztára. Budapest. 1929‐1947. 
‐187.157/1940. BM level szerint a vállalat nyugdíjbizottsága és annak vezetőségi 
tagjai  nem  zsidók,  ezért  nyugdíjpénztárra  az  1939:IV.  tc  rendelkezései  nem 
vonatkoznak, 1940. december 5. 
 
‐R. 718/1944. Federit Herman vállalati nyugdíjas  nyugdíjmegváltási ügye, mivel 
feleségével együtt Palesztinába kivándorol, 1944. április 28. 
 
216./  278.  doboz.  863.  tétel.  Industria  Elismert  Vállalati  nyugdíjpénztár. 
Budapest. 1938‐1947. 
R. 849/1943. Levélváltás 1943. március 29‐április 1.között arról, hogy Gosztonyi 
György 1940. áprilisában  történt kilépésekor kifizetett  járadékok  jogosak, vagy 
jogtalanok voltak‐e.   
 
217./  282.  doboz.  872.  tétel.  Magyar  Általános  Takarékpénztár  Rt.  Elismert 
Vállalti nyugdíjpénztár. Budapest. 1929‐1948. 
R. 2418/1943. Avar Vilmos 1939. október 1‐én nyugdíjazott volt tisztviselő, New 
York‐i lakos, nyugdíjából havonta 150. P kifizetését kérte Budapesten élő özvegy 
édesanyja, Adler Gézáné részére, 1943‐ban. 
 
218./ 285. doboz. 879. tétel. Magyar Pamutipar Rt. Magyar Kalap és Posztógyár 
Rt. Magyar Vigogne Fonó Rt. Vállalati Nyugdíjpénztár. Budapest. 1929‐1947. 
183.520/1940.  XI.  Pongrácz  Imre  és  dr.  Szilárd  (Singer)  Pál  –  1939 :IV.  tc. 
következtében  elbocsátott  ‐  a Magyar  Pamutipar  Rt.  nyugdíjasainak,  nyugdíj 
megváltási ügye, 1940‐ben. 
 
219./  287.  doboz.  881.  tétel. Magyar  Textilfestőgyár  Rt.  Budapesti Gyapjúárú 
Kikészítő Rt. Tisztviselői Nyugdíjintézet. Budapest. 1928‐1948. 
A Magyar Textilfestőgyár Rt. Elismert Vállalati Nyugdíjpénztára 1944. június 21‐i 
bizottsági  ülésének  jegyzőkönyve,  amelyben  tudomásul  vették  Gádor  Vilmos 
titkári  és  bizottsági  tagságának  megszűnését,  mivel  « a  vállalatnak  hivatalos 
rendelkezés alapján őt nyugdíjazni kellett ». 
 
220./  288.  doboz.  883.  tétel.  Mechanikai  Szövőgyár  Rt.  Elismert  Vállalati 
Nyugdíjpénztár. Budapest. 1928‐1947. 
Róna  László  izr. műszaki  tisztviselő  6000.‐  P.  nyugdíjtartalékának  kifizetésével 
kapcsolatos iratok, 1939‐ben. 
 
221./  290.doboz.  889.  tétel.  Pesti  Izraelita  Hítközség,  a  Pesti  Chevra  Kadisa 
Vállalatainak  és  intézményeinek  Elismert  Vállalati  nyugdíjpénztára.  Budapest. 
1930‐1947. 
Alapszabályok  és  azok  módosítása  1930.,  1934.,  1941‐1942.  feljegyzések  és 
intern  levelezés 1930‐1938., 1941‐1944. Revirori  jelentések 1930‐1947. Mérleg 
és mérlegmellékletek 1930‐1932., 1934., 1936‐1937., 1939., 1941., 1943. Teljes 
tétel mikrofilmre vételét javaslom. 
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222./  292.  doboz.  895.  tétel.  Takarékpénztárak  és  Bankok  Országos 
Nyugdíjpénztára. Budapest. 1928‐1941. 
‐Revizori osztály  levele  a nyugdíjcsoportnak  1939. március  14‐én benne  arról, 
hogy  a  zsidótörvényjavaslat  egyes  intézkedéseinek  hatására,  az  elbocsátott 
alkalmazottak   
          nyugdíját csökkenthetik. 
 
‐R.  80.297.  7720/1939.  M.  E.  rendelet  végrehajtásával  kapcsolatos  kérdés 
felvetés, 1939. november 27‐29. 
     
‐301.474/1941.  XI.  Ollap  Géza  és  dr.  Kemény  János,  munkaadójuk  által 
önhibájukon  kívül  elbocsátott  alkalmazottak  nyugdíj  megváltási  ügye,  1941. 
szeptember 30‐ 
         december 5. 
 
‐1969/1940.  Takarékpénztárak  és  Bankok  Egyesületének  levele  1940.  október 
25‐én  az  1939 :IV.  tc.  végrehajtására  kiadott  11610/1939.  M.  E.  rendelet 
alkalmazásáról. 
 
‐361.494/1939. XI. BM határozat arról, hogy a nyugdíjpénztár nem minősül zsidó 
intézetnek, 1940. február 8. 
 
‐A  nyugdíjpénztár  levele  a  PK‐hoz  arról,  hogy  intézetük  egyik  nyugdíjas  zsidó 
tagját gettóba és onnan  ismeretlen helyre  szállították,  keresztény  feleségének 
nyugdíját  
         mely módon határozzák meg, 1944. augusztus 12. 
 
‐R.  80.556.  A  nyugdíjpénztár  alapszabály  módosítása  az  11.610/1939.  M.  E. 
rendelet 6. §‐a értelmében, 1940. január 31. 
 
‐R. 1532. Belügyminiszterhez írott PK levél – előzménye a sz. n. 1944. augusztus 
12.  nyugdíjpénztár‐PK  levél  –  Klein  Andorné  sz.  Horváth  Anna  keresztény 
asszony/ 
         elhurcolt zsidó férj utáni nyugdíj ügy, 1944. augusztus 18. 
 
223./294.  doboz.  897.  tétel.  Unió  Nyugdíjegyesület  Elismert  Vállalati 
Nyugdíjpénztár. Budapest. 1928‐1940. 
‐360.029/1939. XI. Dobó Béláné sz. Rosenthal Sári Posztókereskedelmi Vállalat 
Rt.  magántisztviselőjének  állását  az  1939:IV.  tc.  következtében  felmondták, 
nyugdíj 
         megváltási ügye, 1939. november 25. 
 
‐360.913/1939.  XI.  Tauszky  Fülöp  Magyar  Gyapjú  és  Pamutárúgyár  Rt. 
magántisztviselőjének állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1939. december 9. 
 
‐361.931/1939.  XI.  Bauer  Ferenc  Magyar  Asphalt  Rt.  .  magántisztviselőjének 
állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
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         megváltási ügye, 1940. január 4. 
 
 ‐182.623/1940.  XI.  Steiner  Tiborné  sz.  Dénes  Magda  Magyar  Posztógyár  
magántisztviselőjének állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
 megváltási ügye, 1940. július 12. 
 
‐183.655/1940. XI. Dr. Zucker Ferencné  sz. Donhoffer Berta Magyar Gyapjú és 
Pamutárúgyár  Rt. magántisztviselőjének  állását  az  1939:IV.  tc.  következtében 
fel‐ 
mondták, nyugdíj megváltási ügye, 1940. augusztus 17. 
 
‐184.843/1940.  XI.  Kalmár  Andorné  sz.  Buchinger  Helén  Posner  Grafikai 
Műintézet  Rt.  magántisztviselőjének  állását  az  1939:IV.  tc.  következtében 
felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1940. szeptember 14. 
 
        ‐184.406/1940.  XI.  Spiró Miklós Magyar  Aszfalt  Rt. magántisztviselőjének 
állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj megváltási ügye, 1940. 
szeptember  14. 
 
‐187.761/1940. XI. Bertalan Itsvánné sz. Kaufmann Mária Magyar Brown Boveri 
Művek  Villamossági  Rt.  magántisztviselőjének  állását  az  1939:IV.  tc. 
következtében               felmondták, nyugdíj megváltási ügye, 1941. 
 
‐296.412/1941.  XI. Dr.  Bokor  István Magyar Asphalt  Rt. magántisztviselőjének 
állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1941. április 18. 
 
‐301.313.  1941.  Xi.  Fazal  Károly Magyar  Posztógyár  Rt. magántisztviselőjének 
állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1941. november 13. 
 
‐302.395/1941/XI.  vajda  Elemér Magyar  Posztógyár  Rt. magántisztviselőjének 
állását az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1941. december 16. 
 
‐266.284. 1942/XI. Seres László Magyar Asphalt Rt. magántisztviselőjének állását 
az 1939:IV. tc. következtében felmondták, nyugdíj 
         megváltási ügye, 1942. október 30. 
 
224./  296.  doboz.  900.  tétel. Debreceni  Első  Takarékpénztár Nyugdíjpénztára. 
Debrecen. 1929‐1947. 
945.  Nyugdíjpénztár  levele  a  PK  vezérigazgatójának,  amelyben  zsidó  birtok 
vásárlási lehetőséget kértek, 1940. november 30. 
 
225./ 296. doboz. 903. tétel. Barsmegyei Népbank Rt. és Hungária Guttapercha 
és Gumigyár Rt. Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár. Léva. 1941‐1948. 
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R. 2221/1943. Nugdíjpénztár és PK  levélváltása dr. Barabás György a Hungária 
Guttapercha  és  Gumigyár  Rt.  önhibáján  kívül  elbocsátott  alkalmazottjának 
nyugdíj ügye,    1943. október 8‐október 20. 
 
226./  297.  doboz.  906.  tétel.  Az  Első  Pécsi  Bőrgyár  Rt.  Elismert  Vállalati 
Nyugdíjpénztár. Pécs. 1937‐1947. 
‐R.  82.395.  Nyugdíjpénztár  és  PK  levélváltása  az  1939:IV.  tc.  alapján,  az 
elbocsátott  nyugdíjpénztári  tagok  számára  az  általuk  befizetett  járulék 
visszafizetéséről, 1940. október 4‐október 14. 
 
‐R. 88.174. PK és nyugdíjpénztár  levélváltása az 1939:IV.  tc alapján elbocsátott 
tagok MABI átutalási járuléktartalékának ügyében, 1942. július 2. 
 
‐R.  88.356.  Keiner  József  1939:IV.  tc.  alapján  elbocsátott  alkalmazott  nyugdíj 
ügye, 1942. június 12‐augusztus 8. 
 
‐Nyugdíjpénztár  és  a  PK  levélváltása  az  alkalmzottak,  zsidótörvény 
következtében  fizetésük  csökkentésének  következményeiről  nyugdíjjárulékuk 
alapjaira, 1938. december 21‐december 22. 
 
227./ 298. doboz. 908. tétel. Szeged‐Csongrádi Takarékpénztár Elsmert Vállalati 
Nyugdíjpénztár. Szeged. 1929‐1947. 
‐R. 82.146. Iratok arról, hogy a nyugdíjpénztár nem esik az 1939 :IV. tc. hatálya 
alá, 1940. augusztus 30‐szeptember 12. 
 
‐293861.  1941.  XI.  BM  határozat  arról,  hogy  a  nyugdíjpénztár  nem  esik  az 
1939 :IV. tc. hatálya alá, 1941. február 18. 
 
‐R. 82.385. Iratok arról, hogy a nyugdíjpénztár nem esik az 1939 :IV. tc. hatálya 
alá, 1940. november 12. 
 
228./  300.  doboz.  913.  tétel.  Standard  Villamossági  Rt.  Elismert  Vállalati 
Nyugdíjpénztár. Újpest. 1929‐1948. 
‐182.624/1940.  XI.  Szőllős  Endre  1939 :IV.  tc.  alapján  elbocsátott  alkalmazott 
nyugdíj megváltási ügye, 1940. május 21‐július 2. 
 
‐R. 84.504. Vsa István 1938 :XV. tc. alapján elbocsátott alkalmazott peres nyugdíj 
ügye, 1941. június 10‐június 20. 
 
‐263745.  1943.  XI.  BM  határozat  arról,  hogy  a  nyugdíjpénztár  nem  esik  az 
1939 :IV. tc. hatálya alá, 1943. február 16. 
 
‐R.  1392/1944.  PK  és  a  nyugdíjpénztár  levélváltása :  a  vállalat  egyik  zsidó 
munkaszolgálatos  nötlen  alkalmazottja1943.  január  15‐én  orosz  hadműveleti 
területen eltűnt,  kérdés  jóváírják‐e nyugdíját,  ill. miként  járjanak el  a  jővőben 
hasonló esetben. 
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229./  301.  doboz.  914.  tétel.  Pénzintézetek  felkérésére  végzett  vizsgálatokról 
revizori jelentések. 1929‐1945. 
Horváth Miksa‐Szőnyeggyár Rt. 1945. 
Jelentés az 1945.  július 28‐augusztus 1‐én  tett  tájékozódó  látogatásról, benne 
utalás báró Pasztély  István a vállalat 1943. óta volt vezetőjének nyilasok általi 
elhurcolásáról.                  
 
 
 
 
 

Reel 4                               Z 1599 Pénzintézeti Központ, Személyzeti osztály  
           ( Center of Financial Institutions, Personnel Department) 

 
 

 
                   Z 924 Pénzintézeti Központ 

Jogi osztály 
1928‐1952. 
Terjedelme: 0,84 ifm. 7 raktári egység. 

 
1./ 3. doboz. 6. tétel. Sulyok Dezső pere 1948‐1952. 
Becsatoló mellékletek: Sulyok Dezső PK elnök javadalmazásának és nyugdíjának 
megállapítása, részletek a PK intéző bizottsága1945. október 26‐i ülésének 
jegyzőkönyvéből, 1946. április 12‐i irat a PK elnök és a két alelnök 
remunerációjáról, Sulyok Dezső felmentése az elnöki tisztségből 1947. augusztus 
13. stb. angol és magyar nyelvű iratok. 
Sulyok Dezső‐PK per tárgyalásának anyaga, P. 8989/h. angol nyelven. 
A per kapcsán dr. Rittinger Imre ügyvéd III. szakvéleménye P.8989/i. angol 
nyelven 1‐113 o., magyarul 1‐161 o. Dr. Rittinger Imre ügyvédtől a PK ujabb 
szakvéleményt kért 1951. május 29. 
 
2./ 4. doboz. 6. tétel. Sulyok Dezső pere 1948‐1952. 
Dr. Nyárádi Miklós vallomása angol nyelven és annak magyar nyelvű kivonata, 
8989/b. 
Dr. Rittinger Imre közjegyző előtt tett nyilatkozata, 1950. május 8‐án 1‐55 o. 
+2+1. o. A feltett 40. kérdés angol nyelven 1‐3. o. 
P.8989/d. A perben tett vallomások: dr. Kemény György, dr. Décsey Lajos és dr. 
Mátyásfalvi György, Galló Béla ügyvezető igazgató vallomása és nyilatkozata, dr. 
Papp Péter, dr. Sövényházy Ferenc, dr. Totth(?) István, dr. Gál László. dr. 
Kammerer László, dr. Jármay Pál. Reynolds, Richards és McCutcheon cég 1949. 
május 20‐i levele. 
Sulyok Dezső 1950. november 28‐i vallomása. 
A perrel kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó magyar anyagok, P 8989/c. 
Dr. Rittinger Imre II. nyilatkozata angol nyelven 1‐30 o.+ 1. o., magyarul 1‐37 o. 
Dr. Rittinger Imre összefoglalója az ügyről angol nyelven 1‐32 o. magyarul 1‐39 o. 
Dr Rittinger felkészülése a várható kérdésekre ellenvetésekre angol nyelven 1‐13 
o. magyarul 15 o. 
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3./ 5. doboz. 6. tétel. Sulyok Dezső pere 1948‐1952. 
A per miatti levelezés Reynoldsékkal 8989/a. 
Alperes védekezése P.8989. angol nyelvű. 
Memorandum I. 1949. október 3. és memorandum II. 1949. szeptember 29. 
Renolrich‐hez írott feljegyzés III. „Demond for bill of particulars” 1949. augusztus 
23. Feljegyzés II. magyar és angol nyelven. Levelezés Reynoldsékkal. Sulyok 
Dezső‐PK per kiküldött, de addig fel nem használt iratai P.8989. 1949‐1953. 
közötti levelezés Sulyok Dezső peres ügyében. Az elvesztett per tárgyát képező 
összeg átutalásával kapcsolatos levelezés 1953‐ban. 
 
4./ 6. doboz. 6. tétel. Sulyok Dezső pere 1948‐1952. 
Sulyok per ‐ 1950. október 25. Összefoglalása a fellebbezési érveknek 1951. 
október 4. angol 1‐72 o. magyar nyelven 1‐82 o. 
Összefoglalás a fellebbezési érveknek a Fellebbezési Bíróság határozata ellen, 
1952. április 10. magyar 1‐104 o. angol nyelven 1‐78 o. Jogügyi csoport‐
főkönyvelőség levelezése P. 8989 ügy anyagi vonzatáról 1952. március 28‐április 
12. 
Sulyok Dezső vallomásának magyar fordítása 1‐24 o. Kimutatás a perrel 
kapcsolatos költségekről, 1951. március 10. 
Feljegyzések az alperes fellebbezési iratára 1951. október 29. 1‐130 o. 
Fellebbezési szak iratai P. 8989.   

 
Reel 5 

Z 1505 Pénzintézeti Központ, Ügyvezetőség  
(Center of Financial Institutions, Management) 
[Missing description] 

 
 
Z 92 Pénzintézeti Központ (Center of Financial Institutions, Records of the 
Central Secretariate) 
Titkársági iratok 
1916‐1949. 
Terjedelme: 2,50 ifm azaz 20 raktári egység. 

 
1./ 5. doboz. 16. tétel. 
‐ 3/1943., 4/1943. számú az 1942:XV. tc. hatálya alá eső ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos PK körlevél. 
‐ 7/1943. számú az 1942:XV. tc. hatálya alá eső ingatlanok értékesítésével 
kapcsolatos PK körlevél. 
‐ 10/1943. számú az 1942:XV. tc. hatálya alá eső ingatlanok értékesítésével 
kapcsolatos PK körlevél. 
‐ Az 1600/1944. M. E. végrehajtására vonatkozó PK körlevelek. 
 
2./ 5. doboz. 18. tétel. 
Az 1540/1944. M. E. rendelet végrehajtása ügyében kiadott 1944. május 2‐i PK 
körlevél, amely az igazgatósági választmányi és felügyelő bizottsági tagokat 
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származásuk igazolására szólította fel. (A tételben szereplő adatlapok szerint, 
egyetlen zsidó származású egyént sem találtam.) 
 
3./ 16. doboz. 41. tétel. 
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) körlevelei az 1939:IV. tc. és a 
7720/1939. M. E. végrehajtásával kapcsolatos teendőkről. 
 
4./ 17. doboz. 52. tétel. 
A PK érdekkörébe tartozó bankok és takarékpénztárak jelentései, szám szerinti 
adatokkal a zsidó tulajdonban levő részvényekről – 1944‐ben. 
 
5./ 19. doboz. 66. tétel. 
Az 1944. év titkársági iktatókönyvéből a 61466. iktatószámtól (1944. március 
17.) – 92730. iktatószámig (1944. május 6.) terjedő lapok. A következőkre 
hívnám fel a figyelmet, azzal a megjegyzéssel, hogy az iktatószámokhoz tartozó 
iratok nincsenek meg: 
- 75684. iktatószám, 537. folyószám, az irat érkeztetése:1944. április 12. , 

honnan: TÉBE, tárgya: II. tájékoztató a zsidó alkalmazottakkal kapcsolatos. 

- 81214. iktatószám, 582. folyószám, az irat érkeztetése: 1944. április 20. , 

honnan: TÉBE, tárgya 4285. számú körözvény a zsidók vagyonának bejelentése. 

- 83390. iktatószám, 615. folyószám, az irat érkeztetése: 1944. április 22. , 

honnan: Lantos Árpád, tárgya: 6 havi felmondást kér. 

- 83939. iktatószám, 641. folyószám, az irat érkeztetése: 1944. április 25. , 

honnan: TÉBE 4288. számú körözvény a zsidók vagyonának zár alá vétele. 

 
6./ 19. doboz. 67. tétel. 
‐ 893. iratcsomó. A német megszállást követően a Pénzügyminisztériumban, a 
pénzintézeti vezetőknek megtartott értekezlet jegyzőkönyve, 1944. március 20. 
‐ 897. iratcsomó. Az orosz katonai bizottság által a PK‐nál lefoglalt és onnan 
elszállított vagyoni értékek. (1945.) 
‐ 898. iratcsomó. A vörös hadsereg pénzügyi tiszti bizottságának a PK 
épületében történt ténykedéséről. (1945.)   
 
 
Z 91 Pénzintézeti Központ,  Igazgatósági iratok  
Center of Financial Institutions, Records of the Director’s Office, 1916‐1950. 
Terjedelme: 1,80 ifm 15 raktári doboz 

 
1./ 5. doboz. 1. tétel. 
Jegyzőkönyv a Pénzintézeti Központ (továbbiakban: PK) 1939. december 19‐i 
igazgatósági üléséről többek között arról, hogy az 1939:IV. tc. végrehajtása 
tárgyában kiadott rendelet kapcsán kiderült a pénzintézetek nagy részének nincs 
iparjogosítványa. 
 
2./ 6. doboz. 1. tétel. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1942. március 5‐i igazgatósági üléséről, benne utalás a 
7140/1942. M. E. rendelet következtében elbocsátott tisztviselők nevére. 
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‐ Jegyzőkönyv a PK 1942. október 28‐i igazgatósági üléséről, benne a zsidó 
birtokok igénybe vételének várható következményeiről. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1942. november 25‐i igazgatósági üléséről, benne arról, hogy 
a zsidó birtokosok nem tudnak váltót kapni, az 5 holdon aluli zsidó birtokosok az 
angol és amerikai csapatok Észak‐afrikai partraszállása következtében, az általuk 
remélt fordulat miatt nem akarják birtokaikat eladni. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1943. április 29‐i igazgatósági üléséről, benne ismét a szidó 
birtokosok váltó ügyeinek gyorsításáról. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1943. május 26‐i igazgatósági üléséről, benne ismét a zsidó 
birtokok eladásának ügyéről. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1943. június 30‐i igazgatósági üléséről, benne ismét a zsidó 
birtokok eladásának ügyéről. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1943. december 17‐i igazgatósági üléséről, benne a 
befagyott zsidó kölcsönök rendezéséről. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1944. szeptember 27‐i igazgatósági üléséről, benne 
az1210/1944. M. E. rendelet értelmében elbocsátott zsidó alkalmazottak közül 
Almási Sándor osztályigazgató és Lantos Árpád tisztviselő felmondási idejük 
felemelését kérte.  
‐ Jegyzőkönyv a PK 1944. június 27‐i igazgatósági üléséről, benne az 1210/1944. 
M. E. rendelet értelmében elbocsátott 40 tisztviselő 37fő adatai: nevük, 
életkoruk, megszerzett nyugdíj évek száma, nyugdíjukba beszámítható 
javadalmazásuk és évi nyugdíjuk összege. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1944. május 31‐i igazgatósági üléséről – 25 zsidó tisztviselő 
(13 nő, 12 férfi) listája. 
‐ Jegyzőkönyv a PK 1944. április 26‐i igazgatósági üléséről – zsidó vallású 6 férfi 
és 9 nő tisztviselő elbocsátása.  
 
3./ 12. doboz. 2. tétel. 
‐ A PK 1944. szeptember 27‐i igazgatósági ülésére készített előterjesztés, az 
elbocsátott Almási Sándor osztályigazgató és Lantos Árpád tisztviselő, zsidó 
alkalmazottak nyugdíjazásuk módosításáról. 
‐ A PK 1944. április 26‐i igazgatósági ülésére készített előterjesztés, amelynek 
címe: „Zsidó alkalmazottak szolgálati jogviszonyának megszűntetése”. 
‐ A PK 1944. június 27‐i igazgatósági ülésére készített előterjesztés, amelynek 
címe: „Zsidó tisztviselők nyugdíjazása”. 
‐ A PK 1944. május 31‐i igazgatósági ülésére készített előterjesztés, amelynek 
címe: „Zsidónak tekintendő alkalmazottaink szolgálati jogviszonyának 
megszűntetése”. 
 
4./ 13. doboz. 4. tétel.  
Az „Igazgatósági és végrehajtó bizottsági ülések tárgymutatója 1924‐1948.” 
című regiszteres könyv „Zi” jelű oldala.   
  
Z 921 Pénzintézeti Központ – Választmány  
Center of Finanicial Institutions – Board, 1916‐1944. 
Terjedelem: 0,12 ifm. 1 doboz. 

 
1.doboz. 1. tétel. Választmányi ülések jegyzőkönyvei. 1916‐1944. 
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Jegyzőkönyv a PK választmányának 1942. március 24‐én megtartott üléséről – 
hozzászólás arról, hogy a zsidók mező‐ és erdőgazdasági ingatlanainak 
kisajátításáról hozott rendelet hátrányos következménye az adott hitelek 
behajthatatlanságát jelentheti. 327‐362 o. 
 
Jegyzőkönyv a PK választmányának 1944. március 30‐án megtartott üléséről – 
hozzászólás: helytelennek tartja azt, hogy a zsidó ingatlanok tulajdonjogainak az 
Országos Földhitelintézetre történő átírásával a zálogjogot is törlik. 464‐500 o. 

 
 
Reel 6      Z 1599  Pénzintézeti Központ, Személyzeti osztály  

Center of Financial Institutions, Personnel Department 
 [Description is missing] 
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