
1 
 

The National Land Mortgage Bank (MOL Z 133, etc.),  
1929‐1947 

 

          
          RG‐39.027M 
 

United States Holocaust Memorial Museum Archive 
100 Raoul Wallenberg Place SW 
Washington, DC 20024‐2126 

Tel. (202) 479‐9717 
Email:  reference@ushmm.org 

 
 

 
Descriptive Summary 
 
Title: The National Land Mortgage Bank (MOL Z 133, etc.) 
 
Dates:  1929-1947 
 
Creator: Országos Földhitelintézet 
 
Record Group Number: RG‐39.027M 
 
Accession Number: 2010.220 
 
Extent: 5  microfilm reels (35  mm) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archive, 100 Raoul Wallenberg Place  
SW, Washington, DC 20024‐2126 
 
Languages:  Hungarian 
 
Administrative Information 
 
Access: No restrictions on access. 
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Preferred citation:  RG‐39.027M, The National Land Mortgage Bank (MOL Z 133, etc.), 1929-1947. 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 133, Z 134, Z 137, Z 892, Z 1058, Z 1059. The United States Holocaust Memorial Museum 
received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival 
Programs Division in 2010. 
 
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‐39.026M, Center of Financial Institutions of Hungary (MOL Z 91‐93, 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 
Documents relating to loans to individuals, and postwar restitution cases the Financial Office, the Office of 
Estates (1942‒1945); Wartime Land Acquisitions (1942‒1945), the Clug, branch of the Bank (1941‒1947); the 
Office of Labor and Wages (1936‒1947), and the Secretariat (1936‒1947). 
 
System of Arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reels. Arranged 
chronologically within the files.  
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Indexing Terms 
World War, 1939‐1945‐‐Confiscations and contributions‐‐Hungary. 
World War, 1939‐1945‐‐Claims‐‐Germany(West)‐‐History. 
Restitution and indemnification claims (1933‐ )‐‐Registers.  
Reparations for historical injustices‐‐Germany‐‐History. 
Holocaust survivors‐‐Hungary‐‐Registers. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary‐‐Sources. 
Jews‐‐Hungary‐‐Claims‐‐Registers. 
Banks and banking‐‐Records and correspondence‐‐Government policy‐‐Hungary‐‐20th century. 
Hungary‐‐Politics and government‐‐1945‐1949. 
Hungary‐‐Ethnic relations. 
 

 
CONTAINER LIST  
 

List of the Files  
Z 133 
Z 134 
 Z 137 
 Z 892 
Z 1058 
 Z 1059 

 
Z 133 
Országos Földhitelintézet 
Jogügyi főosztály iratai 
1928‐1948. 
Terjedelem: 22,40 ifm., 160 raktári egység. 

 
A./ Ügyészi iratok. 

 
1./ 1. csomó. 4. irattári szám. Perl Károly és társa kölcsön ügye. 1944. 
383.A/S (nagy S betű kétszer áthúzva, vagyis az USA dollár jele). Perl Károly pilinyi lakos 
és Pintér János zsidó birtok 18.000.‐ dollár kölcsön ügye miatti végrehajtás. 1944. 
január 22. 
 
2./ 2. csomó. 84. irattári szám. özv. Braun Kálmánné kölcsön ügye. 1934‐1945. 
Özv. Braun Kálmánné sz. Weisz Ida Budapest, Személynök u. 35., Balogh István 
Budapest, Szabó József u. 14. és Balogh Iván mátraballai lakosok, zsidónak tekintendő 
személyek 8500.‐ dolláros váltókölcsön ügye. 
 
3./ 3. csomó. 98. irattári szám. dr. Kellner Pálné. 1930‐1934. 
645.A/S Dr. Kellner Pálné sz. Nagler Antónia és dr. Ádler Sándorné sz. Kellner Margit 
budapesti lakosok, tarnaleszi zsidó birtok kölcsön ügylete. 
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4./ 8. csomó. 219. irattári szám. Ofner Lajos és Ofner Pál. 1929‐1945. 
670/a/ L (a nagy L betű kétszer áthúzva) Ofner Lipót Lajos és Ofner Pál béri lakosok 
kölcsön ügylete, miután az adósok zsidók a 3840/1944. M. E. rendelet folytán 
végrehajtást nem foganatosítottak ellenük. 
 
5./ 8. csomó. 224. irattári szám. özv. Halbrohr Adolfné sz. Hartstein Ida. 1944‐1945. 
754/A/L Özvegy Halbrohr Adolfné nádudvari lakos ügyében végrehajtás 6777.44 Pengő 
értékben, az általa átvállalt eredetileg Weinberger Lajosné sz. Hartstein Róza nevére 
kiállított kötelezettségi okirat alapján. Az 1944. június 15‐i iraton „zsidó” megjegyzés 
olvasható. 
 
6./ 11. csomó. 247. irattári szám. Forray József m. kir. gazdasági főtanácsos. 1929‐1946. 
Forray József Budapest, VI. Teréz krt. 40. szám alatti adós zsidó, ezért a behajtási 
eljárást 1945. szeptember végéig függőben tartották – 1945. július 13. 
 
7./ 11. csomó. 250. irattári szám. Forray Sándor. 1929‐1945. 
Forray Sándor Budapest, VI. Ó u. 39. szám alatti adós zsidónak tekintendő, ezért a 
behajtási eljárást 1945. szeptember végéig függőben tartották 1945. július 13. 
 
8./ 14. csomó. 288. irattári szám. Gróf János és neje Fischer Matild. 1929‐1946. 
Gróf János Budapest, Zrínyi u. 12. szám alatti lakosról a következők olvashatók az 
aktában: Tekintettel arra, hogy az adós zsidó, a végrehajtás érdekében egyelőre 
további lépéseket nem tehetünk – 1944. november 23. 
 
9./ 16. csomó. 327. irattári szám. Dr. Kunffy Lajos és neje Tiller Ella. 1930‐1945. 
Dr. Kunffy Lajos és neje volt somogyturi lakosok, zsidónak tekintendő adósok elleni 
végrehajtási ügy – 1944. szeptember 22. 
 
10./ 24.  csomó. 500. irattári szám. Strém Ernő és Ottó. 1932‐1946. 
Strém Tivadar (Jenő?) és Ottó nagykanizsai zsidó lakosok 3.300 angol font kölcsönének 
ügye, amelyet Hahót községbeli birtokukra vettek fel. 
 
11./ 27. csomó. 525. irattári szám. Grósz Ignác. 1931‐1946. 
Grósz Ignác göncruszkai lakos zsidónak tekintendő adós ügye, akinek a 3840/1944. M. 
E. rendelet folytán behajtási eljárásának folytatását függőben tartották – 1944. 
december 6. 
 
12./ 28. csomó. 542. irattári szám. Dr. balla Béla és neje. 1931‐1946. 
Dr. Balla Béla és adós társai zsidónak tekintendők, akinek a 3840/1944. M. E. rendelet 
folytán behajtási eljárásának folytatását függőben tartották – 1944. december 7. 
 
13./ 33. csomó. 655. irattári szám. Fuchs Richárd és neje Quittner Márta. 1931‐1945. 
„Zsidó birtok” megjelölés az akta boríróján. A „Fejleményi napló” szerint Fuchs Richárd 
meghalt, feleségét internálták. Az előző adósok: Mechwart Aladár (Belecska), Bartalis 
Kálmánné sz. Mechwart Alice Budapest II. Mész u. 6., dr. Thalmayer Alfréd és neje sz 
Tripammer Bella Budapest, V. Markó u. 13. alatti lakosok címére ügyvédi felszólítást 
küldenek – 1944. augusztus 19.  
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14./ 38. csomó. 728. irattári szám. Kornis Miklósné sz. Lorsy Gizella és Lorsy Mátyás. 
1944‐1945. 
Az enyingi lakosú „adósok zsidók a behajtás érdekében további lépéseket nem 
tehetünk” – olvasható a Fejleményi naplóban, 1944. december 13. 
 
15./ 41. csomó. 791. irattári szám. Kálmán József és neje Rosenfeld Mária. 1931‐1945. 
Az akta szerint a néhai adósok Kálmán József és felesége örökösei zsidónak 
tekintendők, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán behajtási eljárás 
folytatását függőben tartják – 1944. december 11. Az iratok között Gyöngyöspata 
község az 1942:XV. tc. rendelkezései alá eső ingatlanok tulajdonosainak felsorolása, a 
m. kir. földművelési miniszter 538.199/1942. VII. A. 2. számú véghatározatában – 1942. 
október 5.   
 
16./ 44. csomó. 833. irattári szám. Kun Ferenc és társai. 1931‐1945. 
Kun Ferenc Szolnok, Szapári u. 30. és dr. Venéczi Sándorné sz. Kun Etelka fegyverneki 
lakos végrehajtási ügyét, miután zsidók a 3840/1944. M. E. rendelet alapján a behajtási 
eljárást felfüggesztették – 1944. november 30. 
 
17./ 44. csomó. 844. irattári szám. Kaufmann Dezső. 1931‐1946. 
A Fejleményi napló bejegyzése szerint az „adós zsidó, egyelőre scontóba vesszük”‐ 
1945. július 26. 
 
18./ 57. csomó. 1234. irattári szám. Weisz Gáspár és neje. 1933‐1944. 
Weisz Gábor és neje Blau Mária tiszafüredi lakosok, a Fejleményi napló bejegyzése 
szerint: „minthogy az adósok zsidók a követelések bejelentésére a könyvelési o.‐t 
felhívták – 1944. december 7.”. 
 
19./ 59. csomó. 1337. itattári szám. özv. Preisach Józsefné sz. Merbl Róza. 1933‐1945. 
Néhai özv. Preisach Józsefné sz. Merbl Riza és társai, vagyis örökösei: Preisach Árpád, 
Preisach Olga és kiskorú Preisach Emma halimbai lakosok elleni ingó‐végrehajtási ügy. 
Az 1944. június 9‐i jelentés szerint a birtokon lakott örökösöket, hetekkel előbb a pápai 
gettóba szállították, a hatóság gondnokot jelölt ki és a kastély egyik helyiségébe rakták 
össze a leltárba vett lakberendezést. 
 
20./ 60. csomó. 1355. irattári szám. Burger György és társai. 
Burger György és társai székelyi lakosok, az adósok zsidónak tekintendő személyek, 
ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán a behajtási eljárást függőben tartották 
– 1944. december 1.  
 
21./ 63. csomó. 1684. irattári szám. Schwartz Mór és neje sz. Deutsch Irén és Schwartz 
Géza. 1931‐1946. 
Schwartz Mór és neje Deutsch Irén valamint Schwartz Géza zalaszentiváni és Budapest 
VI. Eötvös u. 19. szám alatti lakosok. Az adósok zsidónak tekintendők, ennél fogva a 
3840/1944. M. E. rendelet folytán a behajtási eljárást függőben tartották – 1944. 
december 7. 
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22./ 67. csomó. 1806. irattári szám. Kaufmann Józsefné sz. Schwarz Jolán és társai. 
1931‐1945. 
Kaufmann Józsefné társai: Schwarz Hermanné sz. Mózes Tini örökösei: Kaufmann 
Nándorné sz. Schwarz Blanka, Fried Józsefné sz. Jeremiás Bella csengeri lakosok és 
Schwarz Ferenc nagygéci lakos – 7100 dollár kölcsön ügye. Az adósok zsidónak 
tekintendők, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán a behajtási eljárást 
függőben tartották – 1944. november 30. 
 
23./ 67. csomó. 1812. irattári szám. özv. Weiszhausz Mártonné sz. Berger Mária és 
társai. 1930‐1945. 
Weiszhauszné társai: Weiszhausz Mór, Weiszhausz József, Weiszhausz Frida férjezett 
Katz Jenőné nyírbogáti, Weiszhausz Margit férjezett Reich Jenőné, Weiszhausz Cecília 
férjezett Katz Miklósné hajdúnánási, Weiszhausz Irma férjezett Róth Endréné 
Debrecen, Kossuth u. 42. szám alatti lakos. Fejleményi napló bejegyzése szerint „zsidó 
ügy lévén Sc. X. 24.” 
 
24./ 69. csomó. 1882. irattári szám. néhai Zafir Jakab örökösei. 1931‐1946. 
Az örökösök: Zafir Kálmán, Rosenblath Móricné sz. Zafir Róza, Zafir Zsigmond, Zafir 
Dezső, Weinberger Menyhértné sz. Zafir Helén, Zafir Menyhért, Zafir Jenő, Zafir Adolf, 
Zafir Lipót, Zafir Izidor nyírgebei lakosok. Fejleményi napló bejegyzése szerint: 
„Minthogy adós zsidó, egyelőre nyilvántartásba vesszük. 1945. VII.”  
 
25./ 73. csomó. 2079. irattári szám. Grün Sándor. 1937‐1945. 
Grün Sándor vásárosnaményi lakos az iratok szerint zsidónak tekintendő – 1944. 
december 1. 
 
26./ 74. csomó. 2094. irattári szám. özv. Hermann Farkasné és társai. 1931‐1945. 
Özv. Hermann Farkasné sz. Rozenbaum Hermina, társai: kiskorú Hermann Mózes, 
akinek gyámja, Hermann Sándor, József (nem derül ki, hogy egy vagy két személyt fed a 
név), Farkas Miklósné sz. Hermann Sára csaholci lakosok. Fejleményi napló bejegyzése: 
„minthogy adós izraelita, egyelőre nyilvántartásba veendő – 1945. VII. 20.” 
 
27./ 79. csomó. 2656. irattári szám. Surányi Miklós és társai. 1944‐1946. 
Kiskorú Surányi Miklós és Adél, törvényes képviselőjük Surányi Adolf budapesti lakos és 
Domonyi Andor kartali lakos. Fejleményi napló bejegyzése szerint: „ mint hogy zsidó, 
egyelőre nyilvántartásba vesszük. 1945. VII. 22.(?)” Az akta külső borítóján olvasható: 
levelezés Schwarcz Rezsőné sz. Surányi Adél Budapest, V. Váci Út 54. I. 15. 
 
28./ 85. csomó. 3517. irattári szám. Emesz Ferenc és neje Müller Rozália. 1939‐1946. 
Emesz Ferenc és neje törökszentmiklósi lakosok nem zsidók. Az adósváltási eljárás 
lefolytatása nem történt meg, ennélfogva az Aut. Orth. Izraelita Hitközség, mint 
anyakönyvi kerület csak dologi adósként szerepel – olvasható az 1944. december 6‐i 
keltezésű aktában. 
  
29./ 85. csomó. 3602. irattári szám. Schwartz Mayer és társai. 1939‐1945. 
Schwartz Mayer és neje Rosenbaum Róza meghaltak. Örököseik, mint zsidó birtok 
tulajdonosok a következők: Schwartz Izidor ismeretlen helyen tartózkodott, Kaufmann 
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Edéné sz. Schwartz Szeréna, Schwartz Bella, Schwartz Bertalan, Weiszberger Tóbiásné 
sz. Schwartz Róza – 1944. augusztus 14. 
 
30./ 88. csomó. 4188. irattári szám. Himmel Berisch. 1942‐1946. 
Gyulaházán, 1944. augusztus 5‐én kelt irat szerint Szabó István gyulaházi lakost bízta 
meg a Szabolcs megyei árvaszék Himmel Berisch volt gyulaházai zsidó egyén, gondnoki 
teendőinek ellátásával. 
 
31./ 89. csomó. 4458. irattári szám. Morvai Miksa és neje. 1943‐1947. 
Morvai Miksa és neje Lőwy Zsuzsanna zicsi lakosok miután az adósok zsidónak 
tekintendők, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán a behajtási eljárást 
függőben tartották – 1944. december 14. 
 
32./ 89. csomó. 4463. irattári szám. özv. Solti Dezsőné és társai. 1943‐1945. 
Özv. Solti Dezsőné sz. Mandel Margit és Kiss József újkécskei lakosok miután az adósok 
zsidónak tekintendők, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán a behajtási 
eljárást függőben tartották – 1944. december 6. 
 
33./ 90. csomó. 4556. irattári szám. Mautner Henrik. 1943‐1946. 
Az iratok szerint Mautner Henrik volt novákpusztai lakos, jelenleg tel‐avivi lakos 
végrehajtási ügye tárgytalanná vált a 3840/1944. M. E. rendelet értelmében – 1944. 
december 23. 
 
34./ 90. csomó. 4577. irattári szám. özv. Laszky Pálné sz. Vincze Mariska és társai. 1943‐
1944. 
Laszkyné a jelzáloggal terhelt ingatlanait eladta Virányi Lászlóné sz. Tibold Mária 
Budapest, V. Falk Miksa u. 4. szám alatti lakosnak, aki a zsidótörvény rendelkezéseinek 
hatálya alá esett – 1944. február 8. 
 
35./ 90. csomó. 4578. irattári szám. ujnépi Elek Ernő örököse. 1943‐1946. 
Az örökös, mint adós zsidónak tekintendő, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet 
folytán a behajtási eljárást függőben tartották – 1944. december 9. 
 
36./ 90. csomó. 4579. irattári szám. Klár Samu. 1943‐1946. 
Fejleményi napló bejegyzése szerint miután az adós zsidó, Hitelügyi osztályukat 
utasították a szükséges intézkedések megtételére – 1944. december 2. 
 
37./ 90. csomó. 4580. irattári szám. Fried Ignác és neje. 1943‐1946. 
A Budapest Gábor Áron u. 11. szám alatti lakosok még a zsidók összeköltöztetése előtt 
egy szanatóriumba költöztek – olvasható a Fejleményi naplóban, 1944. november 21. 
 
38./ 90. csomó. 4612. irattári szám. Csillag Béláné sz. Czinner Margit. 1944‐1946. 
Miután az adós zsidónak tekintendő, ennél fogva a 3840/1944. M. E. rendelet folytán a 
behajtási eljárást függőben tartották – 1944. december 6.  
 
39./ 90. csomó. 4624. irattári szám. Dr. Szemző Jenő és társai. 1943‐1945. 
Fejleményi napló szerint az adósok közül: dr. Práger Tibor közérdekű munkaszolgálatos, 
dr. Szemző Jenő évek óta Párizsban él, dr. Móhr Endre jelenleg Budapesten V. Szent 
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István krt. 10. II. 1. lakik, dr. Vass Imréné március végén eltűnt – 1944. augusztus 16. Az 
adósok ingatlanát Benesch Oszkár keresztény haszonbérlő bérli – 1944. november 2. 
 
40./ 90. csomó. 4653. irattári szám. özv. Beck Ignácné sz. Lőwy Jozefin és társai. 1944‐
1946. 
Beck Ignácné, Beck Ferenc és Beck Sándor baracspusztai lakosok, intézeti adósok 
ismeretlen helyen tartózkodnak, ezért az Országos Földhitelintézet kérte a 
tatárszentgyörgyi előjáróságot részükre gondnok kijelölésére – 1944. augusztus 2. 
 
41./ 90. csomó. 4655. irattári szám. özv. Brack Ignácné sz. Hecht Janka. 1944. 
A kétbodonyi lakos „átengedésre kötelezettségi” ügye – 1944. június 27. 
 
42./ 90. csomó. 4667. irattári szám. Ofner Pál. 1944‐1945. 
Ofner Pál béri lakos miután az adós zsidónak tekintendő, ennél fogva a 3840/1944. M. 
E. rendelet folytán a behajtási eljárást függőben tartották – 1944. december 20. 
 
43./ 90.csomó. 4669. irattári szám. özv. Reizmann Samuné és társa. 1944‐1946. 
Özv. Reizmann Samuné sz. Leveleki Erzsébet és Reizmann Károly adósok kótaji 
ingatlanaik a zsidótörvények hatály alá esnek – 1944. április 7. 
 
44./ 90. csomó. 4682. irattári szám. Szabados Gyula és neje Klein Erzsébet. 1944. 
Fejleményi napló bejegyzése szerint az adósok – Szabados Gyula és neje, valamint 
Szabados Ervin – zsidók a könyvelési osztályt a követelés bejelentésére felhívták, 1944. 
december 5. 
 
45./ 90. csomó. 4694. irattári szám. özv. Braun Kálmánné sz. Weisz Ida és társa. 1944‐
1945. 
Az akták között az ügyészi osztálynak szóló feljegyzésen a megjegyzés: zsidó birtok. 
 

B./ Perek. 
 

46./ 109. csomó. 1345. irattári szám. özv. Tusár Sámuelné. 1939‐1942. 
Az iratok között Nagy József újhartyáni kántortanító, hitelszövetkezeti könyvelő levele 
az Országos Földhitelintézethez, mely szerint Kakucsi Liebner Sándor 1927‐ben 
parcellázott birtokából Tusák Sámuel és neje Politzer (Policer) Etel 24‐28 hold ingatlant 
megvásárolt. Az ingatlan telekkönyvileg nem került nevükre, miután a vásárlók zsidók 
erre már nem kerülhet sor – olvasható a levélben – kérdése az, hogy hány hold az 
ingatlan valójában és mi volna az ára holdanként. A levél dátuma: 1939. január 29.  
 
47./ 121. csomó. 1874. irattári szám. Csngeri Mayer Ernő. 1941‐1943. 
Az akták között P.VI. 5178/17/1942. a magyar kir kúria végítélete, amelyet csengeri 
Mayer Ernő földbirtokos, nyíregyházi lakos felperes, az 1939:IV. tc. alapján 
mezőgazdasági ingatlanainak és haszonbérletének átengedése ügyében hoztak. 
 
48./ 123. csomó. 2019. irattári szám. Kiss Péter és társai. 1943‐1945. 
Az iratok valójában Winterberg Rezső horti (1942‐ben Cannes‐i) lakos birtokainak 
eladási ügyleteire utalnak. 
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49./ 124. csomó. 2069. irattári szám. özv. Rosenfeld Sándorné. 1942‐1943. 
Az iratok szerint néhai Rosenfeld Sándor niklai 1039 négyszögöl szőlőjét a m. kir. 
Földművelésügyi minisztérium 51.991/1940/V. A. 2. számú véghatározatával, az 
1939:IV. tc. 16.§‐a 1. bekezdése alapján „alkotórészeivel és tartozékaival” együtt 
tulajdonjoggal igénybe vette. 
 
50./ 124. csomó. 2122. irattári szám. pusztapéteri Auspitz Györgyné sz. báró Offermann 
Margit. 1942‐1943. 
Az 1942:XV. tc. alapján férje ácsi mezőgazdasági ingatlanait, mint zsidóbirtokokat a m . 
kir. Földművelésügyi minisztérium 536.624/1942.VII. A. 2. számú határozatával az 
országos Földhitelintézet tulajdonába került. Az ácsi jegespusztai területen levő 
lakásból Auspitznét ki akarták tenni, ő ez ellen pert indított, mert szerinte csak 
felmondás útján távolítható el innen – olvasható a m. kir járásbírósághoz írt 
beadványában, amelynek érkeztető bélyegzője:1942. november 28. 
 
51./ 125. csomó. 2126. irattári szám. Satzper Keresztély / Lengyel Sándor és rársai 
közötti per. 1942‐1943. 
Az alperesek: Lengyel Sándor, Lengyel Sándorné, dr. csapi Sommer József és neje 
Lengyel Ilona a m . kir. Földművelésügyi minisztérium 541.845/1942. VII. A. 2. számú 
határozatával tulajdonuknak az állam részére történő átengedésre kötelezte, az 
1942:XV. tc. alapján – derül ki az 1942. december 5‐i dátumú érkeztetési bélyegzővel 
ellátott iratból. 
 
52./ 125. csomó. 2276. irattári szám. dr. k. Hajós Mihály / Winterberg Rezső és Kiss 
Péter közötti per. 1943‐1945. 
A vitatott ingatlanok eredetileg a Pesti Izraelita Hitközség és a Pesti Chevra Kadisa 
Szentegylet tulajdonában voltak (atkári 4. és 105. telekkönyvi betéttel 92 kat. hold és 
1312 négyszögül kiterjedésű mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok). 
  
53./ 125. csomó. 2352. irattári szám. Schusdek György és társa. 1943. 
Schusdek György és Jakab felperesek zsidók, ezért az Országos Földhitelintézet a 
3840/1944. M. E. rendelet alapján kérte a per felfüggesztését – az 1944. december 13. 
postabélyegzésű borítékban található kérelem szerint. 
 
54./ 125. csomó. 2368. irattári szám. Schusdek György. 1943. 
Az 1942:XV. tc. alapján ingatlan és annak felszerelési tárgyai átengedésre kötelezett 
debercsényi lakos peres ügye – lásd az 53./ pont alatt is. 
 
55./ 125. csomó. 2396. irattári szám. özv. Buttkay Ákosné sz. Kosáry Emmi. 1943‐1944. 
Özv. Buttkay Ákosné és Szegedi Béla, neje Vida Irma halmi lakosok, továbbá az eljárás 
folyamatba tétele előtt meghalt Róth Majerné sz. Kain Eszter volt halmi lakos, Klein 
Béláné sz. Róth Fanny, özv. Weisz Ernőné sz. Róth Ilona és gyámsága alatt álló kk. Weisz 
István halmi lakosok, mint alperesek közötti per iratai. A per tárgya: Buttkay Ákostól az 
alperesek által megvett kökényesi ingatlanok egyrésze az 1942:XV. tc. alapján 
bekebelezésre került, ezek tulajdonjogának tisztázása. 
 
56./ 125. csomó. 2407. irattári szám. özv. Vida Györgyné / dr. Weisz Gyula közötti per. 
1943. 
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A Fejleményi napló bejegyzése szerint „a felperes a jegyzőkönyv szerint zsidónak 
tekintendő személy” – 1943. július 20. 
Vida Györgyné, mint szakképzett pincemester és raktárnok 1933‐tól dolgozott dr. 
Weisz Gyula gyöngyöspatai gyümölcsös‐szőlőjében, amely ingatlant az 1942:XV. tc. 
alapján igénybe vették. A birtok kezelésére kijelölt Goretzky Sándor alezredes és 
Platthy György banktisztviselő, dr. Weisz kérése ellenére sem alkalmazták tovább 
Vidánét, ezért végkielégítése ügyében dr. Weisz Gyulát beperelte. 
 
57./ 125. csomó. 2410. irattári szám. Weisz Mór. 1943. 
Weisz Mór békéscsabai sertéskereskedő 200 db süldő átvételének peres ügye, amelyet 
végül is megkapott. Az akta borítóján jelzett 2258. és 2392. számú peres ügyek 
iratanyagát nem találtam meg. 
 
58./ 125. csomó. 2412. irattári szám. Schulhof Lajos. 1943. 
Schulhof Lajos Maglód területén 1210. 1236. telekkönyvi letétekben felvett 
házingatlanait a m. kir. Földművelésügyi minisztérium az 1942:XV. tc. alapján, az 
530.871/1942. VII. A. 2. számú véghatározatával igénybevette és megbízta az Országos 
Földhitelintézetet hasznosításával. 
 
59./ 125. csomó. 2413. irattári szám. Schusdek János. 1943‐1944. 
Az akta iratai összefüggnek a 2352. és 2368. számú peres ügyekkel. Lásd 53./ és 54./ 
pont alatt. 
 
60./ 125. csomó. 2450. irattári szám. Weisz Mózes és Iczik Mózes. 1942‐1943. 
Weisz Mózes és neje huszti lakosok eladták 1938‐ban, Iczik Mózes és neje huszti 
lakosoknak Veléte község határában fekvő 3765. és 3764. hrsz. alatti ingatlanaikat. A 
tulajdonjog bejegyzésének megsemmisítési ügye a per tárgya. 
 
61./ 125. csomó. 2550. irattári szám. Farkas János. 1943‐1949. 
Az iratok tárgya összefügg a 2352. 2368. 2413. számú peres ügyekkel, mert a volt 
Schusdek birtokon elhelyezett 24 db szarvasmarha átadásának vagy megtérítésének 
ügyéről döntöttek, a P.VI. 2064/1947/43. szám alatti kúriai ítéletben – 1948. január 22‐
én.  
 
62./ 126. csomó. A csomót teljes terjedelmében mikrofilmezésre javaslom, mert az 
akták többsége az 1942:XV. tc. hatálya eső ingatlanok elvételéhez kapcsolódik. Lásd a 
repertóriumot. 
 
126. csomó. 2556. irattári szám. Rusznyák Lajosné és társai, Táncos József és társai. 
1943. 
 126. csomó. 2570. irattári szám. Tischler Hermann. 1943. 
 126. csomó. 2571. irattári szám. Schuller József és neje. 1942‐1943. 
 126. csomó. 2572. irattári szám. id. Góczy Mihály és neje. 1943. 
 126. csomó. 2573. irattári szám. Horváth Imre és neje. 1943. 
  126. csomó. 2574. irattári szám. Lukács Béla és neje. 1943. 
  126. csomó. 2575. irattári szám. Rubaczki József és neje Demeter Mária. 1943. 
  126. csomó. 2576. irattári szám. ifj. Góczy Mihály és neje sz. Gábor Ida. 1943. 
  126. csomó. 2577. irattári szám. Pataky Sándor és neje sz. Ujj Mária. 1943. 
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  126. csomó. 2578. irattári szám. Kádai Sádor és Zsiák István. 1943. 
  126. csomó. 2590. irattári szám. Veszely Károly. 1943‐1944. 
  126. csomó. 2600. irattári szám. Glanc Sámuel c/a Szőke Péter. 1943‐1944. 
  126. csomó. 2601. irattári szám. Schwartz Miklós c/a Feitscher Béla. 1943‐1945. 
 126. csomó. 2618. irattári szám. Szabó Károly c/a Vitézi Rend. 1943. 
  126. csomó. 2626. irattári szám. Szundi László. 1943. 
  126. csomó. 2627. irattári szám. Naglyéli Uradalom Mezőgazdasági Rt. 1943‐1944. 
  126. csomó. 2629. irattári szám. Biedermann Mór. 1943‐1944. 
  126. csomó. 2630. irattári szám. báró Bothmer Károly és társai. 1943‐1944. 
  126. csomó. 2632. irattári szám. Negócia Kereskedelmi Rt. 1943. 
   126. csomó. 2633. irattári szám. Wolfner Gyula és Társa. 1943‐1947. 
   126. csomó. 2634. irattári szám. Molnár Mihály. 1943. 
   126. csomó. 2636. irattári szám. Rakita Pál c/a Gottschlig Ágoston. 1944. 
   126. csomó. 2637. irattári szám. Vincze János c/a özv. Révész Jenőné. 1943‐1944. 
    126. csomó. 2715. irattári szám. “Futura” Magy. Szöv. Központ c/a dr. Kunffy Zoltán. 
1943. 
     126. csomó. 2716. irattári szám. Dorcsa Pál c/a Sziráczki Mária. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2718. irattári szám. Bauer Jakab és neje c/a gróf Apponyi Károly. 1943. 
     126. csomó. 2726. irattári szám. dr. Porzsolt Aladárné. 1943‐1947. 
     126. csomó. 2727. irattári szám. Helf György c/a özv. Singer Leóné és Singer Andor. 
1943‐1944. 
     126. csomó. 2728. irattári szám. Nagy Bertalan c/a Nagy László, Nagy József, Nagy 
István, Brunda Józsefné sz. Nagy Teréz. 1943. 
     126. csomó. 2729. irattári szám. Ipari Növényeket Feldolgozó Szövetkezet c/a 
Schusdek János. 1943. 
     126. csomó. 2733. irattári szám. Szabó Ferenc c/a dr. Györgyei Lajos. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2734. irattári szám. Kovacsics Antal. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2736. irattári szám. Kovács Zsigmondné és társai dr. Illovszky Iván. 1943. 
     126. csomó. 2740. irattári szám. Deák György. 1937‐1944. 
     126. csomó. 2742. irattári szám. dr. Fehér Lajos és neje Grün Szerén. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2743. irattári szám. gróf Apponyi Károly. 1939‐1943. 
     126. csomó. 2744. irattári szám. Pollák Sándor c/a Gerő Zoltán. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2745. irattári szám. Schreiber Ervin. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2746. irattári szám. ifj. dr. Mohácsy János. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2748. irattári szám. özv. gróf Festetics Vilmosné. 1944. 
     126. csomó. 2750. irattári szám. Bodis János. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2752. irattári szám. dr. Baltazár László és társa. 1944. 
     126. csomó. 2755. irattári szám. özv. Simon Andrásné, Kürti Mária. 1944. 
     126. csomó. 2756. irattári szám. özv. halmi Halmy Józsefné sz. Walfner Lily c/a 
Kruppa Lajos és társai. 1944. 
     126. csomó. 2757. irattári szám. Rába Elemér. 1943‐1944. 
     126. csomó. 2784. irattári szám. Katona Ferenc c/a Bagicsán Józsefné. 1944. 
 
 
63./ 127. csomó. A csomót teljes terjedelmében mikrofilmezésre javaslom, mert az 
akták többsége az 1942:XV. tc. hatálya eső ingatlanok elvételéhez kapcsolódik, kivéve 
2954. iratári szám alatti aktát – Bp. Attila u. 75. szám alatti ház gombafertőzöttségével 
foglalkozik. Lásd a repertóriumot. 
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     127. csomó. 2790. irattári szám. özv. Csillag Józsefné és társai. 1942‐1944. 
     127. csomó. 2791. irattári szám. özv. Hay Morné. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2795. irattári szám. Orbán István és neje Gergely Ilona. 1944. 
     127. csomó. 2797. irattári szám. Hungária Vegyi és Kohómüvek Rt c/a Kremzir Károly 
és pertársai. 1944. 
     127. csomó. 2815. irattári szám. Mészáros Bálint. 1944. 
     127. csomó. 2827. irattári szám. Fried Adolf és Fried Kálmán. 1944. 
     127. csomó. 2828. irattári szám. dr. Szabó Ferenc. 1944. 
     127. csomó. 2864. irattári szám. dr. Steiner Oszkár és neje c/a Berger Lili, Schlesinger 
Stefánia. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2868. irattári szám. Püsök Gerzon a Mózesé Hidi. 1944. 
     127. csomó. 2871. irattári szám. Pataki Ferenc. 1942‐1947. 
     127. csomó. 2896. irattári szám. Krénusz György és neje. 1942‐1944. 
     127. csomó. 2899. irattári szám. Nagy Mihály. 1944. 
     127. csomó. 2909. irattári szám. Szigethy Lajos. 1944. 
     127. csomó. 2912. irattári szám. dr. György Adolf és társai. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2913. irattári szám. dr. Szekeres János felperes, Schusdek János alperes. 
1944. 
     127. csomó. 2914. irattári szám. dr. Gunde László kft.. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2915. irattári szám. Hábel Aladár c/a Domokos Zoltán. 1944. 
     127. csomó. 2916. irattári szám. Augusztinovics Győző. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2917. irattári szám. Veszely Károly néh. Minarik János. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2920. irattári szám. Blayer József. 1944. 
     127. csomó. 2924. irattári szám. dr. Karácson Jenő. 1940‐1948. 
     127. csomó. 2927. irattári szám. Simon Rezső. 1944. 
     127. csomó. 2933. irattári szám. Mudrinczki Iza. 1944. 
     127. csomó. 2936. irattári szám. gróf Keglevich Péter c/a Sárosi Sándor. 1943‐1944. 
     127. csomó. 2940. irattári szám. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete c/a özv. Szilágyi 
Arturné sz. Gyémánt Ilona. 1944. 
     127. csomó. 2942. irattári szám. dr. Freund István. 1944. 
     127. csomó. 2945. irattári szám. Juhász Ambrus és Novoszád József. 1944. 
     127. csomó. 2948. irattári szám. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete c/a Bodor 
Zsigmond és társai. 1944. 
     127. csomó. 2949. irattári szám. Orosz János. 1944. 
63./ 127. csomó. 2954. irattári szám. Attila ut 75. sz. gomba‐ügye. 1938‐1942. 
     127. csomó. 2960. irattári szám. Pőhl Henrik. 1944. 
     127. csomó. 2961. irattári szám. dr. Fehér Lőrinc. 1944. 
     127. csomó. 2970. irattári szám. Elek Béláné sz. Mautner /Sulyok/ Mária. 1944. 
 
128. csomó. 2973. irattári szám. Kálmánczhelyi Ferenc. 1944. 

 
64./ 128. csomó.2981. irattári szám. Rosenfeld Rozália, Leipnik László és Dénes Ákosné. 
1944. 
Rosenfeld Rozália által Leipnik László és társa részére eladott ingatlan – amely 
zsidóvagyonnak minősült – tulajdonjogának ügye. 
 
65./ 128. csomó. 2983. irattári szám. dr. Huber Jenő. 1943‐1944. 
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Schusdek János elleni végrehajtás letiltás ügye – lásd 53./ 54./ 59./ 61./ és 62./ pontok 
alatt található aktákat. 
 
66./ 128. csomó. 2985. irattári szám. Hoffman Sándor / Turcsik Mihály és Murucs 
Sándorné közötti per. 1945‐1946. 
Hoffman Sándor zsidóbirtoknak minősített ingatlanainak kényszer hatása 
következtében történt eladási ügye. 
 
67./ 128. csomó. 2986. irattári szám. Németh Károly. 1945‐1946. 
Feltehetően átengedésre kötelezett ingatlan tulajdonjogának Németh Károly és társai 
felperesek részére történő visszaadása volt a per tárgya. 
 
68./ 128. csomó. 2987. irattári szám. Reich Ernőné sz. Romhányi Mária. 1946‐1948. 
Reich Ernőné zsidó volta miatti ingatlan elővásárlási jogának viszaállítása ill. 
kártalanítása. 
 
69./ 128. csomó. 2988. irattári szám. Havas Lászlóné sz. Szedlacsek Margit. 1945‐1946. 
Beadványa szerint férje zsidó volta miatt alsógödi ingatlanára tulajdonjoga nem került 
bejegyzésre. 
 
70./ 128. csomó. 2989. irattári szám. Bleich Hermanné sz. Reiner Erzsébet. 1945‐1947. 
Zsidó volta miatt átengedésre kötelezett ingatlanának visszaadására vonatkozó ügy. 
 
128. csomó. 2990. irattári szám. Burján Imre. 1945. 
 
71./ 128. csomó. 2993. irattári szám. Lderer Miklósné. 1945‐1946. 
Zsidó volta miatt átengedésre kötelezett ingatlanának visszaadására vonatkozó ügy. 
 
128. csomó. 3000. irattári szám. Veluh Lászlóné sz. Grettier Edit. 1945‐1947. 
 128. csomó. 3012. irattári szám. R. Tóth Péter. 1946‐1947. 
 128. csomó. 3015. irattári szám. Holler József. 1945‐1946. 
  128. csomó. 3026. irattári szám. Balázs Jenőné. 1946. 
 
72./ 128. csomó. 3032. irattári szám. Halász József Jenő. 1946. 
Munkaszolgálatos, deportált zsidó volt alkalmazott pere újbóli alkalmaztatása ügyében. 
 
128. csomó. 3038. irattári szám. Aigner Géza. 1946. 
 128. csomó. 3039. irattári szám. Magyar Légiforgalmi Rt. 1946. 
 
 
73./ 128. csomó. 3142. irattári szám. Silimon Sándor és neje Politzer Blanka. 1946. 
Zsidó volta miatt átengedésre kötelezett ingatlanának visszaadására vonatkozó ügy. 
 
128. csomó. 3047. irattári szám. Nagel és társa. 1946‐1947. 
 
74./ 128. csomó. 3048. irattári szám. Taksár István / Munk György közötti per. 1945‐
1946. 
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Munk György feltehetően zsidó, volt Hernádnémeti‐i földbirtokos ügye Taksár István 
volt gazdasági cselédje által elvitt tehén ügyében. 
 

                                       128. csomó. 3049. irattári szám. Balogh János. . 
 

75./ 128. csomó. 3066. irattári szám. Komlós Arnold. 1946‐1947. 
Budapesten V. Nádor u. 32. szám alatti, feltehetően zsidóvolta miatt bezárásra 
kényszerített papírüzlet bérlőjének pere az 1946‐ban nem neki kiutalt üzlet használati 
jogának ügyében. 
 

                                      128. csomó. 3083. irattári szám. Rózsa Pál és Kaufmann Ignác. 1946‐1947. 
 
76./ 128. csomó. 3097. irattári szám. Kürti Jakab. 1947. 
Kürti Jakab ismeretlen helyen tartózkodó, volt őrhalmi zsidó földbirtokos ingatlanainak 
haszonbérleti ügye. 
 
 128. csomó. 3100. irattári szám. özv. Petus Jánosné c/a Finkei Legeltetési Társulat. 
1947. 
  128. csomó. 3111. irattári szám. Salier testvérek, Somlyódy László, Kecskemét‐
Klábertelep Szőlő és Gyümölcs Fogy. Szöv.. 1947. 
  128. csomó. 3124. irattári szám. Szakáll Livia. 1946‐1948. 
   128. csomó. 3125. irattári szám. Balogh Mihály c/a Faldina Gáborné. 1947. 
   128. csomó. 3133. irattári szám. Gyóni Antal. 1946‐1948. 
   128. csomó. 3134. irattári szám. Horváth Miklós. 1946‐1948. 
     128. csomó. 3138. irattári szám. ifj. Varga Ferenc. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3139. irattári szám. Nagynémetegyházapusztai Födmüv. Szöv.. 1947. 
     128. csomó. 3144. irattári szám. Földmüves Szövetkezet. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3149. irattári szám. Gazdaköri Gépszövetkezet. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3155. irattári szám. Kocsis János. 1944‐1948. 
     128. csomó. 3164. irattári szám. Csontos József. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3171. irattári szám. Hreblay Miklós. 1946‐1948. 
     128. csomó. 3184. irattári szám. Gyomai Hitelszövetkezet. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3227. irattári szám. Kövess József. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3229. irattári szám. Ország József. 1948. 
     128. csomó. 3230. irattári szám. Petracsek Béla. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3231. irattári szám. özv. dr. Sági Istvánné. 1947‐1948. 
     128. csomó. 3233. irattári szám. dr. Szalai Antal. 1946‐1948. 
     128. csomó. 3245. irattári szám. dr. Kiss Ferenc. 1946‐1948. 

 
 
 

C./ Egyéb jogügyi iratok. 
 
77./ 129. csomó. Jv. 17. irattári szám. Kolozsvári fiók peres ügyei. 1942‐1944. 
Az Érendrédi Mezőgazdasági Rt. átengedésre kötelezett földbirtokának ügyével 
kapcsolatos iratok.      
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     129. csomó. Jv. 96. irattári szám. Megszünt perek kimutatása. 1924‐1944. 
     130. csomó. Jv. 96. irattári szám. Feszty Béla ógyallai birtokának parcellázása. 1918‐
1935. 
     130. csomó. Jv. 103. irattári szám. Müszaki iratok, elszámolások. . 
     131. csomó. Jv. 104. irattári szám. Feszty Béla ógyallai birtokának folyamatban lévő 
parcellázási ügye. . 
     131. csomó. Jv. 105. irattári szám. özv. Braun Kálmánné és Balog Iván kölcsönügye. 
1930‐1944. 
     131. csomó. Jv. 506. irattári szám. LEBOSz ügyvitelének átvételére vonatkozó 
feljegyzések. 1940‐1949. 
     132. csomó. 1. irattári szám. Tápiószecsői és tápiósági alhaszonbérlők ügye. . 
     132. csomó. 2. irattári szám. gróf zéchenyi Dénes és Tamás, Erdőcsokonya 
kölcsönügye. 1931‐1945. 
     132. csomó. 3. irattári szám. Szabó József debreceni lakos védettségi ügye. 1927‐
1947. 
     132. csomó. 4. irattári szám. Somhegyi Sweitzer Nándor fizetés letiltása. 1936‐1943. 
     132. csomó. 5. irattári szám. Szabó József fizetésletiltása. 1931‐1947. 
     132. csomó. 6. irattári szám. Csákváry József fizetésletiltása. 1934‐1939. 
     132. csomó. 7. irattári szám. Lendek Pál fizetésletiltása. 1939. 
     132. csomó. 8. irattári szám. Kohajda József fizetésletiltása. 1939. 
     132. csomó. 9. irattári szám. Szoó József és neje fizetésletiltása. 1939. 
     132. csomó. 10. irattári szám. Répa Ibolya fizetésletiltása. 1939. 
     132. csomó. 11. irattári szám. Kenedy Kálmán fizetésletiltása. 1939‐1940. 
     132. csomó. 12. irattári szám. ifj. F. Szabó László fizetésletiltás. 1939. 

 
 
 

Z 134 
Országos Földhitelintézet 
Pénzügyi Főosztály 
1928‐1951. 
Terjedelme: 128,47 ifm. 998 raktári egység. 

 
992. csomó. 16. tétel. Kimutatások zsidóbetétekről. 
‐ Kis füzet „zsidó betétesek nyilvántartása az 1600/1944. M. E. rendelet alapján” 
megnevezéssel az első oldalán, 58 számozott lappal, kezdőlapján a keltezés Budapest, 
1944. április 20. Tartalma kölcsön kötvény tulajdonosok felsorolása, borítékok, 
csomagok tulajdonosainak felsorolása az 1944. április 20‐ június 25. közötti időszakban 
‐ feltehetően az intézetnél elhelyezett értékeik szerint ‐ nevük, lakhelyük és tulajdonuk 
összesítésével. 
‐ Kimutatás a „zárolt zsidóbetétekben levő értékek kiveendők és nevezettek rendes 
betétéjébe helyezendők” címmel, nevek kötvények felsorolása. 
‐ Kimutatás a 7880/1946. M. E. rendelet értelmében a nyilasok vagy a németek által 
nyugatra hurcolt köz‐ és magánvagyon kötelező bejelentése tárgyában címmel. Benne 
nevek lakcímek, borítékok száma és tartalmuk felsorolásával, 6 oldal terjedelemben. Az 
irat végén az értékek elhurcolásával (1944. november 10.) kapcsolatos adatok. 
‐ Kimutatás „Bérbe adott zsidó ingatlanok névsora” címmel – benne községek abc 
sorrendjében a volt tulajdonosok, és a bérlők nevének felsorolása. 
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‐ Kimutatás klb. részvénytársaságok részvényeinek számjegyzéke, tulajdonosaik és 
darabszámaik feltüntetése.  
 

        Z 137 Országos Földhitelintézet 
        Munkaügyi és Bér osztály iratai 
        1936‐1947. 
         1. csomótól 51. csomóig. 
 
 

1./ 1. csomó. 4. irattári szám. Aktív alkalmazottak bejelentése az Értelmiségi 
Kormánybiztossághoz. 1944. 
‐ Szatmáry Kálmán rk. házastársa Lőwy René 1934. május 3‐ig izr. volt, ezután rk. 1‐8 o. 
 
2./ 41. csomó. 2. tétel. Kérdőív tisztviselők részére. 1946. 
‐ Léderer József ref. születési helye és időpontja: Oroszvár, 1891. szeptember 12. anyja 
neve: Fisbein Lujza, az 1941:XV. tc. alapján zsidónak tekintendő. 
‐ Halász József Jenő izr. születési helye és időpontja: Pusztatöviskes, 1898. május 10. 
anyja neve: Kohn Róza. 
‐ Weisz Dezső izr. születési helye és időpontja: Radván, 1892. október 8. anyja neve: 
Szrulovits Hermina. Öszesen: 1‐10 o. 
 
‐ Gáspár Imre r. k. születési helye és időpontja: Szeged,1916. június 20. anyja neve 
Grosz Mária, az 1941:XV. tc. alapján zsidónak tekintendő. 1‐4 o. 
‐ Bőhm Ferenc izr. születési helye és időpontja: Pápa, 1896. március 22. anyja neve: 
Wittmann Katalin. 1‐2 o. 
‐ Netter Elemér izr. születési helye és időpontja: Salgótarján, 1896. február 18. anyja 
neve Grünwald Ilonka. 1‐4 o. 
‐ Grünblatt Mór izr. születési helye és időpontja: Matolcs, 1895. május 12. anyja neve: 
Klein Gizella. 1‐2 o. 
‐ Moskovitz Miklós izr. születési helye és időpontja: Nyírlövő, 1892. október 12. anyja 
neve: Berkovis Rósa. 1‐4 o. 
  
‐ Wiesner Jakab izr. születési helye és időpontja: Jenke, 1888. január 31. anyja neve: 
Adler Fáni.  
‐ Grosz Mátyás izr. születési helye és időpontja: Nagycseb, 1913. június 3. anyja neve: 
Lichtenstein Hermin. Összesen: 1‐4 o.  
 
3./ 44. csomó. 20. tétel. Személyzeti és nyugállományi változások I. 1937. január 1.‐
1944. augusztus 31. 
Bekötött könyv, amelyben a személyzet napi változásait jegyezték fel pl. elhalálozás, 
gyermekszületés, házasság kötés, kilépés. elbocsátás, szabadság kivétele, új 
alkalmazott felvétele‐véglegesítése, katonai szolgálatra történő behívás stb. 
‐ Mallász Alfréd (Váltó osztály) közérdekű munkaszolgálatra bevonult, 1940. április 1‐
én. 
‐ 18. számú körözvény a Birtokkezelési osztály felállításáról, amelynek feladata az 
intézet által átvett zsidóbirtokok hasznosítása lett. 1942. október 28. 
‐ Neuberger Rudolf honv. munkaszolgálatra bevonult, 1943. március 5. 
‐ Dr. Gerliczy Gyula intézeti ügyész munkaszolgálatról leszerelt, 1943. október 31. 
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‐ Jármy László tisztv. (Nyíregyháza) 1944. április 1‐én közérdekű munkaszolgálatra 
bevonult. Összesen: 1‐9 o. 
 
Személyzeti és nyugállományi változások II. 1944. április 12‐1948. 
‐ Neuberger Rudolf közérdekű munkaszolgálatról leszerelt, 1944. május 10. 
‐ Dr. Gerliczy Gyula munkaszolgálatosnak illetményét 1944. július 1‐től ‐ felmondási 
idejére – nem folyósították, 1944. június 17. 
‐ Az igazgatóság 1944. július 27‐i ülésén Hollós S.(?) Gábort, Kenézy Gábort dr. Gerliczy 
Gyulát nyugdíjazták. 
‐ ifj. Jármy László a kassai VIII. kmsz. Zászlóaljtól leszerelt 1944. július 3‐án. 
‐ 1944. augusztus 10. dr. Gerliczy Gyula ügyésznek illetménye folyósítható. 
‐ 1944. szeptember 21. Bukta László munkaszolgálatról leszerelt. 
‐ 1944. október 3. Som Ferencet munkaszolgálatra behívták. 
‐ 1944. november 1‐től Simon Alfrédné, Kenézy Gábor dr. Gerléczy (Gerliczy) Gyula 
nyugdíjasok, nyugdíj összegüknek meghatározása. 
‐ 1944. okt. 26. Neuberger Rudolf altisztet 1944. szeptember 4‐október 24. között 
gépkocsivezetőként foglalkoztatták. Összesen: 1‐10 o. 
 
 

 
 
 
 

Z 892 
Országos Földhitelintézet 
Kolozsvári fiók iratai. 
1941‐1947. 
Terjedelme: 26 raktári egység, 3,64 ifm. 1. csomótól 26. csomóig. 

 
1./ 1. csomó. Ügyviteli iratok. 
13./ Jelentések a központnak.  
Az iratokban utalás a fiók kezelésében megtartott mezőgazdasági ingatlanokra, amelyek 
feltehetően zsidóbirtokok voltak, továbbá arra, hogy a szamosdarai Csengery‐Mayer 
500. kat. hold birtok volt tulajdonosát 1944. március 27‐én a németek elszállították. 1‐
65 o. 
 
2./ 2. csomó. Ügyviteli iratok. 
19./ Levelezés a központi Parcellázási osztállyal. 1941‐1944. 
A központ állásfoglalása a zsidók tulajdonát képező és megvásárlásra felajánlott 
ügyében – 1941. november 15. 1‐3 o. 
39./ Parcellázások 1943‐1944. 
Ursziny Pál olk. mérnök levele az Országos Földhitelintézetnek, amely szerint az elvállalt 
munkákat tavaszig az irodájában dolgozó 3 zsidó nyugalmazott kataszteri és 
magánmérnököt gettóba szállították, közülük Nagy Imre okl. mérnök irodáját, az ott levő 
adatokkal együtt lezárták – Nagyvárad, 1944. szeptember 16. 1‐1 o. 
 
3./ 13. csomó. 9541. 
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‐ 9541. Halmi, Tamásváralja. Kisbábony községekben az 1942:XV. tc. rendelkezései alá 
eső tulajdonosok ingatlanait átengedésre kötelezték, az FM Erdélyi Földbirtokpolitikai 
fősztály 32.076/1943. számú rendelettel. 1‐8 o. 
‐ 9521. Dabolc községben az 1939:IV. tc. rendelkezései alá eső tulajdonosok ingatlanait 
átengedésre kötelezték, az FM Erdélyi Földbirtokpolitikai fősztály 2028/1942. számú 
rendelettel. 1‐14 o. 
 
4./ 14.csomó. Aranyosmeggyesi Grósz birtok parcellázási iratai. 1‐12 o. 
 
5./ 20. csomó. Weisz Emánuel és neje Steiner Regina nagyzerendi lakosok birtokának 
ügye. 1‐44 o.     

 
6./ 25. csomó. Zsidó ingatlanok értékesítése. (Egész csomó mikrofilmezendő) 
56./ Az 1942:XV. tc. végrehajtása során kialakított haszonbérletek. 1‐7 o. 
57./ Zsidó ingatlanok bérbeadása. 1941‐1944. 1‐7 o. 
58./ Zsidó ingatlanok területe és felhasználási javaslata. 1943. 1‐153 o. 
59./ Zsidó ingatlanokra telepítések. 1‐26 o. 
60./ Zsidó ingatlanokra telepítések. 1‐14 o. 
61./ Zsidó birtokok értékesítése. 1943‐1944. 1‐502 o. 
 
7./ 26. csomó. Zsidó ingatlanok kishaszonbérletbe, tulajdonba juttatása és a fiók 
kezelésében maradt gazdaságokra vonatkozó iratok. 1942‐1944. (Egész csomó 
mikrofilmezendő) 
62./ Zsidó ingatlanok juttatására vonatkozó kimutatások. 1944. 1‐332 o. 
63./ Kolozs vármegyei zsidó ingatlanok. 1942. 1‐18 o. 
64./ Szolnok‐Doboka vármegyei zsidó ingatlanok. 1942. 1‐39 o. 
65./ Halmi községbeli zsidó birtokok értékesítése. 1944. 1‐93 o. 
66./ Ugocsakomlós községben az 1942:XV. tc. hatálya alá eső ingatlanok tulajdonosai 
voltak: Klein Sándor és neje Roth Etel, özv. Klein farkasné Friedman Pepi, özv. Roth 
Jakabné Simon Berta, Roth Ábrahám, Roth Bernát, Grün Lajosné Roth Lenke, Zickerman 
Mártonné roth Sarolta, Zelig Salamon, Lébi Jakab, Mózes Mihály és neje Zélig Grün 
Janka, Roth Ábrahámné Zélig Grün Lenke, Rozenthal Kálmánné Teszler Rozália. 1‐4 o. 
67./ Kellner és társai féle gazdaság iratai. Ugocsa vármegye Halmi járásában levő zsidó 
ingatlanok leltárai. 1943. 1‐79 o. 
68./ Avaspatak, Ugocsakomlós községekben Grün Mózesné Königsberger Lenke 
birtokára vonatkozó iratok. 1‐9 o. 
69./ Ugocsa vármegye Turterebes: Dombiháti gazdaság – zsidó birtokra vonatkozó 
iratok. 1944. 1‐40 o.   
 
 

Z 1058 
Országos Földhitelintézet 
Birtokkezelési osztály 
1942‐1945. 
Terjedelme: 4. raktári egység 0,34 ifm. 

 
4. csomó. 3. tétel. Elkobzott vagyonok. 1946. 
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Az elkobzott ipari üzemek eredeti tulajdonosai holocaust következtében történő 
érintettsége nem derül ki az iratokból, ennek ellenére javaslom a csekély mennyiségű 
iratanyag mikrofilmre vételét. 

 
 

Z 1059 
Országos Földhitelintézet 
Földhöz juttatottak felügyelősége 
1940‐1945. 
Terjedelme: 5 raktári egység 

 
5. csomó. 2. tétel. Zsidó birtokok állami tulajdonba vétele. 1943. 
Kitöltött Nyomtatványok az 550.000/1942. F. M. számú rendelet II. melléklete a 
községek abc rendjében Alsószuha kezdettel Vizkelet község nevével bezárólag. A 
nyomtatvány első oldalán az átengedésre vonatkozó véghatározat, belső oldalán „VII. 
Az átengedésre kötelezettek megnevezése és az átengedésre kijelölt ingatlanok 
részletezése:” a következő adatokkal:  
tételszám,  
az átengedésre kötelezett ingatlantulajdonos neve és lakóhelye,  
az átengedésre kijelölt ingatlan telekkönyvi betét v. jegyzőkönyv száma, telekkönyvi 
helyrajzi szám,  
az átengedésre kijelölt ingatlanok művelési ágának részletezése, területe művelési 
áganként kat. hold, négyszögöl,  
a földkataszteri tiszta jövedelem, művelési áganként korona, fillér, művelési áganként 
egy kat. holdra eső összege korona, fillér, 
az ingatlanon levő épületek leírása a házadó alá eső ingatlanok házadó alapjának 
feltüntetésével,  
a térítés kiszámításának részletezése, 
a megállapított térítés végösszege pengőben. 
A nyomtatvány 4. oldalán az indoklás, dátum és aláírások, bélyegző található.  
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