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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. 
 
Preferred citation:  RG‐39.038M, Records of Hungarian Banks and Insurance Companies (MOL Z), 1936-

1950. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Magyar Országos Levéltár, MOL (Hungarian National 
Archives), Record Group MOL Z (various). The United States Holocaust Memorial Museum received the 
filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in 2011. 
 
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/ 
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USHMM Archives, RG‐39.033M, First Home Saving Bank of pest City (MOL Z 100) 
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, June 2014. 
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Selected records of Hungarian banks and insurance companies: how they implemented anti‐Jewish 
regulations during the Horthy regime, personnel practices, confiscation of assets, responses to claims of 
Jewish customers. Postwar files focus on claims filed by customers whose assets were seized or 
employees who had lost their jobs. 
 
System of Arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reels. 
Arranged by subjects of various record group MOL Z, and alphabetically by a name of individuals 
claiming for compensation. 
 
Indexing Terms 
 
Horthy, Miklós, nagybányai, 1868‐1957‐‐Relations with Jews. 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Hungary‐‐Budapest. 
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. 
Banks and banking‐‐Records and correspondence‐‐Government policy‐‐Hungary‐‐20th century. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary‐‐Sources. 
Jews‐‐Hungary‐‐ Claims‐‐Registers. 
Hungary‐‐Politics and government‐‐1945‐1949. 
Hungary‐‐Ethnic relations‐‐20th century. 
Registers. 
Questionnaires. 
Indexes.  
 
 

CONTAINER LIST 
 

Files:  Z 121,  Z 889, Z 1403, Z 169, Z 163, Z 170, Z 171‐172, Z 1260. 
 
Note:  Inventory is in Hungarian compiled by the researcher in Hungary. The reel list is unavailable.  

Z 121 
Magyar Földhitelintézet 
Jogi osztály iratai. 
Dollár „A” sorozat. 
 
75 csomó.  
781. iktató szám. Özv. Dr. Bathó Elekné Gschwandtner Mária, dr. Bathó János és Bathó Miklós jelzálog 
ügye – terhelt ingatlanaik az 1942:XV. tc. hatály aláestek. 1‐20 o.   
Font „A” sorozat. 
 
230. csomó. 
‐ 866. iktató szám. Jungreisz Márton apci ingatlanának jelzálog ügye – zsidó birtok volt. 1‐81 o. 
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‐ 900. iktató szám. Ofner Pál béri – ingatlanai az 1942:XV. tc. hatálya alá estek – jelzálog ügye. 1‐44 o. 
  
311. csomó.  
‐ 727. iktató szám. Dr. Tedesco Lajos és dr. Krausz Sámuelné Tedesco Irén hagyatéki ügye. 1936‐1947. 
Az iratok szerint néhai dr. Krausz Sámuelné Tedesco Irén „zárolt” letéteinek tulajdonosai: Krausz Edit dr. 
Morgenstein Sámuelné, dr. Krausz Mária Heimberg Renéné, dr. Krausz István, Krausz Stefánia Lerch 
Ferencné angol állampolgárok voltak – 1947. június 10. 1‐148 o. 
‐ 729. iktató azám. Dr. Sipőcz Jenő hagyatéki ügye 1937‐1944. 
Özv. dr. Sipőcz Jenőné Budapest, VI. Andrássy út 24. szám alatti lakos értékei, követelései az 1600/1944. 
M. E. rendelet következtében zár alá kerültek. 1‐18 o. 
 
1. számú melléklet. 
2011. január 17‐i mikrofilm megrendelés. 
 
Z 889 
Magyar Földhitelintézet 
Könyvelési osztály iratai. 
1922‐1950. 

 
87. kötet. Nyilvántartási számlakönyv. 1940‐1947. 
502/IV. b. számú 1‐100‐ig kettős számozású lapokból álló, „Gyűjtőnapló könyv” elnevezésű bekötött 
könyv. Mikrofilmezésre javaslom a napló 1‐45 lapszámozású oldalain 1940. május 28‐1944. május 5. 
közötti bejegyzéseket: „Passzív perek ellen számla” cím alatt. A dátum szerinti nevek és a hozzájuk fűzött 
feljegyzések között zsidók pereire is található utalás. 1‐91 o. 
 
2. számú melléklet. 
2011. január 17‐i mikrofilm megrendelés. 
 
Z 1403  
Első Általános Biztosító Társaság 
Üzemi bizottság 
Terjedelme: 1 raktári egység, 0.01 ifm. 

 
1.csomó.1.tétel. Üzemi bizottsági ülések jegyzőkönyvei. 1945.  
Bekötött könyvben a társaság 1945. április 6‐december 29. között megtartott üzemi bizottsága üléseinek 
jegyzőkönyvei, benne a zsidótörvények következtében elbocsátottak reaktiválásával, a munka 
megindításával, a felszabadulás utáni helyzettel kapcsolatos forrásértékű információk találhatók meg. 
 
Z 169  
Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
1911‐1952. 
Terjedelme: 23 raktári egység, 3,23 ifm. 

 
c./ Személyzeti iratok. 

 
1./ 2. csomó. Abonyi Jenő‐Baranyai István. 1945‐1952. 

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

http://collections.ushmm.org



5 
 

‐ Abonyi (Adler) Jenő izr. tisztviselő deportált, születési helye, éve: Somogyszíl, 1890. március 13. Apja 
Adler József, anyja Weisz Kati, felesége Barta Melinda születési helye, éve: Losonc, 1901. augusztus 25. 
fia Abonyi Iván Tamás születési helye, éve: Budapest, 1930. május 15. 
‐ Balogh (Berger) Jenő pénzügyi igazgatót 1942. június 1‐én nyugdíjazták, születési helye, éve: 
Hajmáskér, 1881. április 10. 
 
2./ 3. csomó. Barcsa Albert‐Beutum Mihályné. 1945‐1952.  
‐ Özv. Barta Emilné Bettelheim Szeréna 1944. április 1‐től kapta özvegyi nyugdíját, férje a társaság izr. 
tisztviselője, rokonaikat deportálták. Bartáné 1947. június 15‐én meghalt. 
‐ Berson Géza izr. tűzharcos minősítésű tisztviselőt 1944. július 31‐ével nyugdíjazták. Születési helye, 
éve: Budapest, 1893. május 9. anyja Heinrad Anna, felesége Szilárd Erzsébet izr., fia Leó László születési 
helye, éve: Budapest, 1930. június 18. 
‐ Özv. Beutum (Miksa) Mihályné, férjét a társaság vezér‐titkárát az 1939:IV. tc. következtében 
nyugdíjazták. 
 
3./ 4. csomó. Bécsy Lajosné‐Császár Józsefné. 1945‐1952.   
‐ Özv. Bíró Lajosné segédkönyvelőt az 1939:IV. tc. alapján 1941. április 30‐án nyugdíjazták. Férje 
hadműveleteti területen 1943. április 29‐én meghalt. 
‐ Özv. Bíró Pálné férje, aki a társaság aligazgatója volt 1944 májusában munkaszolgálatra bevonult. 
‐ Bíró Sándor izr. biztosítási vezér‐titkár, születési helye, éve: Megyer, 1875. március 4., apja Reich Ignác, 
anyja Weisz Mária, felesége Róth Aranka izr. születési helye, éve: Dubnica, 1901. február 11. Özvegye 
1949‐ben házasságot kötött Doktor Zoltánnal. 
‐ Dr. Blau (Barton) Györgyné dr. Bálint Emma matematikust 1934‐ben nygdíjazták, de 1944. május 31‐ig 
a társaság „életosztályán” foglalkoztatták. Nyugdíj ügyének aktái 1945. után. 
‐ Bógyi Károly a házkezelőség vezetője, felesége és leánya zsidószármazású volt. 1944 novemberében a 
Jókai utcai „védett” munkásszázad parancsnokhelyettese volt – derül ki az igazoló bizottság 
határozatából, száma: 251/b‐B/29‐1945. 
‐ Büchler Mária izr. születési éve: 1914. november 13., apja Büchler Sámuel, anyja Staub Eszter. 1944 
májusától 1945 májusáig deportált volt. 1945‐ben a társaság tisztviselőként alkalmazta, 1946‐ban 
kilépett. 
 
4./ 5. csomó. Csermiczky Gyuláné‐Diener Kázmér. 1945‐1952. 
‐ Özv. Csillag Mórné Deák Erzsébet izr. eredeti vallása r. k. volt, születési éve: 1907. Férje, a társaság izr. 
tisztviselője volt, születési helye, éve: Kisfüzes, 1881. október 28., apja Stern Salamon, anyja Löwinger 
Julianna. Férjéről és gyermekéről nem tudott semmit 1945 októberében. 
‐ Dégen István születési helye, éve: Miskolc, 1912., lakcíme: Budapest, Pozsonyi u. 54. Az aktában 
ceruzával írott feljegyzés: „….nevezettet egész családjával együtt kiirtották m. év decemberében. Ezek a 
hírek állítólag feleségétől származnak. Bp. 1945. okt.1.” 
‐ Diamant Béla tisztviselő. születési helye, éve: Budapest, 1901. február 7. 1944 májusában nyugdíjazták, 
a deportálásban elpusztult – 1948. november 27‐i levél szerint.  
 
5./ 6. csomó. Dr. Diner Gábor‐Fejes Jánosné. 1945‐1952. 
‐ Eckhart Tiborné Weisz Gizella zsidószármazású tisztviselő 1944. október 16‐án tragikus hirtelenséggel 
meghalt. Férje kérésére, utólag 1945 szeptemberében édesanyjának, Weisz Zsigmondnénak 120.000 
adópengő segélyt adományozott a társaság. 
‐ Erdős Lajos izr. születési helye, éve: Budapest, 1902. október 27. apja Erdős József, anyja Stern Róza, 
felesége Kovács Olga. Munkaszolgálatos volt, 1947‐ben igazolták. 
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‐ Éber László tisztviselő, munkaszolgálatos 1945. február 21‐én, Ágfalván meghalt. Felesége Schubert 
Márta 1945. július 6‐án elhunyt, kislányuk Éber Mária Irén születési helye, éve: Budapest, 1944. február 
8. gyámja Nádas Viktor Budapest, II. Orló u. 9. szám alatti lakos lett, aki a gyerek után kapható 
járandóság után érdeklődött a társaságnál, 1945. december 13‐án. 
 
6./ 7. csomó. Fekete Ákos‐Gromilovich Rózsa. 1945‐1952. 
‐ Özv. Fodor Zsigmondné, férje a társaság tisztviselője volt, akit a nyilasok elhurcoltak – olvasható a 
biztosító társasághoz írott 1945. július 6‐i kérelmében. 
‐ Freund György izr. születési helye, éve: Budapest, 1899. január 27. apja Freund Lázár, anyja Bechinger 
Karolin. A társaság 1948 decemberétől, mint üzletszerzőt alkalmazta. 
‐ Özv. Gábor Edéné, férjét 1939. július 31‐ével nyugdíjazták, majd deportálták – özvegyi nyugdíjat kapott 
1948‐ban. 
‐ Gábor (Goldstein) József születési éve 1917. május 19. munkaszolgálatot teljesített 1944‐ben. A 
társaság 1946. február 28‐án állását felmondta. 
‐ Gerő Miklós meghalt 1945. március 13‐án, a zsidótörvények hatálya eső főtisztviselő volt. Az aktában 
feleségének született Braun Erzsébetnek özvegyi nyugdíja megállapításával kapcsolatos iratai találhatók 
meg. 
‐ Goldner Lászlóné Kreisler Erzsébet születési helye, éve: Budapest, 1903. március 29. Zsidó származása 
miatt 1944. szeptember 30‐ával nyugdíjazták, jogviszonya a 3100/1947. M. E. rendelet (Magyar Közlöny 
1947. március 8. 56. száma 565‐567 o.: a magánalkalmazotti jogviszony egyes kérdéseinek rendezéséről 
szóló 4800/1945. M. E. rendelet – amely megjelent a Magyar Közlöny 1945. 76. számában – 
kiegészítése) alapján 1945. június 30‐án szűnt meg. 
‐ Graf (Gráf) Henrik izr. születési helye, éve: Baranyaszentistván, 1883. április 9. anyja Krausz Berta, 
felesége Friedman Anna volt. 1947‐ben ismét a társaság igazgatója lett. 
 
7./ 8. csomó. Groó István‐Havas Magda. 1945‐1952. 
‐ Groszmann Helén izr. tisztviselőt 1942. december hónapban nyugdíjazták. 1948‐ban betegségi 
biztosításra a MABI‐ba bejelentették. 
‐ Hajdu György zsidó alkalmazott aktája munkaügyi iratokból áll, közöttük töredékes, évszám nélküli lista 
az elbocsátandó, feltehetően zsidó alkalmazottakról. 
‐ Halasi Mátyás izr. a társaság alkalmazottja volt 1901‐1920. május 1‐ig utóbb, mint népbiztosi 
megbízott, ezután elbocsátották ‐ írta a nyugdíját reklamáló intézethez címzett levelében 1948. március 
17‐én. 
‐ Hauerstock Mór izr. tisztviselő születési helye, éve: Budapest, 1906. február 6. anyja Spatz Anna, 
felesége Bruszt Ilona születési helye, éve: Székesfehérvár, 1909. Hauerstock állását a társaság 1944. 
május 31‐én felmondta. 
 
8./ 9. csomó. Dr. Havas Rezsőné‐Holzinger Antalné. 1945‐1952. 
‐ Háy Kálmán izr. főellenőr, szolnoki lakos, születési helye, éve: Kőtelek, 1910. január 17. anyja Weisz 
Jolán, felesége Farkas Sára születési helye, éve: Szolnok, 1916. január 9. 1942. december 16‐tól 
munkaszolgálatos volt Ukrajnában, 1944. november 9‐én Németországba deportálták. 1946. október 2‐
én megszületett Péter nevű fia. 1948‐ban betegsége miatt nyugdíjazták. 
‐ Hilverth Nándor üzletszerző tisztviselő 13 hónapig németországi koncentrációs táborban volt. Születési 
helye, éve: Bat, 1891. március 23, meghalt 1948. június 15‐én. 
‐ Hofbauer Ferenc születési helye, éve: Budapest, 1924. december 12. munkaszolgálatos volt. 
 
9./ 10. csomó. Horánszky Pál‐Kaffka Edéné. 1945‐1952. 
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‐ Horváth Ernő izr. születési helye, éve: Tiszapalkonya, 1898. április 5. anyja Groszman Róza, felesége 
Schőn Erzsébet születési helye, éve: Debrecen, 1910. január 2. 1949. augusztus 1‐én állásából önhibáján 
kívül elbocsátották. 
‐ Horváth Pál vezértitkárt származása miatt 1942. július 1‐ével nyugdíjazták. Születési helye, éve: 
Budapest, 1878. február 2. 1945‐ben kérte reaktiválását. 
 
10./ 11. csomó. Kalanda Józsa‐Kopácsy Kálmán. 1945‐1952. 
‐ Katona Dezső tisztviselőt az 1939:IV. tc. alapján 1944. június 1‐ével nyugdíjazták. Születési helye, éve: 
Budapest, 1882. január 10. 1945‐ben reaktiválták. 
‐ Dr. Kádár (Kaufmann) András állását 1942. november 1‐én felmondták. 1943. január 15‐én 
munkaszolgálatra behívták, 1944. november 28‐án Németországba deportálták. 1945‐ben kérte 
reaktiválását, a szegedi főügynökségre osztották be. Születési helye, éve: Szeged, 1915. február 24. r. k. 
apja Kaufmann József, anyja Szilasi Leona. 
‐ Dr. Kerekes István tisztviselőt az 1540/1944. M. E. számú rendelet alapján állásából végkielégítéssel 
elbocsátották, 1944. szeptember 30‐án. Születési helye, éve: Budapest, 1911. február 5. anyja Förstner 
Ernesztin, felesége Gedeon Klára, leánya Kerekes Éva születési helye, éve: Miskolc, 1942. augusztus 5. 
1945‐ben kül‐tisztviselőként alkalmazták. 
‐ Királyhegyi Jenő születési helye, éve: Cece, 1873. május 19. A tisztviselőt a zsidótörvény következtében 
1940. május 1‐ével nyugdíjazták. 1948‐ban az intézet nyugdíjasaként betegbiztosításra a MABI‐ba 
bejelentették. 
 
11./ 13. csomó. Ladányi Mihályné‐Lukács Géza. 1945‐1952.  
‐ Özv. Láng Gyulánét és családját 1944‐ben deportálták. Férje születési helye, éve: Nyírlugos, 1889., aki 
tűzharcos igazolvánnyal rendelkezett a debreceni főügynökség tisztviselője volt, 1940. december 17‐én 
meghalt. Fiuk, András izr. születési helye, éve: Debrecen, 1929. október 26. tanulmányait 1948‐ban 
fejezte be. 
 
12./ 15. csomó. Menschik Gyula‐Nagy István. 1945‐1952.  
‐ Özv. Molnár Lászlóné Krausz Regina születési helye, éve: Rákoskeresztúr, 1897. július 22. A tisztviselőt a 
zsidótörvény következtében 1944. április 30‐ával nyugdíjazták. 1948‐ban az intézet nyugdíjasaként 
betegbiztosításra a MABI‐ba bejelentették. 
‐ Molnár Oszkár igazgató, tanusítványost nem az 1939:IV. tc. alapján nyugdíjazták 1939 májusában – 
olvasható az aktájában, melynek dátuma 1945. augusztus 8. 
‐ Özv. Münz Sámuelné Klein Erzsébet izr. születési éve: 1905. november 9. Férje, aki biztosítási ügynök 
volt született: 1889. augusztus 30‐án, meghalt 1944. május 8‐án, apja Münz Herman, anyja Trencsényi 
Etel. A család Kunmadarason lakott, Münzné deportálásból való visszaérkezése után kérte özvegyi 
nyugdíjának és a gyermekei után járó neveltetési segély folyósítását visszamenőleg, 1944 májusától. 
 
13./ 16. csomó. Nagy József‐Otta Nándorné. 1945‐1952.  
‐ Nádas Elemér ref. születési helye, éve: Nagylak, 1894. május 1. anyja Salzer Gizella, apja Friedniel(?) 
Emil, akit Auschwitz‐ban elégettek – az általa 1946. november 15‐én kitöltött kérdőív szerint. Nádast 
deportálásból való visszaérkezését követően a társaság szegedi főügynöksége foglalkoztatta. 
‐ Obershon Sándorné Lichter Elvira izr. születési helye, éve: Baja, 1884. meghalt 1945. május 1‐én. 
Miután állását 1945. május 24‐én felmondták, Obershonné fia édesanyja végkielégítésére igényt tartott 
– az iratok szerint. 
‐ Özv. Oppenheim Sándorné kegydíj kérelme, férje a társaság ny. tisztviselője 1945. május 28‐án 
Theresienstadt‐ben meghalt. 
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14./ 17. csomó. Paku Istvánné‐Pörös Éva. 1945‐1952.   
‐ Özv. dr. Pálfy Györgyné. Férjét a társaság tisztviselőjét 1942. április 20‐án munkaszolgálatra behívták, 
Nagykátáról a 101/4. munkásszázaddal Ukrajnába vitték, ahol 1942. október 17‐én eltűnt. Pálfyné 1946‐
ban özvegyi nyugdíjat és gyermeke számára árva ellátást kért. 
‐ Dr. Párkány Jánost 1944. május 31‐én a zsidótörvények következtében végkielégítéssel elbocsátották. 
Édesanyja özv. Párkány Sándorné – aki 1949‐ben Washingtonból írt levelet – felemelt özvegyi nyugdíját 
1945. szeptember 12‐én fia megköszönte a társaságnak. 
‐ Pelle (Priester) Sándor r.k. születési helye, éve: Szarajevo, 1909. január 10. anyja Bauer Regina. A 
tisztviselő a társaság Pest megyei vezérügynökségénak vezetője volt, 1942 augusztusában 
munkaszolgálatra bevonult. 1949‐ben a társaság felszámolásakor állását felmondták. Felesége Taub 
Alice születési helye, éve: Budapest, 1911. december 3. szintén a társaság alkalmazottja volt, 1944. 
szeptember 1‐ével nyugdíjazták. 
‐ Poldesz Klára 1945. szeptember 6‐án érkezett meg a deportálásból Szegedre. Születési éve: 1878. július 
1. 1928‐ban nyugdíjazták. 
‐ Pompár Géza a cég székesfehérvári főügynöksége főnöke, 1929‐től nyugdíjas volt – meghalt 1945. 
december 3‐án. Az aktában az ő iratai és az elvált, deportálásból vissza nem érkezett felesége Szabó 
(Schlézinger) Flóra iratai vannak. 
 
15./ 18. csomó. Pribenszky Rezsőné‐Sárosi Ernőné. 1945‐1952.    
‐ Radó Jenő tisztviselő 1944. május 28‐án munkaszolgálatra bevonult. Születési helye, éve: Budapest, 
1900. április 27. anyja Koch Adél, felesége Mahler Olga izr. A társaság üzemi bizottsága 1948‐ban a 
tisztviselő holttá nyilvánítását szorgalmazta. 
‐ Radó Pálné a társaság 1945. május 24‐én kelt, szolgálattételre felszólító levele borítékján: „Radó Pálné 
deportált vissza a feladónak….”. 
‐ Özv. Rácz Endréné Medelsohn Margit, fia Borban volt munkaszolgálatos – sorsáról 1948‐ban semmit 
sem tudott.Ráczné gettóban volt, férje 1940‐ben meghalt, rendkívüli nyugdíjpótlékot kapott 1947. 
március 1‐től. 
‐ Reich Endrének a társaság 1945. május 24‐én kelt, szolgálattételre felszólító levele borítékján: „címzett 
ismeretlen helyen van máj. 28….”. Születési éve: 1910. augusztus 4. Egyéb feljegyzés: „legutóbbi fü(?): 
1944. v. 1‐ig azóta semmit sem kapott. nem jelentkezett.” Lakcíme: Újpest, Árpád u. 156. 
‐ Rysavy Győzőné Steiner Sarolta születési helye, éve: Kaposvár, 1896. npvember 8. anyja Sefranek Anna. 
A tisztviselőnő állását az 1540/1944. M. E. számú rendelet értelmében felmondták 1944. május 31‐ével. 
1948‐ban nyugdíjazták. 
‐ Salgó Rezső a társasághoz 1945. szeptember 18‐án írott levelében a zsidótörvények folytán elvesztett 
állásába való visszahelyezését kérte. 
 
16./ 19. csomó. Schaeffner Károly‐ifj. Suba István. 1945‐1952.   
‐ Schaeffner Károly születési helye, éve: Zombor, 1877. október 22. Az 7140/1941. M. e. számú rendelet 
alapján 1943. január 1‐ével nyugdíjazták. 1948‐ban az intézet nyugdíjasaként betegbiztosításra a MABI‐
ba bejelentették. 
‐ Scheininger József a társasághoz írott 1945. május 25‐i levele szerint 1938. december 31‐én az első 
zsirótörvény kapcsán állásából elbocsátották. 
‐ Schwartz Lászlóné Stern Rózsa. Férje a társaság tisztviselője 1945. május 8‐án végelgyengülés 
következtében Sandhostel‐ben(?) meghalt. Születési éve: 1908. április 4. apja Scwartz Henrik, anyja 
Koscherák Paulina. Schwartzné 1948‐ban özvegyi nyugdíjat ls gyermekük után árva ellátást kapott. 
‐ Özv. Singer Artúrné, férjét a társaság tisztviselőjét az 1939:IV. tc. következtében nyugdíjazták. 1948‐
ban az intézet nyugdíjasaként betegbiztosításra a MABI‐ba bejelentették. 
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‐ Özv. Somlyai Andorné Guttmann Josefa Mária. Férje a társaság tisztviselője 1928‐ben bekövetkezett 
haláláig, fia munkaszolgálatosként került az orosz harctérre, 1947‐ben sorsáról nem tudott semmit sem. 
Somlyainé anyagi boldogulásához nyugdíj előleget kér1947‐ben. 
‐ Özv. Steiner Jenőné Steiner Frida. Férje a társaság ny.főkönyvelője 1944. december 16‐án meghalt. 
Steinerné 1949‐ben a Zsidó kórház sebészeti osztályán súlyos műtéten esett át. 
‐ Steiner Júlia tisztviselőt 1945. július 4‐én a társaság reaktiválni kívánta. 1947‐ben az Országos Zsidó 
Segítő Bizottságnál dolgozott és a Hazai Általános Biztosító Rt‐től 202,90 Ft. nyugdíjat kapott. 
‐ Steuer Dezsőné Katz Etel születési helye, éve: Visk, 1880. január 1. anyja Hollaender Jozefin. A 
tisztviselőt 1939. augusztus 1‐ével nyugdíjazták.  
 
17./ 20. csomó. Sugár Gyuláné‐Szilas Hugó. 1945‐1952. 
‐ Özv. Szabó Ferencné első férje, Schweitzer Lipót 1929‐ben meghalt. Második férjét Szabó Ferencet 
1943.(?) október 22‐én a nyulasok elhurcolták – derül ki a társasághoz írott 1947. október 28‐i leveléből, 
amelyben nyugdíj ügyének rendezését kérte. 
‐ Az aktán Szabolcsi Dezsőné szerepel. Az iratok szerint Szirtes Miklósné Faragó Éva tisztviselőt az 
értelmiségiekre vonatkozó zsidó rendelet alapján 1944. május 31‐én nyugdíjazták. Deportálásból 1945. 
szeptember 4‐én érkezett vissza és szolgálattételre jelentkezett. Születési helye, éve: Budapest, 1915. 
május 4. Kérelmére, betegsége miatt 1946‐ban nyugdíjazták. 
‐ Szántó Zoltán izr. aligazgatót 1944. június 30‐án nyugdíjazták, amelynek összegét a 3840/1944. M. E. 
számú rendelet alapján határozták meg. Születési helye, éve: Marcali, 1881. szeptember 25. anyja 
Drucker Szidónia, felesége Balassa Anna születési helye, éve: Zalaegerszeg, 1889. április 12. Szántó 
állását 1948‐ban végleg felmondták. 
‐ Szamek Mórt deportálták, felesége özvegyi nyugdíjat kapott 1948‐ban. Lakcíme: Budapest, III. Bécsi út 
137. volt. 
‐ Szemző Géza r. k. születési helye, éve: Budapest, 1905. február 19. anyja Sándor Karolina, apja Singer 
Izsó, felesége Pál Ibolya születési helye, éve: Zombor, 1918. február 19. Munkaszolgálatos volt 1944. első 
felében „a fasiszta rendelkezések folytán Szemzőt a társaság kénytelen volt elbocsátani”. 
‐ Szemző Gézáné Pál Ibolya születési helye, éve: Zombor, 1918. február 19. anyja Kohn Karolin. A 
tisztviselő állását 1945. augusztus 31‐én felmondták. 1947‐ben a Fogyasztási Szövetkezetek Országos 
Központjának alkalmazottja volt. 
‐ Székely Pálné férjét 1944. június 1‐ével a zsidótörvény következtében elbocsátották, majd deportálták. 
Ismerősök szerint 1945 júliusában, az amerikaiak által megszállott övezetben Dachauban látták és 
beszéltek vele. 1948‐ban távolléte következtében felesége egy év időtartamra kegydíjban részesült. 
‐ Szilas Hugó debreceni főnököt az 1939:IV. tc. alapján nyugdíjazták 1944 júniusában. Fiát, a k.k. Szilas 
Pált ideiglenesen gyámság alá helyezték, gyámja Radó Antal lett. Szilas Hugó ny. fiókigazgatót 
tanácsadóként alkalmazta a Debreceni Első Takarékpénztár 1949‐ben. 
 
18./ 21. csomó. Szilágyi Artúr‐Toejka Alfréd. 1945‐1952.  
‐ Szilágyi Artúr izr. születési helye, éve: Kassa, 1880. október 5. apja Rosenberg Miksa, anyja Lickermann 
(Sichermann) Berta, felesége Shőn Vilma születési helye, éve: Bátonmonostor, 1889. június 16. A 
tisztviselőt 1943 januárjában a zsidótörvény következtében nyugdíjazták. 1945. március 29‐én kérte 
reaktiválását. 1949. december 31‐én a társaság felszámolásakor kilépett állásából. 
‐ Szóbel Izidor a társaság 1945. május 28‐i jelentkezésre felszólító levele borítékján „vissza” jelzés 
olvasható. Aktája egyik céduláján ceruzával irt megjegyzés „meghalt”. 
‐ Tarján Nándor tisztviselőt az 1939:IV. tc. alapján 1941‐ben, vagy 1942‐ben nyugdíjazták. 1945 
júliusában kérte reaktiválását. Születési éve: 1883. június 28. 
 
19./ 22. csomó. Tóka Györgyi‐Vajtai Ilona 1945‐1952. 
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‐ Turczer Szaniszló aktájában a miskolci főügynökség alkalmazottai közül felsorolás a deportálásból vissza 
nem tértekre vonatkozó utalás található, név szerint: Szepesi Dezső főnök, Schwarcz Erzsébet, Grosz 
Stefánia tisztviselőnők, Kurz József és Berkovits Ferenc üzletszerzők – derül ki a Miskolcon 1946. 
november 20‐án kelt levélből. (Az aktából csak ezt az irat együttest és az akta borítóját javaslom 
mikrofilmezésre.) 
‐‐Ulmer György tisztviselő születési helye, éve: Pesterzsébet, 1909. június 13. munkaszolgálatosként 
meghalt. Édesanyja kegydíjat kért 1946‐ban a társaságtól. 
‐ Ullmann László izr. főellenőrt 1941. július 1‐ével nyugdíjazták, majd Németországba deportálták, 
reaktiválták 1945‐ben. Születési helye, éve: Szekszárd, 1901. szeptember 10. anyja Berger Tekla, 
felesége Szalai Ilona születési helye, éve: Szekszárd, 1905. augusztus 14, fia György születési helye, éve: 
Baja, 1926. augusztus 4. 
‐ Vajda Károlyt származása miatt nyugdíjazták 1942 decemberében – derül ki a társasághoz írott 1945. 
július 18‐i leveléből, amelyben reaktiválását kérte. 
 
20./ 23. csomó. Vallertiny Teréz‐Zsóny Barnabásné. 1945‐1952. 
‐ Vass Károly tisztviselőt, mint főhadnagyot katonai szabotázs cselekmény miatt elitélték, 1944. október 
17‐től az oroszok bevonulásáig egy 4 tagú zsidó családot rejtegetett lakásán –írta 1945. május 5‐i 
levelében. 
‐ Váradi Imre osztályfőnök munkaszolgálatos volt. Születési helye, éve: Budapest (Marosurga), 1899. 
szeptember 5. anyja Réz Róza. 
‐ Virág Árpád titkár állását az 1540/1944. M. E. számú rendelet alapján, 1944. június 30‐án felmondták. 
Születési helye, éve: Marcali, 1887. december 14. anyja Steiner Borbála. Szolgálati viszonya a társaság 
felszámolása miatt 1949. augusztus 31‐ével megszűnt. 
‐ Weisz Jenőt 1944 novemberében deportálták, felesége hírt kapott róla Welsből – írta a társaságnak 
küldött 1945. augusztus 8‐i levelében.  
‐ A következő dossziéban özvegy felesége aktája özv. Weisz Jenőné megnevezéssel.    
 
Z 163 
Biztosító Intézetek Országos Szövetsége 
1921‐1948. 
Terjedelme: 6 raktári egység, 0,84 ifm. 

 
2. csomó. 2. tétel. Általános közlemények. 1942‐1948. 
‐3/1942. 1/1942. szám. Hadirokkantak figyelembe vétele a zsidó törvény szempontjából. 
‐42/1942. 17/1942. szám. Vezető állást betöltő tisztviselők bejelentése. 
‐52/1942. 22/1942. szám. A nyugdíjak pótlékolása – benne a 4./ pont alatt: zsidók nyugdíj pótlékáról. 
‐97/1942. 34/1942. szám. Kártérítési összegek kifizetése zsidó birtokosok részére. 
‐115/1942. 39/1942. szám. Vezető állások betöltéséről szóló 7140/1941. M. E. számú és 3100/1941. PM. 
számú rendeletek egyes intézkedéseinek értelmezése. 
‐117/1942. 40/1942. szám. A zsidó törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések értelmezése. 
‐121/1942. 42/1942. szám. A zsidó birtokok zárlati kezeléséről szóló rendelet. 
201/1942. 68/1942. szám. Az 1939:IV. tc. végrehajtásával kapcsolatos kérdések. 
‐202/1942. 69/1942. szám. A vezető állásokról szóló 7140/1941. M. E. rendelet végrehajtásáról. 
‐206/1942. 70/1942. szám. Vezető állású tisztviselők bejelentése. 
‐225/1942. 74/1942. szám. Zsidó törvény. Katonai kisegítő szolgálatra behívott alkalmazottak 
bejelentése. 
‐23/1943. 7/1943. szám. Változás jelentés az 1939:IV. tc. alapján. 
‐76/1943. 23/1943. szám. Honvédelmi kisegítő szolgálatra behívottak mentesítése. 
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‐111/1943. 33/1943. A nyugdíjak pótlékolása – benne az 1939:IV. tc. hatálya alá esőkről és intézkedés. 
‐181/1943. 43/1943. szám. Katonai szolgálatot teljesítő alkalmazottak után fizetendő tartási hozzájárulás 
– benne a kmsz‐ek hozzátartozóikról is. 
‐183/1943. 49/1943. szám. Az 1939:IV. tc. 17.§‐a alapján teendő bejelentésekre vonatkozó 
rendelkezések módosítása.   
 
Z 170 
Fonciére Általános Biztosító Intézetek  
Vezérigazgatóság 
1907‐1948. 
Terjedelme: 7 raktári egység, 0,98 ifm. 

 
1./ 1. csomó. 9. tétel. Körlevelek. 1941. 
‐55. számú körlevél a vezér/főügynökségeknek, 1941. december 22. A 9070/1941. M. E. rendelet alapján 
a magántisztviselők fizetési pótlékáról – benne az 1939:IV. tc. értelmében zsidónak tekintendők fizetési 
pótlékának meghatározásáról. 
‐52. számú körlevél a vezér/főügynökségeknek, 1941. december 15. Karácsonyi segély adása a 
munkaszolgálatot teljesítő tisztviselőknek is. 
‐44. számú körlevél a vezér/főügynökségeknek, 1941. október 31. Kamatmentes téli beszerzési előleg 
biztosítása a munkaszolgálatot teljesítő tisztviselőknek is. 
 
2./ 3. csomó. 17. tétel. Kun Károly vezérigazgató levelezése. 1937‐1942. 
‐Kun és Grünfeld Erzsébet levélváltása, Grünfeld Adolf volt alkalmazott ügyében, aki munkatáborban 
volt és anyagi segítségre szorult. 1942. szeptember 22‐szeptember 30. 
 
3./ 4. csomó. 17. tétel. Kun Károly vezérigazgató levelezése.1942‐1943. 
‐Liebliek(?) Sándor feltehetően kmsz‐s levele 1942. november 27. 
‐D. n. feljegyzés a zsidó létszámcsökkentés ügyében. 
‐Kun kérése Révész András nem árja fiatalember munkásként történő alkamazása ügyében. 1942. 
augusztus 31. 
‐Steiner Marcell személyes hangú levele a munkaszolgálatra bevonulók megsegítése ügyében. 1942. 
december 29. 
‐Wachmann Béla kmsz‐s és Kun Károly levélváltása. 1942. november 30‐december 20. 
Szücs István és Singer László levele a 105/15. tábori munkásszázadból. 1942. december 20. 
 
 
Z 172 
Fonciére Általános Biztosító Intézet 
Központi Könyvelés 
1914‐1941. 
Terjedelem: 8 raktári egység, 0,60 ifm. 

 
1./ 1. csomó. 16. tétel. Üzletszerzői jutalékok és fizetések. 
Bekötött füzet, fedőlapján: 1941. június 30‐i bejelentés. 11 hó. Jutalékban részesülő üzletszerzők és 
ügynökök jutalék kimutatása – benne zsidókról  és nem zsidókról kimutatások. 1‐59 o. 
 
 
Z 1260 
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Fonciére Általános Biztosító Intézet 
Házkezelőségi osztály  
1887‐1948. 
Terjedelme: 1 raktári egység, 0,14 ifm. 

 
1.csomó.3.tétel.Klauzál u. 35. számú bérház bérletei, renoválási ügyei. 1938‐1947. 
‐Klein Jenő fűszerkereskedő üzlethelyiségét Csenki Imre Klauzál u. 35. szám alatti lakos nevére írták át – 
1944. április 5. 
‐Bleier Sándor csillagviselésére kötelezett, Klauzál u. 32. II. em. 19. szám alatti lakos családjával együtt 
átköltözött a Klauzál u. 35. fdsz. 3. szám alatti lakásba, ahol addig Csenki Imre lakott, mivel a 35. szám 
alatti ház csillagosnak minősült. 1944. június 16. 
‐Lauber Samut (Sámuel), Klauzál u. 35. fdsz. 5. számú lakás bérlőjét 1941. július hónapban Galíciába 
vitték. 
‐Szabó Lajos Klauzál u. 35. II. em. 15. szám alatti lakás csillagviselésre nem kötelezett bérlője elköltözött, 
Schwarz Benő Wesselényi u. 27. I. em. 2. szám alatti csillagviselésre kötelezett lakásába. Schwarz Benő 
családtagjaival együtt Szabó lakásába költözött. 1944. június 21.    
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