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Tárgy: Háborús bűnösök a Szov- jetunió területén  

Melléklet: 1 drb.

A budapesti és vidéki rendőrfőkapitánynak.

 Budapesten.

Valamennyi vármegyei és városi rendőrfőkapitányságnak.
valamennyi járási és városi rendőrfőkapitányságnak.

Székhelyén.

A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság az idecsatolt
87 személyt feltűntető jegyzéket juttatta el a Magyar Kormányhoz. A jegy- 

zéken szereplő egyének a Szovjetunió területén háborús bűntettet követ
tek el és a fegyverszüneti szerződés 14. pontja alapján nevezettek fel
felkutatandók és a Szovjetuniónak átadandók.

Utasítom címet, hogy jegyzékben szereplők felkutatását szor- 
galmazza amennyiben ilyen egyént letartóztatásba helyezne, azt hozzám 
felterjesztett egyidejű jelentése mellett további eljárásra  jelen rendele- 

temre hivatkozva - a további /kiadatási/ eljárásra az illetékes Népügyész- 

ségnek adja át.

Budapestt 1945. augusztus 11.

A miniszter rendeletéből.

Ékes István s.k. 
a kiadmány hiteléül miniszteri oszt. tanácsos.

Olvashatatlan aláírás. s.k.

i. főhadnagy. P.h.
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Debreceni járási kapitánysága.

270/po. 1945 sz.

Tárgy: Háborús bűnösök a 
a Szovjetunió terü
letén.

Mell : 1 drb.

RENDŐRBIZTOSSÁGNAK

Józsa

A Belügyminiszter Úr fenti 
tárgyban kiadott rendeletét másolatban 
tudomásvétel és szigorú végrehajtás vé
gett leadom. Ha a járás területén a ki
mutatásban szereplő egyének közül va
laki tartózkodnak vegye őrizetbe és ál
lítsa elő.

Debrecen, 1945 szept. 7-

Deák s.k.
po. előadó.

A kiadmány hiteléül.

hiv. tiszt.
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Másolat: L.sz. Jegyzék..... a magyar hadsereg azon tagjairól 

akik a Szovjet Unió területén háborús bűntetteket követtek 
el.

Sor
szám.

Vezeték és
 keresztnév

Katonai rang és beosztás Kiegészítő 
adatok.

Márton István alezredes, az L/b. kémelhá- 
ritó osztály vezetője, a 
magyar hadsereg főparancs
nokságon.

45. éves budafo
ki lakos

2. Zoltán Árpád hadnagy, 1/b. kémelháritó
osztály helyettes vezetője.

35 éves, katonai 
szolgálatáig 
biztosító társa
ságnál dolgozott

3. Sach Vilmos ismeretlen Márton alezredes - 
nek, a kémelhá- 
rító osztály ve- 
zetőjének szárny- 
segéde.

4. Schwarz Ernő ismeretlen, a 108 magyar 
hadosztály 1/b. kémelhárító 
oszt.-nak vezetője.

5. Legeza István Hadnagy, a 108 m.hadoszt
1/b kemelhárító osztályának 
vezetője.

42-45 éves, Tja- 
cseve /?/városá- 
ban született, 
azelőtt a bírósá- 
gon dolgozott.

6. Szauter Gyula Főhadnagy, a m.hads.főpár.
1/b.kémelh.oszt.vizsg.bí-
rája.

34 éves,bp-i la
kos katonai szol- 
gálatáig az árva - 
széknél.

7. Koltai Lipót hadnagy, a m.hads.főpar.
1-6 kémelhárító oszt.rejt- 
jelzője.

30 éves,bp-i la
kos. katonai szol
gálatáig az árva- 
széknél dolgozott.

8. Csendes Imre alezredes, Scsorsz város 
/csernigovi kerület/ táb. 
parság parancsnoka.

9. Kimern Őrnagy, büntető osztag parnok •

ÁBTL - 4.2 - 141335/1945.VI/1.BM /3



10. Peichel Frigyes Aokáidiiwgy* a Scwm v-'rc»sheil 
/ceegovi kerUletZ«;*gyM> ;vi*n ■ sr 
tagja*

11. Kósa Gábor Hadnagy,8a»omw v*»*parság 
tagja*

12. Tóth Jenő őr&agy, Söreire t v#a*h«aiy őr ré
gében stezlteljparnok*

15. Haromba Sándor hadnagy, Scsoree v*&*y«re<g v«.s*
14. Radióta Ferenc hadnagykörzet

/i osernxgovi k«r$l« it/&*gyar
XÖrn*par^ág X&4je*

15. Porter József rang xe^zr«xx^^, * kÖ43
/onnrnigovi ^<r/ p-.r^ <4. r-

•

gagteje*
16. Kupec ratng Veretlen, Proszkurov v’iae 

esendőre-tete -kvizagá^blr 'ja*
40-45 íves 
magyaromé*
4Í % íjul-* tii'ti 
}A tatft o 
ro£ sux*

17. Janus Miklós rang i^;-ar^tl’^Á, Pro^akxx^v y* 
9333<$?9;;■ . tagja.

4 ;• o «z be— 
suél orosrzdl

1®. Zsadai Vladimir ■>n- ■ -'*/a*7v r •■■ ,> '<? tií,’j^* 35 éves ma
gyaromé 'gi

s dllH^Ü*

19. Adorján & 44x,iiágy*»« ^Uxtat*alj*hxte^y»
20. Balatoni a ái wi.it;- ti <JÁ j * t j &*
<ók« Bán Sándor • e*-í‘ ::^ s| ■ ’ ~« ‘ a-.. •• * ■' n> «*■*■ - , --Í »wí» 4Í.C- •’ »- <

kŐrs*/yoranyogsi kar/ yarnoka.
4- 4> • Bánovics - Aőtednag/e a 10$/l j*Munk<o»«olg* 

fi j »$ar.oo ■■..*;♦
.»•■ >*. Benedek Lajos ' teii<: 5 i< 1 amere :.. 1 e &, a 2 M*hate • 

5*te*ttezózaO&ak ^írnoka.
n* Berenca Vati/?/ hadnagy, a 52*exr*£*a&*pw?wc&&
25* Vértes A 2*x*rvte *2*P*#eMRv Z?M 3*rsakasz 

őr j&ee tere
?£* Boldizsár Ferenc rang xwawetlen a 45*gjalogeared

1 ex j *£*£3*—ben ^e^lg »x v*

27* Vanasz Lenesz /?/ Altiszt aaakaaBv^z&tC, * £l*gyi.»- 
lci$oerc*bon*

Varga Imre 7* iiktc u f3^uMtnr.‘^*32.<íyal*wzr*
!*■■ lázadban.*

< j* Volozsokni Géza txz*d««

50 Verebély Alekwae jerke /voronyozel kér/ 
terűiévx rendőrftedte *

31* Gáló Aradmirl kömet /Voronyezsi .«.<r/ 
párnoha*

K Görgei Imre a 13* ezretek 3*»«ázad ta^ja*
»« Griffaten a 402*bürit*»<4sad ^mestere*
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>4 • Gyula Jankó u; •' ■ ;■ 41&7Í ;aig*Xt
>;* Evgasz w gú s er ?.,/ a a i k 5 r j. b 1i f ag ■ > 1 -

táb©>. >\u^-uű^5 K«rt|
Jeszenszki ^gr.MUt-vá pornók /urcnye

kar-ben*
>7. Závári ssdd. * *i.r.*öanz. öli k^rs./kursgk cr#/ 

bórturipárnr..;.
•P^rsso^, & f 3—t«*s slovi k^r^wü/íhsro*

Zakar kűri./
Aga Zoltán fene.Kutf . . :■-• m aaolg' 11.
Baszági István ,*rr.lJ41. jul-b^n « kurrvskl fronton volt

<%g l.’.cotör.,. :<lt hudos*n*3.<lj-t' n
41. Kabur X'-’-orű c»«a<6r a kursiki -v-r-b
41. Kaló Iván mag X«wrátXej^> yotaanussrici kbr^&á&í 

/varon; «:?/:•! X k *F./ .401g<1t.
4- Karpana Adváró Trnuo.KevéOi? :^ol váraepariiOK < *.

-
44. Kartonák altl£3tf Xiír/:-? X.-tr-k m

• Kovács Gyula a l^.erred >.ra.kato«fcya.
4MU Kovács Jakab u _.-/.etr*d 2.sűj.6.?.örvösetáj*#.
47. Kutuleszkó Chiticz ® aat. a >J.gyal.ta4os^t.l.gyal.

oar.~4mk parnoka -.'ura $ k^r-'-sn
1 9 Kocsmár 1j4ű-íM’t; ű^txlov kdrs'ben 

/olt Valanyéw Jurában.
Krausz ^.laka^JrvUa ktörg. -1.- xrmktalyetteaa. 

'Jersey ess k?r.
Körmendi László 1rgy.u 4?.M.gjwl.h4ílnt'

yarwk uf • F • i8/a •
J0U Lay Trut MX Otariaagy. tlagtilegé^yo a

7í.r...... ?.-t . ' 1 ^.,7;-nt
Majkusz aacbt.a WTonyesai fronton a 1. ^p^c,

e tr.-ban.
« Mentesz Ogakl^gVf {<!:’ U Ű.ap^O.löU7^ Í^í-ss iádnál

GokvIö^;* vált 4 agvícmb *űwl-\yXur^s kr./
Mihajlovszki Jvtaj*ú7rr i ’ ^mrloesknl kürt—beK

X.urr :..
. » Micsovics A 442 Wxtev’í jlj.h^dn^gya, SetarÁo agkolb^s 

volt
0 .Müni József ;r.u 1 -\... £..j; ál.** - - p,a’^.r;4-rck ■;.

• * Ollay  Vili Pariwk Áleto«e j s vk & k őr o-e i ?oronpese k«r *«m
5- • Orosz Viktor <* varon;» frlntoK. s:cx^Ut.

• Papan 5rve-wt3 « varc^ye í^L frantan.
« a Parrag a 2a£..Xi«ta-. .r«a;,-:’C.a;5*<-mh ti.3eá^>e.
ÍX» Pachodi IXgt'AXiSl^y >
61. Porsovics József . ':^i9 ■. -r

6. • Piller tieit a grtmjeoaeraki k&rg.-: Zcroj^-7^ :>-r.
64. Pollák $119 ?t a granj>^aeas7ski Aiir^-ber: ” kor.
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.4.

^lea&rL it : u 53/V;hHv/wv '/.fclehaílov g/ra&~4rnagy. w.k.
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6% Radeczkiy5rgy» a 9*kBnc.yWaalos sMn vojo^to.
66. Szárkoni Jenő asr. a J» holtan u v.-a •$^riurd 04.A
67. Szikumi eaeiid érpárnak Jhoch 1 k4r *-Wr?aronyt’«» tor*

Tamás Zoltán hadaagy a 14 •• arad > • a s • asax a* i v® w '<£ j « *

59. Tachasz /?/ tolmgy a 2*ap^ 3*aiu5»»aakaaa*&Mnt 1)42 júliusban
Oax^lb-.;* ♦

70. Tóth hadnagy a 402
lurn cer-b r* atomit.

71. Trelermann 
Serur

Salatsr k^r*,/¥frrawy««e kar/ p^rwOt*

72. Trut Pál ran< iamtr«i.iaEt MíMsa * írastoa
8^oí§ Ut*

7*. Turon Antal A !>♦<«?♦>♦»»♦<£tanáJa.

74. Turoca Ferenc főhadnagy a l>.«srea l.st.btóe
7Í • Feuer /Feuner/ asd».a cManá'írs*Í£^-nf toríoFift^l ltón«t*4

Kúra ‘?-x^r*ó«nw
NU Korkus a Moer r^.H,yr~4-£ pornókd a SsUj’* Zlnjagcrrs*;*! 

kt‘r>.~fz r. Vercr.yrsr ker^b^n.

??• Hajdú Mihály a 2*h«ü.49í' . s? .pernek.
w* Hadnagy Úr 

Hegreser Pilm?
alVx $t a shöcHtftll k*5r-«~><m V&rcmyos* 

s.
??• Parovci/darovai/ a mviCB^laidL kÖr^Mjan* aurm *»r>

JózsefSándor **•--• -""••• s* -J ?*M kar.
í »

C-í> • Sender a aho«balizk^r**bent VoronyasB fe^r-ton.
í=. * Sebő-erner Ibrnok a pdgonmsr-ki kto»ben Voranyasa tor-toa.

Sikely József ran$ iít.-^reiian a 4.«^.28.^s.l942.r'JW’b*-.i.

í.íA Slaton a 2*»p«e>»uni^WM*-4»an avwtmyaaai 
frorton.

1 Strapek Hrntl parnok a Bobrovo-horaski kbra~b*j& 
Koreák kfr*hvn.

Engel Miklós toXr: ’oa Sstavropol v '•) u^Ua.*
6?e Etányi A 2.apt^. MU/*K \*E- 

SM^wri*-OoG>tó. •’* ■ roF-^-m.


