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Aan: CVV 
Van: D.:m~:J II 

Betr.: M. GE:ti.J-ELY. 

Bijeaand rapportje betreffende 1iksa GERGELY V'!erd 
van relatie Philips ontvangen . 

Betrokkene vrorclt politiek betrouwbaar eenoemd . 

DtES II, 5 November 1951. 
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• ~ GERGELY Miksa 

Geboren 9 Ju1i 1904 
Hongaar van ~eboorte 
Voorheen: Vice-President van de Pester Ko··1rnerzia1 Bank 
(Budapest) 
na 1 945 Hoofd van de Financie1 e afde1ing van het Hongaarse 
Dept ~ vqp Economische Zaken . Ge~rnigreerd nqar Canada , daar
bi j Jeho1pen door de Heer Vaz Irunes (des-fi jds Jederl ands·e 
Ambassade Hongarije, thans Neder1andse Arn.bassade i n Canada) . 
B1i j kens rnedede1ing van Hr . Vaz Nunes aan ~Ir . v. 1....,a1sem , 
i s G. po1 iti~~ betrouw1aar . G. za1 vorden ontvangen door 
Mr . J . Schaafsma , secietariaat. 

19-10-1951 



RAPPORT VAN KB 

AAN CVV 
No. : 3133 
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Betr.: HONGAREN OP DE JAARBEURS TE UTRECHT 

Uit goede bron werd vernomen, dat , Je 
navolgende Hongaren op de Jaarbeurs te Utrecht aanwezig 
waren : 

KB, 22 Sptember 1951 

Mevr. HALASZ. 
LUKASZ 



• 

• 
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Van D VII 
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f :· l JUKI1950 
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1. Hedenmorgen deelde Philipsrelatie (T) telefonisch 
mede, dat vanavond om half zes de volgende drie Hongaren 
op Schiphol zouden aankomen: 

1( / FRISC IDIIANN , Gabor 0 /L HOLLAY, Sandor I~ tJ t ~-t / 
J( ( INGUSSZ, Istvan 

/ 

Deze Hongaren komen eveneens namens de Electro-Impex 
uit Boedapest. De Phili psrel a tie vermoedde evenwel, dat 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat GYORI en F~FODI 
zullen komen i.p.v. Hollay en Ingussz. 

2. Bij navraag bij de R.V.D. bleek, dat Frischmann, 
Hollay en Ingussz in het bezit waren gesteld van visa en 
dat zij als re f erentie hadden opgegeven: Roelo~ NIJ&~HUIS, 
Kneuterdijk 2a te Den Haag. Aan Gyori en Hefodi waren tot 
heden geen visa verstrekt. 

3. Het onder punt 2 vermelde heb ik medegedeeld aan de 
Philipsrelatie (zowel aan T als aan F). F 'antwoordde hier
op, dat hij Frischmann, Hollay en Ingussz verwachtte en 
dat hij zelf maatregelen had genomen deze heren onder con
trole te houden. 

Aangezien van deze mensen niets op politiek gebied 
bekend is had hij bij deze actie onze hulp niet ingeroe
pen (van Gyori en Hefodi is n.l. bekend, dat zij niet ter 
zake kundig zijn, doch uitsluitend een politieke functie 
bekleden). 

4. Op het moment behoeft er dus door de BVD niets te 
worden ondernomen. De Hongaren Gyori en Hefodi zijn door 
C VII bij de RVD gesignaleerd. 

D VII, 30 Mei 1950. 



• 

• 

ACD/ ;~ 

RAPPORT van D 

D III heeft aan de relatie Philips medegedeeld, dat aan 
zijn verzoek om de Hongaren Gyori en Hefodi t e volgen 
zal worden voldaan. 
Weliswaar is onze belangstelling voor deze mensen niet 
groter dan die voor andere Hongaarse bezoekers van Ne
derland, doch aangezien de BVD ~et belang van Philips 
in deze aangelegenheid onderkend zijn wij genegen hen 
in deze van dienst te zijn. 
Overeengekomen dat wij onmiddellijk bericht zullen ont
vangen, wanneer er bij Philips iets over hun komst wordt 
gemeld • 

D VII, 30 Mei 1950. 



~~ e aandacht wordt gevestigd op de telecornmunicatiemiddelen en instal
atiemateriaal wat in de handel gebracht wordt door Karl Engel, Buda

pest, die onder staatscontrole werkt en die haar zaken doet via 
.. electro-Impex (electrotechnische Installationsmaterialen, Apparaten 

11
L-1 und Messinstr.umenten). Karl Engel is vertegenwoordiger bij Electro-

UcJ ~ Impex. Commercieel dirt:;cteur is de Heer fig.l.lay, terwijl als directeuren 
(<! optreden de Heren Gyori en H~fodi (politiek directeuren). 

/ Tieze heren hebben illsa aange~raagd voor een bezoek aan Philips met de 
bedoeling contact aan te knopen met de Intechmij, vertegenwoordiger 
van British MNNS±NM Thomson Houston Tien Haag, KneuterdiUk 2a. 
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UITTREKSEL 

Voor 0 D. //F-Z. . 

ti.J- // 5'"' /. 

0 I . .».~. C. 0 '36Vl2 riginee 111 ... .... .... ..... . . . 

Volg nr . . Ag, nr .. 

N aa m Bezoe k ·Hongaren · Red·· ····Bedrijv:en. 

Naam Buitenlands bezoe k ::Philips. .. 

Aard van het stu k ... Notitie 

Datum ~5-5-48• · . 

Op 19 en 20 Mei kreeg 2hilips bezoek van : 

Dr.Kaiman Takacs en 

Ir.Gyula Koloanyi , beiden va n Hongaarse na. tionaliteit envB~roep 
F.T.T.leiding. Verdere personalia ontbreken~ 

Uitgetrokken door H . C. VITI . ... HHH ••••••• H •• HHH O Afd./Sectie .... .H ••••••••• H . .... ~ ••• Datum . ·1-VTI -48 · 
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