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„Elfeledett emlékezet” Háborús 

Kegyeleti Kutatócsoport   

 

Hadifogolytáborok a Szovjetunióban 

Az adatbázis a szovjet hadifogolytáborok 1944 közepére kialakult rendszerét tartalmazza, 

amely egészen a háború végéig fennmaradt. Alapját Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена 

Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР (1939-1956) (NKVD-MVD hadifogolytáborok 

a Szovjetunióban 1939-1956) c kiadvány képezi. Ez a 2013-ban kiadott referenciakönyv először mutatja 

be a hadifogolytáborok legteljesebb listáját, amelyek 1939 és 1956 között működtek a Szovjetunióban. 

Az adatok az Orosz Állami Háborús Archívum és az Orosz Föderáció Állami Archívumának minősített 

archív anyagából származnak. Ezen túlmenően néhány tudományos cikk, szakdolgozat, doktori 

disszertáció, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisir.hu weboldal szovjet 

hadifogolytábor adatbázisa, „Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban” (Fehér könyv), „Verzeichnis der 

Kriegsgefangenenlager in Russland”, Stuttgarti Hilfsdienst hadifogolytábor összeállítása segítette a 

munkát. 

A hadifoglyok munkaerejének kihasználása az egykori Szovjetunió területén működött 

hadifogolytáborokban történt.  Az első hadifogoly munkatábort 1939.09.25-től-1940 decemberéig  

Ровно-ban (Rivne) hozták létre lengyel hadifoglyok és internáltak számára, a Novgorod-Volinszkij-Lvov 

autópálya építésére. Ezek az első hadifogoly munkatáborok, azaz termelési státuszú hadifogolytáborok 

nem kaptak azonosító számot, név szerint tartották nyilván. Az előbb említett a Rivnei hadifogolytábor 

nevet kapta, az Ukrán SZSZK területén helyezkedett el. Szintén 1939-ben alakult a Putyivli 

hadifogolytábor (Путивль) 1939.09.19-1940.06-13. helyszínek: Putyivl tőzegkitermelő telep és 

Szofronyijevszkij monostor (Софрониевский монастырь), Nova Szloboda faluban.  Összesen 54 

számozás nélküli név szerint nyilvántartott tábor működött 1939-43 között az Oroszországi SZSZSZK, 

Ukrán, Kazah, Azerbajdzsán és Grúz SZSZK területén. Ezekből később néhányat továbbhasznosítottak, 

és azonosító számot kaptak. Ilyen pl. 150 sz. Groznij, 97 sz. Jelabuga, 74 sz. Oranszk, 41 sz. Osztaskov, 

58 sz. Tyemnyikov, 160 sz. Szuzdal, 165 sz. Juzsa hadifogolytábor. 1945-ben a Nagy Honvédő Háború 

győzelme, majd a II. Világháború befejezése után a szovjet vezetés számára is világossá vált, hogy 

addigra a hadifogolytáborokat már a Wermacht és szövetségesei, valamint a japán hadsereg 

katonáinak ezrei töltötték meg. A hadifoglyok érkezésének dinamikája gyorsnak bizonyult, a II. 

világháború végére számuk már meghaladta a 4 milliót. Mindez az NKVD komoly szervezési munkáját, 

a hadifogoly intézményrendszer bővítését igényelte. A meglevő aktív táborok kapacitásának 

növelésére, valamint új táborok szervezésére volt szükség.  

A hadifogolytáborok hátsó, helyi hálózatának változásai 1941-1950 között 

Idő Meglevő tábor Újonnan nyitott Felszámolt 

1941.06.22 8 10 4 

1942.01.01 6 31 6 

1943.01.01 31 25 4 

1944.01.01 52 116 12 

1945.01.01 156 222 111 

1946.01.01 267 15 69 

1947.01.01 213 11 52 

1948.01.01 172 - 87 

1949.01.01 85 - 75 

1950.01.01 10 - - 
Forrás: Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР, 
1939-1956 : справочник. Волгоград, 2013. 
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Az új táborok kialakítása 1941-től 1945-ig folyamatosan növekedett, 1945-ben a megnyitott 

táborok száma már több volt, mint a felszámoltak száma. 1946-tól a felszámolt táborok száma 

meghaladja az újonnan nyitottak számát, 1948-tól nem nyitottak új táborokat.  

1943 áprilisában szervezték meg az első feljavító (mai szóval rekreációs) tábort a frontról 

érkező beteg, legyengült hadifoglyok számára, hogy mielőbb visszanyerjék munkaképességüket.  

Másfél évig egyetlen ilyen jellegű tábor volt az Ivanovói régióban a 185 sz. Jurevec elnevezésű 4 ezer 

fő számára. A hadifogolytáborok hátsó intézményrendszerét az NKVD 1944.05.26-i végzésével 

egységesítette, a korábbi tábori pontokat és hozzátartozó táborrészeket táborhellyé és 

táborrészlegekké nevezte át. 1944 szeptemberétől jelent meg új tábortípusként a büntető tábor, hogy 

megakadályozzák a hadifoglyok szökését, illetve elszigeteljék azokat, akik jelentősen megsértik a tábor 

belső rendjét. Az első ilyen státuszú a 99 sz. Karaganda és 171 sz. Szuszlonger táborok voltak. Ezekbe 

azokat a hadifoglyokat küldték, akik atrocitásokat követtek el a Szovjetunió polgáraival szemben, 

illetve az ideiglenesen megszállás alatt levő területek partizánjait, német fasiszta csapatokat és 

táborokból, kórházakból szökötteket. Ezen túlmenően léteztek a GULÁG rendszeren belül működő 

hadifogolytáborok, és táborrészlegek elítélt hadifoglyok számára. Ilyen volt például Mariinszk városban 

és Mariinszk állomáson, ahova 1946-tól kerültek elítéltek. Egy másik „hírhedt” intézmény a Vorkutai 

javító munkatábor rendszerén belül működött 1938. májusától 1960.01.01-ig. Ezt először szintén csak 

olyan szovjet állampolgárok számára szervezték, akiket főleg ellenforradalmi tevékenységért ítéltek el, 

de később hadifoglyok is érkeztek a táborba. A 7 sz. Tajset tábor pedig az Angarszki és Bratszki ITL 

(javító munkatábor) területén kapott helyet.  

Hadifogolytáborok a GULÁG táborrendszeren belül: 

 Szibériai ITL (Mariinszk, Mariinszk állomás): 1946-tól elítélt hadifoglyok 

 Vorkutai ITL (Vorkuta, Vorkuta állomás az Észak-Pecsorszki vasút mentén): 1946-tól 

hadifoglyok 

 a Kelet-Urali ITL (Tavda): 1946-tól hadifoglyok,  

 a Keleti ITL: az 500-as építkezés részeként (Tuvnin, Szovjet Gavany) 1946-tól 

hadifoglyok,  

 Ivgyeli ITL (Ivgyel): 1945-46-ig hadifoglyok,  

 Vjatszkij ITL (Rudnyicsnij): 1946-tól hadifoglyok,  

 Karagandai ITL (Dolinszkoje): 1946-tól elítélt hadifoglyok,  

 Kargopoli ITL (Kargopol): hadifoglyok számára táborrészleg,  

 Norilszki ITL (Norilszk, Zlobino): 1946-tól hadifoglyok,  

 Ponisszkij ITL, Понышский ИТЛ (Csuszovoj, Cveszjatszkaja állomás), n.a. 

 Északi vasút ITL (Uszty Vimszkij régió): 1940-től hadifoglyok,  

 Észak-Keleti ITL (Uszty Szrednyekan, Nagajeva, Magadan): 1945-49 hadifoglyok,  

 Észak-Uráli ITL, 231 sz. Észak-Uráli tábor, n.a. 

 Tomszki ITL (Tomszk, Cseremosnyiki): 1946-tól elítélt hadifoglyok,  

 Unzsenszkij ITL Унженский ИТЛ (Szuhobezvodnoje állomás): 1942-től hadifoglyok,  

 Urgalszkij ITL 4 sz. Izvesztov hadifogolytábor, n.a.  

 Uszt-Vimi ITL  229 sz. Uszt Vimi hadifogolytábor.n.a.      

Forrás: Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР, 
1939-1956 : справочник. Волгоград, 2013. 
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A GULÁG táborrendszerben elhelyezett hadifogolytáborok normatív szabályozása 1945. októberében 

történt meg.  

Mint látható, a táborok folyamatosan mozgásban voltak, az időközben felszámolt táborok 

egyes részlegei gyakran képezték alapját egy újonnan létesített hadifogolytábornak. A meglevő 

hadifogolytáborok is helyszínt válthattak, maga a táborrendszer pedig több átszervezést élt meg.  

Az NKVD (Belügyi Népbiztosság), később MVD (Belügyminisztérium) szervezésű 

hadifogolytáborokból több mint 500 működött a Szovjetunió területén, összesen kb. 2000 

táborrészleggel. Az alapforrásként használt referenciakönyv 534-es azonosító számig sorolja fel a 

táborokat, viszont vannak hiányzó táborszámok is. A táborok egy része a már korábban működött FPPL 

(hadifogoly fogadó- és tranzittábor a fronton) alapján szerveződött, más részüket a már korábban 

működött, név szerint nyilvántartott hadifogoly munkatáborokból szervezték, illetve újonnan 

létesíttették – sokszor magukkal a hadifoglyokkal. Az 1945-ben újonnan nyitott hadifogolytáborok egy 

része csak néhány hónapig működött, „bezárása a fronton történt jelentős számú hadifogolyegység 

felszabadításával kapcsolatos” bejegyzéssel szüntették meg. Ez azzal magyarázható, hogy a szovjet 

vezetés döntése szerint a frontokon 680 ezer katonát szabadítottak fel, anélkül, hogy hátsó táborokba 

küldték volna őket, ugyanakkor az NKVD már előkészítette számukra az ország belsejében a 

táborhelyeket.  

A most közzétett adatbázis tartalmazza a referenciakönyvben 534-es azonosítószámig taglalt 

főtáborokat, az összes tábort. Ahol a Fehér könyvben és a Stuttgarti anyagban a tábor szerepelt, az ott 

szereplő táborszámot és megnevezést is megadtam. A főtábor leírása tartalmazza a 

referenciakönyvben szereplő hivatalos nevet, a tábor fennállásának idejét, a tábor jellegét (FPPL 

(hadifogoly fogadó- és tranzittábor a fronton), állótábor, termelési, rekreációs, büntető, elítélt 

internáltak „B” csoportjának tábora, antifasiszta iskola stb.), a táborrészlegek számát, időbeli 

eloszlását, a jegyzet részben minden fontos a táborhoz tartozó információ szerepel.  PL. hadifoglyok 

nemzetisége, a táborigazgatás, táborrészlegek helyszínei, orosz nyelven cirill betűkkel a könnyebb 

azonosíthatóság érdekében). Szerepel az egyes táboroknál esetlegesen megadott a forrásban 

megtalálható magyar hadifoglyok létszáma, vagy a tábor fennállása idején az összes magyar létszám, 

vagy a táborból repatriált magyar hadifoglyok száma. 

Az MNL hadifogoly adatbázisában elérhető kartonokon, valamint a referenciakönyvben egy-

egy tábort max. 3 jegyű szám azonosít, ez a szám szerepel a hadifoglyok kartonjain is. Azonban a 

Forrásokban, valamint az adatlapokon találunk 534-nél magasabb azonosító számokat is. Ezen túl a 

Fehér könyv és a Stuttgarti Hilfsdienst anyagában több táborhelyszínnél is négyjegyű táborszám 

szerepel, és a korábban hazatért hadifoglyok is négyjegyű, többnyire 7-tel kezdődő táborszámot adtak 

meg. A majd féléves munka, valamint a referenciakönyv, a „Fehér könyv” és Stuttgarti Hilfsdienst 

táborhelyeket és táborszámokat összegyűjtő anyagának a segítségével a következőket lehet 

megállapítani:  

1946-tól az adminisztráció és a költségek csökkentése érdekében egyes régiókban a 

táborigazgatást feloszlatták, a táborrészlegeket pedig egységesen az adott régió vagy köztársaság 

regionális hivatalának irányítása alá helyezték. Először ilyen költségcsökkentésre a Moszkvai, 

Leningrádi és a Cseljabinszki régióban, valamint a Baskír ASZSZK és a Lett SZSZK területén került sor, a 

részlegek az adott terület regionális Belügyminisztériumának (UMVD) irányítása alá kerültek. A 

Stuttgarti Hilfsdienst táborfelsorolásában jól elkülönülnek ezek a táborok. A Cseljabinszki régióban az 

UPVI UMVD 1946. március 30-tól 36 táborrészleget szervezett a régió területén, a megszűnt 102, 180, 

257, 337, 443 sz. táborok részlegeiből. A felsorolásban 601-636-ig szerepelnek a táborszámok. A logika 

szerint ez a régió a 6-os számot kaphatta, a 7-es számmal jelölték termelési státuszát, elkülönítve az 

ORB-k (Önálló, vagy elkülönített munkászászlóaljak) hasonló számaitól, amelyek a 6-os számmal 
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kezdődtek. A referenciakönyvben felsorolt táborhelyszínek többnyire összecsengenek a két korábban 

említett anyaggal, csak néha adódik apróbb eltérés, ilyen esetben a referenciakönyvet vettem alapul. 

A táblázatban, ahol nem szerepel a négyjegyű szám és vöröskeresztes anyagokból származó helyszín 

megnevezése, ott csak a referenciakönyvből származó adatok vannak. A Cseljabinszki régió esetében 

a referenciakönyv minden táborrészleg-számhoz adott meg helyszínt (sajnos nem település, hanem 

munkahelyszín), amit az adatbázis tartalmaz. 

A Leningrádi régióban 1946. augusztusától 1949-ig működtek az OPVI-UPVI UMVD irányítás alá 

tartozó táborok, ezek 701-753-as táborszámon szerepelnek. Az elv ugyanaz, mint a Cseljabinszki régió 

esettében. A régió valószínűleg a 7-es számot kapta, a másik hetes szám (pl. 7756) pedig termelési 

státuszt jelöli. A Moszkvai régióban 1946-1950-ig működtek UPVI-UMVD irányítású táborrészlegek, 

összesen 95, ezek 801-895-ös számon szerepelnek. A régió valószínűleg 8-as számot kaphatott. A Lett 

SZSZK-ban a megszűnt 266, 277, 291, 292, 317, 349, 350, 351 sz. táborok részlegeiből szerveztek helyi 

táborrészlegeket 1946.07.07-től. Az SZSZK a 9-es számot kaphatta a táborrészlegek számai elé. Ezek az 

adatbázisban 931-964 közötti számon szerepelnek. A következő a Baskír Autonóm SZSZK OPVI-UPVI 

MDV táborrészlegei, a referenciakönyv sajnos nem tartalmazza a táborrészlegek felsorolását, leírását, 

a Hilfsdienst anyaga segítségével csak az ott szereplő részlegek beazonosítása volt lehetséges. 1946-

tól még a 20-as tábor hat részlege, amelyek Csita régió területére estek és szintén nem azonosítható 

táborrészlegek, személyzetével és a hadifogoly kontingenssel a régió UNKVD irányítása alá került. 

1948-tól még néhány köztársaságban és régiókban szerveztek regionális irányítás alá eső táborokat, 

egészen 1950-ig. Ezek számozás szerinti beazonosítása forrás hiányában nem lehetséges. A Moszkvai 

régió és a Lett SZSZK esetében néhány táborszám a korhoz közelebb álló forrásokban MO vagy LR és 

egy szám (pl. MO 19, LR 13) azonosítókon szerepel. Valószínű, hogy a kezdeteknél használták ezt az 

formát, utalva a regionális irányítás színhelyére és a táborrészleg számára.  

 Azerbajdzsán SZSZK OPVI MDV táborrészlegei 

1948.11.05-től a 328 sz. tábor 1,4,6 számú táborrészlege került az Azerbajdzsán OPVI MDV 

irányítása alá. Az 1 sz. 1949. 06.01-ig, a 4 sz. 1949. 07.22-ig, a 6 sz. 1949.04.20-ig működött. 

Ezekben német hadifoglyok dolgoztak, építési, javítási, karbantartási munkákat végezve. 

 Asztraháni régió UMVD táborrészlegei 

1948.08.04-19149.05.03-ig működött. 1948-ban létszáma 1300 fő volt, a táborrészlegekhez 2 

alparancsnokság tartozott, 450 és 250 emberrel.  

 Belorusz SZSZK UPVI MVD 1 sz. táborrészlege 

1948.05.27-1949.02.05-ig. Helyszíne Vityebszk, német hadifoglyok számára, építési 

munkákra létesült.  

 Belorusz SZSZK UPVI MVD 11 sz. táborrészlege 

1950.01.13-1951.06.23. Helyszín: Minszk, 1950-ben 500 fővel. 

 Grozniji régió, Oroszországi SZSZSZK, UMDV táborrészlege 

1948.12.08-1949.05.10-ig. Helyszín: Groznij, büntető tábor, német és magyar 

hadifoglyoknak. Magyar létszám: 1948.12.30.: 45 magyar; 24 altiszt, 21 honvéd. MVD 

GOSZOSDOR grozniji külön építési területén dolgoztak. 

 Baskír SZSZK UPVI-OPVI MDV táborrészlegei 

A táborrészlegek számaival részletesen taglalva a táblázatban. 

 Kazah SZSZK OPVI MDV 1 sz. táborrészlege 

1949-ben működött, helyszín: Alma-Ata. MVD HOZU építési osztály és GUSZOSDOR 

(útépítés). 

 Kazah SZSZK Karaganda régió UMVD 19 sz. táborrészlege  

1950.04.07-1950.05.25-ig, büntető tábor.  
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 Kirgíz SZSZK OPVI MVD táborrészlege 

1947.05.25- Кызыл-Кия, Kizil Kija. 

 Lett SZSZK UPVI MDV táborrészlegei 

Részletezve az adatbázisban. 

 Leningrádi régió OPVI-UPVI UMDV táborrészlegei 

Részletezve az adatbázisban. 

 Moszkvai régió UPVI UMDV táborrészlegei 

Részletezve az adatbázisban. 

 Primorszki régió UMVD 2 sz. táborrészlege 

 1950.01.13-1950.05.25-ig.  Helyszín: Vlagyivosztok, „Szamarkand” gőzös az Aranyszarv-

öbölben helyezkedett el a tábor, a hadifoglyokat vasútépítésnél foglalkoztatták. 

 Sztálingrádi régió OPVI UMVD táborrészlegei 

362 sz. tábor: igazgatását 1951.02.05-től felszámolták, a táborrészlegek a Sztálingrádi régió 

OPVI UMVD-hez kerültek. Az 1-3. részlegek 1954.01.25-ig, a 4. 1953.10.16-ig, az 5. 

1951.06.02-ig működtek.  

Helyszín: Sztálingrád, elítélt hadifoglyok és internáltak számára. 1951.03.01: öt táborrészleg, 

1951.06.02: négy táborrészleg, 1953. októberében már csak három táborrészleg működött. 

Magyar létszám 1953.07-01-jén 260 fő. 

 Cseljabinszki régió UPVI UMVD táborrészlegei 

Részletezve az adatbázisban 

 Csita régió UNKVD táborrészlegei 

1946. januártól a 20 sz. tábor Csita régióbeli hat táborrészlege az UNKVD igazgatása alá 

került. 
Forrás: Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-МВД СССР, 1939-
1956 : справочник. Волгоград, 2013. 

 

A táborfelsorolások között néhány különleges tábor (Особый лагерь) is szerepel, amelyek 

közül néhány az MNL hadifogoly adatbázis kartonjain is megtalálható. Ezek a Szovjetunió speciális 

munkatáborai voltak a GULAG táborrendszeren belül, árulás, kémkedés, és egyéb politikai 

bűncselekményekért elítélt civilek, később elítélt hadifoglyok számára. A politikailag megbízhatatlan, 

elítélt internáltak pedig a hadifoglyok táborrendszerén belül kerülhettek az internáltak „B” csoportja 

számára kialakított táborrészlegekbe.   

Összegzésként a hadifoglyok számára kialakított táborrendszer a következő volt: 

 Hadsereg hadifogoly fogadópont, PPV (приемный пункт военнопленных (ППВ))   

 Hadifogoly gyülekezőhely, SZPV (сборный пункт военнопленных (СПВ))  

 Fronton működő átvevő és továbbító tábor, FPPL (фронтовой приемно-пересыльный лагерь 

(ФППЛ))  

 Hadifogolytábor 

A most közzétett adatbázis csak a hadifogolytáborokat ismerteti, a forrásokban megtalált 

összes tábort, nem csak azokat, ahol magyar hadifoglyok is lehettek. Ezek a táborok 1-534-es azonosító 

számokon szerepelnek, néhány táborszám beazonosítására forrás hiányában nem volt lehetőség. 

Átszervezés után 534-999 közötti számon is szerepelnek hadifogolytáborok, szintén az átszervezés 

során az 1-534 között szereplő, még működő termelési státuszú táborok számai is 7-es kezdődő 

négyjegyű számra egészültek ki, ezeket az adatbázisban jelöltem. A hadifoglyokat többnyire igyekeztek 

elkülöníteni az internáltaktól, külön táborrészlegekben szállásolták el őket, néha előfordult keveredés 

is, ezek az adatbázisban jelölve vannak. A súlyos cselekményért elítélt hadifoglyok a GULÁG 

táborrendszeren belül töltötték büntetésüket, az elítélt internáltakat pedig a hadifogoly 
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táborrendszeren belül helyezték el. Az 1000 és a feletti tábor-azonosítószámok már az internáltak 

kényszermunka táborait jelölik.        

 

Martinkovits Katalin 

Az azonosítást segítő munkák: 

1. Максим Загорулько, Сергей Сидоров, Елена Цунаева: Лагеря для военнопленных НКВД-
МВД СССР, 1939-1956 : справочник. Волгоград, 2013. 

2. Varga Éva Mária: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok 1941-1953. Magyar 
Országos Levéltár, 2006. 

3. Dupka, György: A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és 

németekkel szemben Magyar nyelvű Tudományos PhD (Disszertáció). Megjelent: 2014. 

4. Verzeichnis der Kriegsgefangenenlager in Russland. Hilfsdient für Kriegsgefangene und 

Vermißte, Suttgart 

5. Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban: Fehér könyv a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok és 

polgári deportáltak helyzetéről. Budapest, Hungária K.  

6. Hadtörténeti Intézet és Múzeum: Szovjet hadifogolytáborok hadisir.hu/szovjet-

hadifogolytaborok 

7. Р.К. Бекмагамбетов: ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА   
8. Кащенко С.Г.: ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: НА ПРИМЕРЕ 
СПЕЦГОСПИТАЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Diplomamunka  

9. А.Л. КУЗЬМИНЫХ: Спецгоспитали для военнопленных в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенный период 

10. Н.М. Маркдорф: История становления лечебного дела в спецгоспиталях Народного 

комиссариата внутренних дел – Министерства внутренних дел СССР Западной Сибири: 

1942–1950-е гг. 

11. В.П. Мотревич: ЛАГЕРЯ ГУПВИ И УЛЛП НКВД (МВД) СССР НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИСЛОКАЦИЯ 

12. В.П. Мотревич: ЛАГЕРЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ И 

ИНТЕРНИРОВАННЫХ НКВД – МВД СССР В КИРГИЗСКОЙ ССР В 1945–1948 ГОДАХ: 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИСЛОКАЦИЯ 

13. В.П. Мотревич: Иностранные военнопленные и интернированные Второй мировой 

войны в Азербайджанской ССР в 1944–1950 гг.: численность, дислокация, смертность 

контингента 

14. В.П. Мотревич: УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И 
ИНТЕРНИРОВАННЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1943–1949 гг. 

15. В.П. Мотревич: УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И 

ИНТЕРНИРОВАННЫХ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1944–1949 гг. (численность, дислокация, 

смертность контингента) 

16. В.П. МОТРЕВИЧ: Иностранные военнопленные Великой Отечественной войны на Урале: 

численность, состав, размещение 

17. Мотревич В.П.: Венгерские воинские захоронения Второй мировой войны на Урале: 

численность, дислокация, благоустройство 

18. Мотревич В.П: ИНОСТРАННыЕ ВОИНСКИЕ зАХОРОНЕНИЯ ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 

ВОйНы В ЧЕлЯбИНСКОй ОблАСТИ : ЧИСлЕННОСТь И СОВРЕмЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
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19. Мотревич В.П: УчРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И 

ИНТЕРНИРОВАННЫХ В ГРУЗИНСКОЙ ССР В 1942–1950 годах: чИСЛЕННОСТЬ И 

ДИСЛОКАЦИЯ 

20. Мотревич В.П: СПЕЦГОСПИТАЛИ НАРКОМАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) СССРВ УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ:ЧИСЛЕННОСТЬ, ДИСЛОКАЦИЯ, 

СМЕРТНОСТЬ 

21. Перевощиков Дмитрий Викторович: ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В УДМУРТИИ В 

1941–1949 гг. Doktori disszertáció. 

22. М. В. Ходяков: СОЗДАНИЕ СЕТИ ЛАГЕРЕЙ НКВД СССР ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНИИ В 1944–1945 гг. 

23. М. В. Ходяков: Побеги иностранных военнопленных из лагерей НКВД–МВД Эстонии в 

1945–1949 гг. 

24. Положение военнопленных в Оренбургской области:  
https://berdskasloboda.ru/voennoplennye/  
 


