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I. KUTATÁS ADATAI
1. Kutató
neve:
munkahelye (név, cím):
munkaköre, beosztása:
elérhetősége:
2. Kutatás
címe (kutatási téma):
időpontja:
helyszíne (ország, város):
3. Feltárás támogatója
NKA-pályázat
Klebelsberg Kunó Ösztöndíj
egyéb, éspedig:
4. MNL iktatószám
5. Megjegyzések

6. Csatolmányok
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munkahelye (név, cím):
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elérhetősége:
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Losoncon nem korlátozták a kutatható anyagok
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anyagot előzetesen átnézték és csak azt adták ki, amit
úgy ítéltek meg, hogy áttekinthető. Pl. a Plakátok
gyűjteményét nem nézhettük át.
Besztercebányán számos kérés ellenére csak az
inventáriumokkal ellátott anyagot adták ki. Sajnos sok
olyan inventárium nélküli anyag volt, amit nem
engedélyeztek,
pedig
kimondottan
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2. Kutatás
címe (kutatási téma):
időpontja:
helyszíne (ország, város):
3. Feltárás támogatója
NKA-pályázat
Klebelsberg Kunó Ösztöndíj
egyéb, éspedig:
4. MNL iktatószám
5. Megjegyzések
6. Csatolmányok
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2. Kutatás
címe (kutatási téma):
időpontja:
helyszíne (ország, város):
3. Feltárás támogatója
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I.. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Mestská správa

A XXIV. 1.

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti

Városi közigazgatás
Magistrát mesta Lučenec
Losonc város iratai
Zápisnice metského zastupiteľstva
Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
Zápisnice metského zastupiteľstva (19141919)
1914. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv,
1915. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
1916. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
1917. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
1918-1919. évi képviselőtestületi
jegyzőkönyv

Magasabb szintek
Fond
(Állag)

magyar
Alsóbb szintek

A XXIV. 1.
A XXIV. 1. II.
48/1914 52/1918-1919

3. A levéltári állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1867-1922
2,16 ifm
18 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,06 ifm

103 felvétel

b) Az állag rövid leírása:
Losonc város képviselőtestületi üléseinek jegyzőkönyvei 1867-1922 közötti időszakból
lelhetők fel. Továbbá tartalmazza az 1918 után keletkezett szlovák nyelvű jegyzőkönyveket
1922-ig.
c) Az állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett.
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d) A állagban lévő magyar vonatkozású iratok
1918- ig magyar vonatkozású bejegyzések szerepelnek benne.
e) Az állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
II. A/ Képviselőtestületei jegyzőkönyvek
- 1914. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
- 1915. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
- 1916. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
- 1917. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
- 1918-1919. évi képviselőtestületi jegyzőkönyv
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
II. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Mestská správa

A. XXIV. 1.

magyar
eredeti
magyar

Városi közigazgatás
Magistrát mesta Lučenec
Losonc város iratai

A XXIV. 1.

Magasabb szintek
Fond

4

(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar

Spisy
Iratok
Spisy 1914-1918
1914-1918. évi iratok

A XXIV. 1. III.

3. A levéltári állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1815-1922
12,64 ifm
105 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,10 ifm

146 felvétel

b) Az állag rövid leírása:
Losonc város iratai 1897-1922 közötti időszakból lelhetők fel. Az anyagban általános iratok
mellett elöljárósági, kihágási iratok is találhatók. Továbbá tartalmazza az 1918 után
keletkezett szlovák nyelvű iratokat is.
c) Az állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) Az állagban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1919-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
III. Iratok-iktatók, mutatók
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
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A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.

III. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Notársky úrad vo Fiľakove
Füleki községi jegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A XXIV. 4. 1.

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1888-1945
0,74 ifm
6 doboz

b) A fond rövid leírása:
A füleki községi jegyzőség iratai 1888-1918 közötti időszakból származnak. Továbbá
tartalmazza az 1918 után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1944-ből magyar nyelvű iratok
lelhetők fel.
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c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, a füleki községi jegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.

IV. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek eredeti

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady

A. XXIV. 4.
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Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Ábelovej
Az ábelfalvai körjegyzőség iratai

A XXIV. 4. 3.

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1895-1945
1,74 ifm
14,5 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
-

b) A fond rövid leírása:
Az ábelfalvai körjegyzőség 1895-1945 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az
1918 után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1945-ből magyar nyelvű iratok lelhetők fel.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): a
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
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c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, az ábelfalvai körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.
V. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Haliči
A gácsi körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A XXIV. 4. 4.

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1864-1945
3,96 ifm
33 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
-

b) A fond rövid leírása:
A gácsi körjegyzőség 1867-1945 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az 1918
után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1945-ből magyar nyelvű iratok lelhetők fel.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett
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d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz..
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, a gácsi körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.
VI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Lovinobani
A lónyabányai körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.é
A XXIV. 4. 5.
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Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1906-1944
1,45 ifm
12 doboz

b) A fond rövid leírása:
A lónyabányai körjegyzőség 1905-1944 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az
1918 után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1944-ből tartalmaz magyar nyelvű iratokat.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fond/állagban lévő magyar vonatkozású iratok
A fondban 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratok lelhetők fel.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
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A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, a lónyabányai körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.
VII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Málinci
A málnapataki körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A XXIV. 4. 6.

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1895-1944
7,14 ifm
59,5 doboz

b) A fond rövid leírása:
A málnapataki körjegyzőség 1895-1944 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az
1918 után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1944-ből magyar nyelvű iratok lelhetők fel.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
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d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, a málnapataki körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.

VIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond

eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Poltári
A poltári körjegyzőség iratai

A. XXIV. 7.
A XXIV. 4. 7.
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(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1897-1944
3,42 ifm
28,5 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1915-1916

2 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A poltári körjegyzőség 1897-1944 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az 1918
után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1944-ből magyar nyelvű iratokat tartalmaz.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): a
Darabszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
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A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
IX. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
.
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Levéltári jelzet

Obvodné notárske úrady a notárske úrady
A. XXIV. 4.
Körjegyzőségek és jegyzőségek
Obvodný notársky úrad v Tomášovciach A XXIV. 4. 8.
A losonctamási körjegyzőség iratai

1914-1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1910-1944
1,13 ifm
9,5 doboz

b) A fond rövid leírása:
A losonctamási körjegyzőség 1910-1944 közötti iratait tartalmazza. Továbbá tartalmazza az
1918 után keletkezett szlovák nyelvű iratokat. 1944-ből magyar nyelvű iratokat tartalmaz.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): a
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Darabszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt, a losonctamási körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban semmit nem találtunk.
X. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Stredné školy

I. II.

magyar
eredeti
magyar

Középiskolák
Gymnázium v Lučenci
A losonci gimnázium iratai

I II. 2

Magasabb szintek
Fond
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(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar

Zápisnice profesorského zboru
Tanárkari jegyzőkönyvek
Zápisnice profesorského zboru 1914-1918
1914-1918. évi tanárkari jegyzőkönyvek

I II. 2. II. a

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1870-1945
1,08 ifm
9 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918

14 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A losonci gimnázium anyaga (1870-1945) tartalmazza az 1898-1914 közötti időszak
alapítványi okleveleit, a következő hivatalos könyveket: tanárkari jegyzőkönyvek (1870-1918
közötti időszakból), iskolai anyakönyvek (1870-1918 közötti időszakból), érettségi vizsgák
jegyzőkönyvei (1906-1918 közötti időszakból), továbbá az 1904-1918 közötti iratokat és
1836-1870 közötti diákjegyzékeket. Továbbá tartalmazza az 1918 után keletkezett szlovák
nyelvű jegyzőkönyveket is.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású bejegyzéseket tartalmaz.
e) Az fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
II. Hivatalos könyvek
1914. évi tanárkari jegyzőkönyv
1915. évi tanárkari jegyzőkönyv
1916. évi tanárkari jegyzőkönyv
1917. évi tanárkari jegyzőkönyv
1918. évi tanárkari jegyzőkönyv
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
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- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
XI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI

1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Základné školy

I. VI.

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Alapiskolák
Stredná škola dievčenská v Lučenci
A losonci katolikus népiskola iratai
Zápisnice
Iskolaszéki jegyzőkönyvek

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

I. VI.
I. VI. I.

1914-1918. évi iskolaszéki jegyzőkönyvek

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1855-1944
2,57 ifm
21,5 doboz
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b) A fond rövid leírása:
A fond a losonci katolikus népiskola iskolaszéki jegyzőkönyveit, egyháztanácsi
jegyzőkönyveit (1855-1918 közötti időszakból), iratait (1907-1909 közötti időszakból)
tartalmazza; továbbá az 1918 után keletkezett szlovák nyelvű jegyzőkönyveket és iratokat is.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású bejegyzéseket és iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Iskolaszéki jegyzőkönyvek
1914. évi iskolaszéki jegyzőkönyv
1915. évi iskolaszéki jegyzőkönyv
1916. évi iskolaszéki jegyzőkönyv
1917. évi iskolaszéki jegyzőkönyv
1918. évi iskolaszéki jegyzőkönyv
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A losonci katolikus népiskola anyagában az I. világháborúval kapcsolatban nem
találtunk anyagot.
XII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
.
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
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Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Stredné školy

I. II.

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Középiskolák
Gymnázium v Lučenci
A losonci gimnázium iratai
Spisy
Iratok
Spisy 1914-1918
1914-1918. évi iratok

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

I II. 2
I II. 2. III.

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1836-2000
18,16 ifm
151 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,01 ifm

41 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A losonci gimnázium anyaga tartalmazza az 1836-2000 közötti iratokat. Továbbá az 1918
után keletkezett szlovák nyelvű iratokat is.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fondban 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratok találhatók.
e) Az fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
III. Iratok
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
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a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
XIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Zbierka písomnosti rozlicnej proveniencie
Különböző kéziratok gyűjteménye

O. III.

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység

1622-1918 (1937)
0,75
6 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1915
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szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1915-ből 1 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A fondon belül igen vegyes, máshova nem sorolható iratok lelhetők fel.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
1919- ig bezárólag magyar vonatkozású iratok szerepelnek benne.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.

XIV. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
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Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Zbierka plagátov, letákov a drobnej tlače
Plakátok és röplapok

O. V.

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1857-1995
1,76 ifm
14,5 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,01 ifm

1914-ből: 6
1915-ből:
13
1916-ból: 4
1917: 9
1918: 2

b) A fond rövid leírása:
A fondon belül 1857-től kezdődően találunk plakátokat és röplapokat, országos és helyi
témában.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
1919- ig bezárólag magyar vonatkozású plakátok szerepelnek benne.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
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- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
XV. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Osobné fondy

M. II.

Személyi fondok
Spisy Karol Patak
Patak Károly iratai

M. II.

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1914-1915
0,01 ifm

Digitalizálásra javasolt
iratok
1915
0,01 ifm

1915-ből: 64 felvétel

b) A fond rövid leírása:
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Patak Károly a Losonci Magyar Királyi Állami Gimnázium tanára, 16. számú tábori
tüzérezred önkéntes szakaszvezetője, 1915-ben hősi halált halt a galíciai fronton. 1914. április
14-én megalapította a losonci cserkészcsapatot, ezzel a cserkészmozgalom elindítója lett
Losoncon. A fondon belül 1915-ből származó hadinaplót és levelezéseket találunk.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok:
Lásd a fond rövid leírását.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív v Lucenci. Ivan Cervenák.
Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
XVI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond

eredeti
magyar
eredeti

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Notársky úrad v Turom Poli

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 1
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(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Túrmezői községi jegyzőség iratai

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1889-1948
0,40 ifm
3,5 doboz
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond a túrmezői községi jegyzőség képviselőtestületi jegyzőkönyveit tartalmazza az 1889
és 1918 közötti időszakból, továbbá 1890-1918 közötti időszak közigazgatási iratait, köztük
Túrmező község 1896-os szabályrendeletét. Az iratok 1948-ig lelhetők fel.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): Középszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
II. Közigazgatási iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
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A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A túrmezői községi jegyzőség képviselőtestületi jegyzőkönyveiben ezzel kapcsolatban
nem találtunk semmit. A közigazgatási iratok hozzáférhetősége nem volt biztosítva.
XVII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Bušinciach
Bussai körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 3

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

(1788) 1875-1945 (1950)
0,58 ifm
5 doboz
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond a bussai körjegyzőség iratait tartalmazza.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): Középszinten rendezett
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d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A bussai körjegyzőség irataihoz teljes körű hozzáférési lehetőség nem volt biztosítva.
XVIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek

eredeti
magyar
eredeti

Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Dolnej
Strehovej
Az alsósztregovai körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 4
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3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

(1788)1875-1945 (1950)
2,80 ifm
23,5 doboz
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond az alsósztregovai körjegyzőséghez csatolt települések iratait tartalmazza, azon belül
Alsósztregova (1897-1904), (1913-1918), Hartyán (1905-1913), Kislibercse (1885-1913),
Tótkelecsény (1914-1918) és Závada (1912-1913) képviselőtestületi jegyzőkönyveit.
Továbbá közigazgatási iktatókönyvet 1909-ből, anyakönyvi iratokat 1895-1918 közötti
időszakból és Alsósztregova 1889-1896 közötti számadásait. Fellelhetők a körjegyzőség
1875-1945 között keletkezett iratai is.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
B/ Nyilvántartások
II. Közigazgatási iktatók
III. Számadások
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
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5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. Az alsósztregovai körjegyzőség képviselőtestületi jegyzőkönyveiben ezzel kapcsolatban
nem találtunk semmit.
XIX. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek

eredeti
magyar
eredeti

Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Dolných
Strhároch
Az alsóesztergályi körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 6

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

(1858) 1873-1945 (1947)
0,27 ifm
2,25 doboz
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond az alsóesztergályi körjegyzőséghez tartozó Nógrádszentpéter 1912-1918 közötti
képviselőtestületi jegyzőkönyveit, valamint az 1873-1945 között keletkezett iratait is
tartalmazza.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
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e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
II. Közigazgatási iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. Az alsóesztergályi körjegyzőség irataiban ezzel kapcsolatban nem találtunk semmit.

XX. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek

eredeti
magyar
eredeti

Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Hornom
Tisovniku
A felsőtisztási körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 7
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3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1886-1945 (1948)
2,25 ifm
19 doboz
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond a felsőtisztási körjegyzőséghez tartozó Veres (1905-1918) és Felsőtisztás (1902-1918)
képviselőtestületi jegyzőkönyveit, továbbá a felsőtisztás körjegyzőség 1886-1948 között
keletkezett iratait is tartalmazza.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja): Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A felsőtisztási körjegyzőség képviselőtestületi jegyzőkönyveiben ezzel kapcsolatban
nem találtunk semmit.
XXI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
.
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1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek

eredeti
magyar
eredeti

Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Modrom
Kameni
A kékkői körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 9

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

(1867) 1870-1945 (1950)
8,93 ifm
74,5 doboz
-

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1919

25 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A fond tartalmazza Kékkő (1867-1938 ), Lest (1916-1938), Kishalom (1904-1944),
Nagyhalom (1904-1938) és Kiskürtös (1904-1936) képviselőtestületi jegyzőkönyveit, továbbá
iratokat 1867-1950 közötti időszakból.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
II. Közigazgatási iratok
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4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.
XXII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Sennomi
A nógrádszennai körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 10

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):

1895-1945 (1950)

Digitalizálásra javasolt
iratok
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Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1,61 ifm
13,5 doboz

-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond tartalmazza Felsősztregova (1901-1941), Paróca (1901-1942), Priboj (1901-1928),
Szárazbrezó (1914-1928) képviselőtestületei jegyzőkönyveit, továbbá 1895-1945 közötti
iratokat.
c) A fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. I. világháborúra vonatkozólag nem találtunk adatot.

XXIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
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2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Sklabinej
A mikszáthfalvi körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 11

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

(1917) 1939-1945 (1950)
0,80 ifm
6,5 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond tartalmazza Mikszáthfalva képviselőtestületi jegyzőkönyveit 1917-1945 közötti
időszakból, továbbá iratokat 1917-1950 között.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
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- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. Mikszáthfalva képviselőtestületi jegyzőkönyveihez nem volt biztosítva a hozzáférés.
XXIV. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Notárske úrady do roku 1945
Jegyzőségek 1945-ig
Obvodný notársky úrad v Želovciach
A zsélyi körjegyzőség iratai

A. XXIV. 4.
A. XXIV. 4. 14

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1888-1944
0,65 ifm
5,5 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
-

-

b) A fond rövid leírása:
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A fond tartalmazza Zsély képviselőtestületi jegyzőkönyvét 1904-1936 közötti időszakból, a
telekkönyvi iratokat 1888-1900 közötti időszakból, és további iratokat 1907-1944 között.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású iratokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Hivatali könyvek
A/ Képviselőtestületi jegyzőkönyvek
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A fondban az I. világháborúval kapcsolatban nem találtunk adatot.

XXV. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Magasabb szintek

Levéltári jelzet

eredeti
magyar
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Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar

Zbierka letkov, plagátov a drobnej tlače O. V.
Plakátok, röplapok, aprónyomtatványok
gyűjteménye

eredeti
magyar
eredeti
magyar

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1882-1918 (1996)
2624 db

Digitalizálásra javasolt
iratok
-

-

b) A fond rövid leírása:
A fond tartalmazza Nagykürtös és környéki települések röplapjait, plakátjait.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Középszinten rendezett
d) A fond/állagban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású aprónyomtatványokat, plakátokat és
röplapokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-Medence levéltári
forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
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5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A plakátok, röplapok gyűjteményéhez a hozzáférés nem volt biztosítva.

XXVI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltára
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Osobné fondy

M. II.

magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Személyi fondok
Spisy Alexander Bory
Bory Sándor iratai

M. II.

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1829-1918 (1981)
0,10 ifm
1 doboz
-

Digitalizálásra javasolt
iratok
1917

1 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A fond tartalmazza a turopolyai születésű Bory Sándor (1900-1981) pedagógus iratait.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja)
Darabszinten rendezett.
d) A fond/állagban lévő magyar vonatkozású iratok
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A fond 1918-ig bezárólag magyar nyelvű iratokat tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- - Sprievodca po fondoch a zbierkach Státny okresný archív vo Veľkom Krtiš. Marta
Kamanová – Kvanková Bratislava, 1982. Archívna správa MV SSR
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt.

XXVII. A FELTÁRÁS EREDMÉNYEI

1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Župy do roku 1922

A. XI. 1.

magyar
eredeti
Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Megyék 1922-ig
Novohradská župa I.
Nógrád megye I. iratai
Podžupanské spisy
Alispáni iratok
Spisy 1914 – 1918
1914. évi iratok
1915. évi iratok

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

A XI. 1.
A XI. 1. A.
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1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1900-1922
7,08 ifm
59 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,02

81 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A Nógrád megyei vonatkozású alispáni iratok a szlovák részhez került nógrádi települések
anyagában zömmel adó-, költségvetési iratok lelhetők fel, kevés közigazgatási irattal.
c) A fondg belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
1918- ig magyar vonatkozású iratok szerepelnek benne.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
A/ Alispáni iratok
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Novohradská Župa I. 1888-1922. Inventár, Radvaň, 1961. Štátny Archív v Radvani
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?

42

A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. Az alispáni iratok községi képviselőtestületi anyagaiban, a katonai szolgálatot teljesítő
képviselők névsorát is megtaláljuk.
XXVIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Spolky

N. IV.

magyar
eredeti

Egyesületek
Spolok pre rozširovanie vlasteneckého
čitania
Hazafias Olvasmányok Terjesztésének
Köre

Magasabb szintek

Fond

(Állag)

Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Alsóbb szintek

N. IV. 5

Spisy 1914 – 1918
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok

3. A levéltári fond leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült

1905-1919
0,36
3 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1916

18 felvétel
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felvételszáma
b) A fond rövid leírása:
Hazafias Olvasmányok Terjesztésének Köre a kultúrának tót nyelven való terjesztését tűzte ki
célul ismeretterjesztő és hazafias kiadványokon keresztül. Hozzájuk tartozott a „Kraján” című
újság szerkesztése, kiadása. Az anyag szlovák és magyar nyelvű.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A Kraján szerkesztésével és a világháborús eseményekről készített Kraján naptárral
kapcsolatos levelezés.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
-Inventáre spolkov a organizácii. Spolok pre rozširovanie vlasteneckého čitania. 1905-1919.
Radvaň. 1960.
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A Hazafias Olvasmányok Terjesztésének Köre irataiban számos I. világháborúval
kapcsolatos irat található, pl. Kraján naptár I. világháborús témában.

XXIX. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
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neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Záujmové spolky

N. V.

magyar
eredeti

Érdekszervezetek
Župný výbor Uhorského Červeného
kríža pre Zvolenskú župu
Magyar Vöröskereszt Zólyom Megyei
Bizottságának iratai

Magasabb szintek

Fond

(Állag)
Alsóbb szintek

Magyar

N. V. 1.
N. V. 1.

eredeti
magyar
eredeti
magyar

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1914-1918
0,12
1 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1916

28 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A Magyar Vöröskereszt Zólyom Megyei Bizottságának iratai a szervezet ápolási, gyűjtési,
segélyezési tevékenységét, szomszédos megyei szervezetekkel való kapcsolattartását
ismertetik
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1918-ig bezárólag magyar vonatkozású anyagot tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
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4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Župný výbor Uhorského Červeného kríža pre Zvolenskú župu. 1914-1918. Inventár. I.odd. –
VI.2. é.n. Radvaň.
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. Ebben az anyagban leltük fel a Losonci 25. gyalogezred Áldozatkészség szobrához való
gyűjtőív egy példányát.
XXX. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet

eredeti

Odborná štátna správa do roku 1922

A. XI. 7.

magyar
eredeti

Állami szakhivatalok 1922-ig
A Besztercebányai Állami
Erdőfelügyelőség iratai
Štátny lesný inspektorát v Banskej
Bystrici

Magasabb szintek

Fond

(Állag)

Alsóbb szintek

Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

A. XI. 7. 1.

Spisy 1914 – 1918
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
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1918. évi iratok
3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

1880-1922
10,80
90 doboz

Digitalizálásra javasolt
iratok
1914-1918
0,10 ifm

163 felvétel

b) A fond rövid leírása:
A Besztercebányai Állami Erdőfelügyelőség az erdőgazdálkodás ellenőrző hatóságaként
működött. Három megyében végezte az ellenőrzést: Hont, Zólyom és Nógrád.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Középszinten rendezett
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A Besztercebányai Állami Erdőfelügyelőség anyagában 1919-ig bezárólag magyar
vonatkozású iratok lelhetők fel.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Iratok
1914. évi iratok
1915. évi iratok
1916. évi iratok
1917. évi iratok
1918. évi iratok
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Štátny lesný inspektorát v Banská Bystrica. 1880-1923. Inventárny zoznam. Lodovit Egyed.
Radvaň, 1961.
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
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A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A Besztercebányai Állami Erdőfelügyelőség Nógrád megyében is végezte hatósági
munkáját, így számos nógrádi vonatkozású, a hátország erdőgazdasági, mezőgazdasági
rendeletei és annak megvalósításai, továbbá katonasággal, katonaság alóli felmentéssel
kapcsolatos iratok lelhetők fel.

XXXI. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Rodina
Családok
Gömöry család iratai
Gömöry rodina spisy

L. I.
L. I. 5.

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

(1590) 1643-1936
2,40 ifm
20 doboz

b) A fond rövid leírása:
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A Gömör megyei Serkén birtokos Gömöry család anyagában genealógiai, közügyi,
vagyonügyi iratokat találunk, ezek mellett áttekinthetők a levelezések és olvasható az 1820ban íródott „Garam menti nép etnográfiai vázlata” is. Az anyag magyar, latin és szlovák
nyelvű.
c) Az fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1919-ig teljes egészében magyar vonatkozású anyagot tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
I. Genealógia
II. Közügyi iratok
III. Vagyonügyi iratok
IV. Levelezés
V. Kéziratok
VI. Egyéb
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Belső használatra szánt vegyes tematikájú katalógus.
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A Gömöry család anyagában az I. világháborúra vonatkozólag nem találtunk adatot.

XXXII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):
Cím

Levéltári jelzet
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Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Rodina
Családok
Radványi Radvánszky család iratai
Radvanský z Radvane rodina spisy

L. I.
L. I. 14.

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

(1263) 1480-1939
11,52
96 doboz

b) A fond rövid leírása:
Zólyom vármegyei eredetű nemesi család, mely idővel elterjedt Nógrád, Heves és Gömör
megyékben is, családi, birtokigazgatási iratai, levelezései lelhetők fel a fondban.
c) Az fond/állag belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1919-ig teljes egészében magyar vonatkozású anyagot tartalmaz.
e) A fondon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Belső használatra szánt vegyes tematikájú katalógus
- Belső használatú inventárium
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?

50

A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A Radvánszky család anyagában az I. világháborúra vonatkozólag nem találtunk adatot.
A Kárpát-Medence levéltári forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra
vonatkozó kötetében tévesen Radványi család iratainak van feltüntetve, holott ez a radványi
Radvánszky család iratait tartalmazza!
XXXIII. FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
1. A feltárt iratanyag őrző intézménye
neve (eredeti nyelven):Státny Archív V Banskej Bystrici
neve (magyarul): Besztercebányai Állami Levéltár
2. Iratanyag címe
Az iratok levéltári rendszertani helye, továbbá a magasabb levéltári egységek pontos neve
(magyarul is, kérjük a példát átírni):

Magasabb szintek
Fond
(Állag)
Alsóbb szintek

eredeti
magyar
eredeti
Magyar
eredeti
magyar
eredeti
magyar

Cím

Levéltári jelzet

Rodina
Családok
Szakall család iratai
Sakal rodina spisy

L. I.
L. I. 17.

3. A levéltári fond/állag leírása
a) összefoglaló adatok
A teljes fond/állag
Év(kör):
Terjedelem:
Terjedelem (raktári egység
szám):
Filmezésre/digitalizálásra
javasolt iratok becsült
felvételszáma

Digitalizálásra javasolt
iratok

1584-1937
0,12 ifm
1 doboz

b) A fond rövid leírása:
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Nógrád vármegyei eredetű család, melynek Nógrád megyében, Losoncon voltak birtokai. A
későbbiekben Gömör-Kishont megyében is voltak birtokai. Családi, birtokigazgatásai iratai,
levelezései lelhetők fel a fondban.
c) A fond belső tagolódása, rendezettsége (milyen szinten és mértékben; rendezetlenség
esetén a rendezés várható időpontja):
Darabszinten rendezett.
d) A fondban lévő magyar vonatkozású iratok
A fond 1919-ig teljes egészében magyar vonatkozású anyagot tartalmaz.
e) Az fond/állagon belül feltárt levéltári, raktári egységek (tól-ig) és azok leírása
4. Segédletek
a) A levéltár fontosabb magasabb szintű segédleteinek (fond- és állagjegyzék, útmutató) címe,
bibliográfiai adatai, URL-je:
- Informatívny sprievodca státnych archivov Slovenskej Republiky I. II-1, II-2. Bratislava
2000-2001. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky odbor archivnictva a spisovej služby
b) A fond/állag kutatását biztosító segédletek (irattári, ügyviteli, belső vagy külső használatra
szánt, publikált, nem kiadott segédlet).
- Belső használatra szánt vegyes tematikájú katalógus
c) A segédletek közül melyik nélkülözhetetlen, feltétlenül javasolt, hasznos, hol lehet ezeket
beszerezni?
A szlovákiai hungarikakutatáshoz igen nagy segítséget nyújtott A Kárpát-medence Levéltári
Forrásai I. Fond- és állagjegyzékek kelet-szlovákiai levéltárakra vonatkozó kötetének – jelen
pillanatban kéziratban levő - anyaga.
5. Megjegyzés
A kutatás célja a történelmi Nógrád vármegye I. világháborús vonatkozású iratainak feltárása
volt. A Szakáll család anyagában az I. világháborúra vonatkozólag nem találtunk adatot.
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