V. 85.
Cegléd magyar királyi Anyakönyvi Hivatal iratai
1895-1944
Terjedelem: 0,90 fm, 9 doboz, 9 raktári egység
Raktári helye: Nagykőrös, 9. raktár, 366-367. polc
A Ceglédi Anyakönyvi Hivatal iratai az 1978-ban beszállított Cegléd Város Tanácsának
vegyes irataiból kerültek ki.
Az 1895. évi XXIII. sz. állami anyakönyvezés bevezetéséről szóló törvénycikk
értelmében, ekkor még Ceglédi Anyakönyvi Kerület néven fölállított hivatal – közel 50
esztendeig tartó – működése során, a hivatal változatlan ügyköréből fakadóan egynemű
iratanyag keletkezett: születések, halálozások, házasságkötések állami anyakönyvekbe történő
bejegyzéséhez szükséges adatok közlése, utólagos bejegyzések listái, anyakönyvi kivonatok,
bejegyzések módosításának elrendelése. Az 1939. évi IV. sz. tc. végrehajtása során 1944-től
változott az iratok tartalma, mert kibővítették a nem zsidó származást igazoló okmányokkal.
A hivatal sorszámosan iktatott, de a rendet már a korabeli iratkezelés fölborította:
születési és halálozási iratokból külön sorozatokat alakítottak ki, ezeket évek szerinti
bontásban irattározták. Korabeli segédkönyvek nincsenek. Az anyagot évek szerinti
bontásban helyeztük el, és ahol voltak, meghagytuk az előbb említett sorozatokat.
Az anyag töredékes, hiányos, és miután 1895-től folyamatosan megtalálhatók az állami
anyakönyvek, történeti értéket nem képvisel, illetve csak másodlagos forrásként jöhet szóba.
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Feljegyzés: A Ceglédi Anyakönyvi Hivatal könyvanyagának selejtezéséről.
Az 1978-ban beszállított – és jegyzék nélkül átvett – ceglédi városi tanács vegyes
iratai közül előkerült Cegléd m. kir. Anyakönyvi Hivatal anyagából a felsorolt könyvanyagot
kiselejtezendőnek ítéljük, mivel nem képviselnek történeti értéket:
- Születések bejelentésének nyilvántartása 1908-1937
7 kötet
- Anyakönyvi kivonatok kiállítási illetéke, beszedési lajstromok 1918-20
2 kötet
- Házasulandók kihirdetési jegyzéke 1905-36
5 kötet
Összesen: 14 kötet (0,11 fm)
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Kisfaludy Katalin
levéltáros

