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369

ELŐSZÓ

BEVEZETŐ

A Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár) Szabadka,
Topolya és Kishegyes községek területén működő olyan művelődési intézmény, amely a gyűjtőterületeihez tartozó levéltári és irattári anyag
védelmével foglalkozik.
A Levéltár teljes levéltári anyagáról eddig két általános tájékoztató segédlet
jelent meg. Az egyik a Levéltári Kalauz (a továbbiakban: Kalauz), amelyet
1970-ben Karlócán, a Vajdasági Levéltár adott ki, a Levéltári kalauzok című
sorozat 1. köteteként. A másik a szabadkai fondjegyzék, ami 1977-ben, a Jugoszláviai Levéltári Dolgozók Egyesületeinek Szövetsége által kiadott országos fondjegyzék Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: VAT)
területére vonatkozó 3. kötetében jelent meg és a vajdasági levéltárak levéltári fondjait és gyűjteményeit tartalmazza.1
A levéltári anyag részleges ismertetése pedig, 2008-ban és 2012-ben jelent meg, az egyik az 1918-ig, a másik az 1944 és 1950 között keletkezett iratokról.2
Az 1970-es Kalauzban 143, az 1977-ben megjelentben pedig, 191 fond és
gyűjtemény bemutatására került sor. Az azóta eltelt időszakban a Levéltár állománya nagy mennyiségű levéltári anyaggal gyarapodott. Az újonnan levéltárba került iratanyag levéltári rendezése és feltárása, összeírása és le-

1 1. VOJNOVIć, Emil – ULMER, Gašpar – DIMITRIJEVIć, Mirjana – BULJOVčIć, Tereza: Naučno-obaveštajna sredstva o arhivskoj gradji u arhivima Vojvodine 4. Sveska 1, Istorijski arhiv Subotica. Vodič kroz arhivske fondove. Izdanje Arhiva Vojvodine. Sremski
Karlovci, 1970. (A továbbiakban: SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970.)
2. LALIć, Sredoje (Glavni i odgovorni urednik): Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ. 3. – SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije. Beograd, 1977. (A továbbiakban: LALIć, Sredoje (Uredn.): Arhivski fondovi i
zbirke, 3. SAP Vojvodina 1977.) 247–261. A szabadkai részt Ulmer Gáspár készítette.
2 FODOR István – APRÓ Erzsébet: A Kárpát-medence levéltári forrásai I. Fond- és állagjegyzékek 3. A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig.
Budapest, 2008. 171–203. (A továbbiakban: FODOR István – APRÓ Erzsébet: A vajdasági levéltárak fondjai és állagai 1918-ig. 2008.)
FODOR István (Szerk.): Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatása tanulmányozásához. Zenta–Szeged. Spisak fondova za proučavanje Vojne uprave
za Banat, Bačku i Baranju. Senta–Segedin (A továbbiakban: Fondjegyzék a Bánát, Bácska
és Baranya katonai közigazgatása tanulmányozásához. Zenta–Szeged ), 2012. 87–91.
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írása is megtörtént, így a Levéltár fondjainak és gyűjteményeinek száma
2010-ben 473-ra növekedett.3 A fondnyilvántartásba bevezetett adatok
alapján látszott, hogy több fondnak is megváltozott a terjedelme (pl. a lejárt
őrzési idejű iratok levéltári selejtezése miatt), az elnevezése vagy az évköre.
A fondképzők (iratképző szervek) története és a fondtörténetek is hiányosak
voltak. A raktári jegyzékek elavultak, hiányoznak belőlük az idők folyamán
gyarapodás vagy csökkenés miatt létrejött mennyiségi, vagy más természetű
változások, ezért mindez egy új segédlet elkészítését tette szükségessé.
Ez az új Kalauz a Szerbiai Levéltári Kalauzok Szerkesztősége által 2002ben elfogadott vajdasági levéltárakra vonatkozó Utasítás4 alapján készült. A
publikáció a következő fejezeteket tartalmazza:
– ELŐSZÓ, a bevezetéssel, az intézmény és a levéltári anyag történetével,
a publikáció használati utasításával és a rövidítések jegyzékével;
– A REGISZTRATÚRA JELLEGŰ FONDOK, a CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI
FONDOK valamint a GYŰJTEMÉNYEK jegyzékei;
– A FONDOK RENDEZÉSI ELV (KLASSZIFIKÁCIÓS SÉMA) SZERINTI
JEGYZÉKE
– NÉVMUTATÓ.
A Kalauz I. kötete 220 fondot és gyűjteményt tartalmaz, melyek sorszámát
a levéltári törzskönyvi nyilvántartásba5 való felvételük alkalmával kapott fondszám (F. 1–220-ig ) képezi.
A Kalauz több főlevéltáros közreműködésével készült. Az Előszó, A Szabadkai Történelmi Levéltár története, a Levéltári anyag, a Használati útmutató, a Fondok rendezési elv szerinti összeírása, a Névmutató című
fejezeteket, valamint 56 fond leírását Tatjana Segedinčev főlevéltáros
készítette elő kiadásra, a további fondok leírása Zoran Veljanović főlevéltáros
(56 fond és a szerb nyelvű helynévmutató kidolgozása), Zoran Vukelić
főlevéltáros (50 fond), Sanela Pletikosić főlevéltáros (38 fond), Matijević Zolna
levéltári tanácsos (18 fond) és Smilja Prodanović főlevéltáros (2 fond)
munkája.

Az intézmény 2010. évre vonatkozó jelentése alapján.
Uputstvo za izradu Vodiča kroz arhivsku građu Srbije je donela Redakcija „Vodiča
kroz arhivsku građu Srbije” 26. decembra 2002. godine. Sastavni delovi ovog Uputstva su
Uputstva za arhive na užoj teritoriji Srbije i Vojvodine. Izmene u uputstvima izvršena 20. 06.
2007. godine koje je doneto na osnovu čl. 20 Pravilnika o radu Redakcije Vodiča kroz arhivsku građu Srbije Redakcija donosi “Uputstvo za izradu Vodiča kroz arhivske fondove
za arhive u Vojvodini” (A továbbiakban: Uputstvo za izradu Vodiča 2002.)
5 Registar arhivskih fondova i zbirki.
3
4
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A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE

Az írásos dokumentumok megőrzésének szükségességét csak a modern
országok rendezett társadalmi körülményei között ismerték fel. A középkorban
ez a jelenség nagy ritkaságnak számított, a 20. század kezdetén viszont már
szervezett formát ölt.
Az iratok raktározásának a kontinuitása városunkban 1751-től veszi kezdetét. Ekkor épül fel az első városháza, amely csak négy helyiséggel rendelkezett, amelyek közül az egyik az archívum volt.6 A későbbi idők folyamán
csaknem ugyanezen a helyen még két városháza épült (1828-ban és 1910ben), úgyhogy az iratok őrzése és tárolása az 1912-ben ünnepélyesen átadott
városháza (a továbbiakban: Városháza) épületében, ahol a Levéltár székhelye is van, folyamatos maradhatott.
Vajdaságban az első korszerű állami levéltár alapítására az I. világháború
után, 1926-ban került sor, amikor a belgrádi Állami Levéltár kezdeményezésére Újvidéken is megalakult az Állami Levéltár.
A II. világháború a kezdetleges levéltári állományvédelmi rendszert felborította, értékes dokumentumok ezrei vesztek el a háború viharában. Az
iratanyag jelentőségét felismerve és annak további megsemmisítésének
megakadályozása céljából, az új hatalom szervei a háború befejezése után
olyan rendeleteket és előírásokat hoznak, amelyek biztosítják az intézmények
és vállalatok irattári anyagának védelmét.7
Szabadkán a Városi Népfelszabadító Bizottság 1944 őszén kezdi meg
működését. Fondjában (1946-tól a neve Városi Népbizottság), vannak olyan
utasítások, amelyek szabályozzák az állami szervek8 irattárainak a kezelését,
a dokumentumok selejtezésének feltételeit és a történelmi jelentőségű iratok
6 Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: SzTL) kiállításának katalógusa: 1751
– 1828 – 1910 изложба СУБОТИЧКЕ ГРAДСКЕ КУЋЕ – izložba SUBOTIČKE GRADSKE
KUĆE – SZABADKAI VÁROSHÁZÁK kiállítás. Суботица – Subotica – Szabadka 2010. 6.
és 15.; (A továbbiakban: SzTL Szabadkai városházák. 2010.)
IVÁNYI István: Szabadka szabad királyi város története. II. Szabadka, (A továbbiakban: IVÁNYI István: Szabadka története II. 1892.) 4.
MAGYAR László: A szabadkai levéltár története a Monarchia összeomlásáig. In: Három
kincsestár. Szabadka. Életjel miniatűrök 40. 1985. 10.
7 1945. február 20-án Jugoszlávia Népfelszabadító Bizottságának rendeletei (amelyek
szerbhorvát nyelven jelentek meg): A kulturális emlékek és régiségek védelméről szóló
rendelete. DFJ Hivatalos Lapja, 10/1945. szám; illetve 1946-ban: Rendelet a múzeumok,
a műemlékvédelem, a levéltárak és a könyvtárak ideiglenes megszervezéséről. In.:
FODOR István – MOLNÁR Tibor (Szerk.): A zentai Történelmi Levéltár. Zenta, 2003. 15.
8 SzTL F. 68 Mutató 1946-ból, I. 172/1946.
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raktározását, közcélú használatát,9 a vállalatok irattárainak rendezését, a levéltárak, a könyvtárak és a múzeumok anyagának védelmét. Ezek szerint már
a levéltári körzetek kialakítása és a levéltári intézmények alapítása előtt is
gondot fordítottak az iratanyag megőrzésére.
Levéltárak szervezése irányában tett első lépés a VAT Népképviselőháza
Végrehajtó Főbizottságának Művelődésügyi Osztálya által 1946. november
2-án hozott 16800/1946. számú határozat volt, amely Vajdaságban 9 levéltári
körzetet látott elő: Újvidéken, Zomborban, Szabadkán, Zentán, Kikindán,
Becskereken, Versecen, Pancsován és Sremska Mitrovicán.10 Ennek
értelmében alakult meg Szabadka város és a Topolyai járás Levéltári Körzete.
Ugyanezen határozat alapján minden levéltári körzetnek saját ún. megbízottja, vezetője volt. Ezt az állást Szabadkán Vojnić Hajduk Blaško11 töltötte be.
Kinevezését és munkakörét a VAT Művelődésügyi Kirendeltsége 1947. VII.
16-án kelt 11059 számú határozata12 tartalmazza. A levéltári körzetek
elsődleges feladata volt a fennálló viszonyok megvizsgálása, a levéltári anyag
védelme és biztonságos raktározása érdekében helyiségek kialakítása,
pénzügyi fedezet biztosítása és szakemberek foglalkoztatása.13
A vezetői állást 1948-tól dr. Prokes Mihály vette át, aki ezt a munkát
önkéntes alapon végezte. A következő levéltári körzeti megbízott, irattáros,
később levéltárvezető Rudić Ivan lett, aki jogász14 volt. Ő készített először évi
jelentést a Levéltár tevékenységéről, amit 1948. november 24-én terjesztett fel
a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának.15 1948 végén, a Levéltári
Körzet még csak egy kis helyiséggel rendelkezett a Városi Múzeum akkori
épületében. A következő évben levéltári feladatok megvalósítására további
két helyiséget biztosítottak.16
Ugyanezekben az években Újvidéken, Belgrádban és Dubrovnikban levéltárosi tanfolyamokat szerveztek, amelyeken Rudić Ivan is részt vett. Már
akkor megállapították, hogy kevés a levéltárakban a minőségi munkához
szükséges szakember.
SzTL F. 68 Mutató 1946-ból, II. 2315/1946.
SzTL Irattár, 67. doboz 6/1947.
11 MAčKOVIć, Stevan: A levéltár története és tevékenysége 1946/1947–2007. In.: 60
godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica – A Szabadkai Történelmi Levéltár 60 éves tevékenysége, Суботица – Subotica – Szabadka 2007. 11. és 70.
(A továbbiakban: MAčKOVIć, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007.)
12 SzTL Irattár, 67. doboz 6/1947.
13 SzTL Irattár, 67. doboz 9/1947.
14 Mačković, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007. 45. és 99.
15 SzTL Irattár, 67. doboz 22/1948.
16 Lenin park 11., majd Engels utca 9. MAčKOVIć, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007. 13. és 71.
9
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1949 elején a levéltári körzetek levéltári központokká alakultak át. A Városi
Népbizottság Végrehajtó Bizottsága 1949. február 16-ai átirata, amit a Levéltári Körzet irattárosának küldött, külön kihangsúlyozta, hogy a Művelődésügyi Minisztérium határozatának meghozataláig a levéltári körzetek nem
kezelhetők intézményként, azok továbbra is az illetékes városi népbizottságok
művelődésügyi képviseleteinek a keretében és annak felügyelete alatt
működnek.17
Vojnović Emil 1951. november 28-ától kapott megbízást a Levéltár
vezetésére. Ettől kezdve fokozatosan növekszik a foglalkoztatottak száma is.
A levéltárosok és más levéltári dolgozók generációinak köszönhetően pedig,
a levéltári anyag a nyilvánosság és a tudományos kutatás rendelkezésére állhatott. Maga Vojnović Emil is számos tanulmányt írt és publikált.18
Levéltárunk, önálló intézménnyé 1952-ben vált Városi Állami Levéltár
(Gradska državna arhiva) néven, a Szerb Népköztársaság Művelődésügyi
Minisztériumának 32355/1952 számú és a Városi Népbizottság Végrehajtó
Bizottságának 2173/1952 számú határozata alapján.19
Ebben a periódusban a Levéltár nagy hangsúlyt fordít a területén lévő
iratanyag begyűjtésére. Megszervezi első levéltári kiállítását is, Szabadkán
és Palicson. Az intézmény tevékenységéről szóló 1962-es jelentés külön kihangsúlyozta, hogy a levéltári anyag rendezett és a kutatók, ügyfelek rendelkezésére áll.
A Történelmi Levéltár (Istorijski arhiv) elnevezést intézményünk 1964-ben
kapta a Szabadkai Járás Képviselő-testületének 05-7101/1964 számú határozata alapján.20 Az alapító jogait és kötelezettségeit 1955 és 1965 között
a szabadkai Járási Népbizottság, majd a Járási Képviselőtestület gyakorolta.
Idővel gyarapodott a dolgozók száma és az iratanyag mennyisége is. 1970ben a Levéltárnak már 11 munkatársa volt, a levéltári anyag mennyisége
pedig, 3454 ifm-t tett ki.21
SzTL Irattár, 67. doboz 15/1949.
Vojnović, Emil (1910–1986), jogász diplomát Szabadkán szerzett, levéltárvezető
1951–1973 között. Néhány tanulmányának (szerb nyelven jelentek meg) címe: Az Állami
Levéltár Szabadkán (Gradska državna arhiva u Subotici); Az Állami Levéltár kalauza (Opšti
inventar Državne arhive u Subotici); Selejtezéseinkkel kapcsolatos észrevételek (Neka zapažanja o problemu škartiranja kod nas); A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság levéltári
szolgálata az utolsó évtizedben (Razvitak arhivske službe FNRJ za poslednjih deset godina)-/1956/; A Magyar Országos Levéltár 200. évfordulója (200 godina Nacionalnog arhiva
Mađarske); A népbizottságok irattári anyagának selejtezése (Škartiranje registraturskog
materijala narodnog odbora), stb. Ezek a munkák különböző szakfolyóiratokban jelentek
meg. Lásd: MATIJEVIć, Zolna: Adalékok Vojnović Emil bibliográfiájához (Prilozi za bibliografiju Emila Vojnovića). In.: Ex Pannonia 1. Subotica, 1996. 193–194.
19 MAčKOVIć, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007. 13. és 72.
20 LALIć, Sredoje: Arhivski fondovi i zbirke, SAP Vojvodina. Beograd, 1977. 249.
21 MAčKOVIć, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007.16. és 74.
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Vajdaságban elsőként levéltárunk adta ki Levéltári Kalauzát, amely a Vajdasági Levéltár kiadásában jelent meg, 1970-ben Karlócán, a Vajdasági levéltári kalauzok kiadványsorozatban.22 A szabadkai Kalauz 143 fond leírását
tartalmazza, publikálása pedig, nagy lépést jelentett a levéltári tájékoztatás
terén. A Kalauz, amit Vojnović Emil, Ulmer Gašpar, Dimitrijević Mirjana és
Buljovčić Tereza készítettek, hiányosságai ellenére még ma is elsődleges levéltári segédletként használható.
1970 óta a levéltári fondok száma 482-re növekedett. Időközben, rendezésük folytán adataik is megváltoztak, ezért volt szükség egy javított és
kiegészített Kalauz elkészítésére.
A Szabadkai Történelmi Levéltár iratok védelmére és megőrzésére létrehozott regionális intézmény, alapítói Szabadka, Topolya és Kishegyes
községek. Illetékességi területe alapításától a mai napig változatlan maradt.
A következő települések23 tartoztak, illetve tartoznak bele:
Szabadka község területén: Alsótavankút (Donji Tavankut), Bajmok (Bajmok), Bácsszőlős vagy Királyhalma (Bački Vinogradi), Békova (Bikovo), Csantavér (čantavir), Györgyén (Đurđin), Felsőtavankút (Gornji Tavankut),
Hadikörs (Mišićevo), Hajdújárás (Hajdukovo), Kelebia (Kelebija), Kisbosznia
(Mala Bosna), Ludas (Šupljak), Meggyes (Višnjevac), Mérges (Ljutovo),
Nagyfény (Stari Žednik), Palics (Palić), Szabadka (Subotica), Újfény (Novi
Žednik), Zentaörs (Dušanovo, Bačko Dušanovo).
Topolya község területén: Andrásfalva vagy Bácsandrásfalu (Karađorđevo), Andrásmező vagy Bácsandrásmező (Tomislavci, régebben,
Orešković), Angyalbandi vagy Andrástelke (Gornja Roglatica), Bajsa (Bajša),
Bácsér (Krivaja), Bácskossuthfalva vagy Ómoravica (Stara Moravica), Bogaras (Bogaraš), Brazília (Bagremovo), Buránysor vagy Székelytornyos (Svetićevo), Cserepes (Bački Sokolac), Gunaras (Gunaroš), Kisbelgrád vagy
Andrásföldje (Mali Beograd), Karkatúr vagy Adjisten (Mičunovo), Kočićevo
(megszűnt), Istenáldás (Njegoševo), Pacsér (Pačir), Pannonia (Panonija),
Pobeda (Pobeda), Rákóczifalu/Kavilló (Kavilo), Szurkos (Srednji salaši),
Topolya (Bačka Topola), Völgypart (Obornjača), Zentagunaras (Novo Orahovo), Zobnatica (Zobnatica).
Kishegyes község területén: Bácsfeketehegy (Feketić), Kishegyes (Mali
Iđoš), Szeghegy vagy Szikics (Lovćenac).

22 VELJANOVIć, Zoran – SEGEDINčEV, Tatjana: Scriptura de Archivo. Arhivski glasnik, informativni bilten Društva arhivista Srbije, br. 6. Beograd, (A továbbiakban: VELJANOVIć, Zoran – SEGEDINčEV, Tatjana: Scriptura de Archivo.) 2009. 22–24.
23 SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. XVIII.; Illetve 2013-ban az Észak-Bácskai
körzet települései:
http://vajdasag.rs/%C3%89szak-B%C3%A1cskai_k%C3%B6rzet
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Az alapítói jogok és kötelezettségek 1955. augusztus 31-éig a szabadkai
Városi Népbizottság, 1955. szeptember 1-jétől 1965. március 31-éig a Járási
Népbizottság, illetve a Járási Képviselőtestület, 1965. április 1-jétől 1967. március 31-éig a tartományi Végrehajtó Tanács, majd pedig, Szabadka, Topolya
és Kishegyes községek képviselő-testületeinek illetékességébe tartoztak.24
2010 végén a Levéltár nyilvántartásaiban 473 fond és gyűjtemény szerepelt, közülük 391 rendezett és 82 rendezetlen.25 Raktáraiban 6535,77 iratfolyóméter levéltári anyag volt. Illetékességi területén 833 iratképző szerv
irattárát tartotta nyilván és ellenőrizte.
A Levéltár szervezeti egységei a következők:
1. Igazgatási és általános ügyek osztálya (ügyfélszolgálat, titkárság,
számvevőség)
2. A levéltári anyag levéltáron kívüli védelmének osztálya
3. A levéltári anyag levéltári rendezésének és feldolgozásának osztálya
4. Kutató és nyilvántartó-tájékoztató osztály
A Levéltár gazdag szakkönyvtárral is rendelkezik. A könyvállomány 5056
könyvből áll, ami vétel, ajándék vagy csere által állandóan gyarapszik. A
könyvek jelentős része helytörténeti vonatkozású. Szakfolyóiratokat és
időszaki kiadványokat is gyűjt. Szép számmal vannak levéltári forrásokon alapuló kutatások eredményeként készült önálló kiadványok és tanulmányok is.
A könyvek szerb, magyar, német, vagy latin nyelvűek.
Az intézmény jelenleg 20 dolgozót foglalkoztat.26 A raktárhelyiségek
összterülete 2805,90 m2, melyek hét különálló épületben helyezkednek el,
közülük az egyik Topolyán. A munkaszobák nyolc irodahelyiséget foglalnak
el, az olvasóteremmel együtt területük 198,47 m2. Az olvasóterem férőhelye
12 fő/kutató.27
A levéltári anyag rendezése és feldolgozása mellett a Levéltár feladatköréhez tartozik a levéltári forrásokon alapuló kutatómunka, a kutatási
eredmények és a különböző levéltári segédletek publikálása, az iratok digitalizálása, valamint egyéb közművelődési tevékenység is, mint kiállítások rendezése és levéltári órák tartása.
A dolgozók magasabb szakképzettsége fellendítette a Levéltár kiadói
tevékenységét. Levéltárosaink és több művelődési intézmény szakembereLalić, Sredoje: Arhivski fondovi i zbirke, SAP Vojvodina. 1977. 249.
SzTL A Levéltár 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés.
26 SzTL A Levéltár 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés.
27 SzTL A Levéltár 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés.
24
25
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inek, valamint más kutatók levéltári kutatásainak eredménye több helytörténeti
kiadvány megjelentetését, kiállítás szervezését tette lehetővé.28
Az, EX PANNONIA című folyóiratát l996-ban indította el az intézmény,
melynek fő- és felelős szerkesztője Veljanović Zoran igazgató volt, és eddig
14 száma jelent meg számos szakember közreműködésével. A folyóiratban különböző témakörhöz (történelem, közművelődés, szociológia, biológia, egészségügy, művészet) tartozó, helytörténeti jellegű szakmunka jelent
meg.
A Levéltár kiadásában Szabadkán megjelent jelentősebb önálló kiadványok a következők:
– KORENI 1. Svedočenje vekova. Pravni položaj i stanovništvo Subotice
1391–1828. GYÖKEREK 1. Évszázadok vallomása. Szabadka közjogi
helyzete és lakossága 1391–1828. Ez a könyv Szabadka 600 éves
jubileuma alkalmából készült 1991-ben két nyelven, MAGYAR László
szerkesztésében. Fő- és felelős szerkesztője pedig, Dubajić Milan volt,
a Levéltár akkori igazgatója.
– ULMER Gašpar: Prosjaci u Subotici 1779–1848. (Szabadka koldusai).
1994.
– ULMER Gašpar: Zanatstvo u Subotici 1686–1789. (Szabadka kézművesei, iparosai). 1995.
– VELJANOVIć, Zoran: Mišićevo 1925–1996. (Adalék a falu monográfiájához). 1996.
– VELJANOVIć, Zoran: Srpska čitaonica u Subotici 1862–1959. (A Szerb
Olvasókör Szabadkán). A Sveti Sava szabadkai Szerb Művelődési
Egyesülettel és az újvidéki Városi Könyvtárral közös kiadvány. 1998.
– ULMER, Gašpar: Kraljevski komesar Mihalj Irmenji u Subotici (1782–
1788). (Ürményi Mihály királyi biztos iratai). Analitički inventar. Subotica,
2000.
28 Néhány ilyen kiadvány: 100 godina obrazovanja učitelja – A tanítóképzés 100 éve.
Subotica 1871–1971 Szabadka. Izložba – Kiállítás. Katalog – Katalógus. 1972. – A kiállított tárgyak a Tanítóképző, a Történelmi Levéltár, a Városi Könyvtár tulajdonát képezik.
(Izloženi eksponati svojina su Učiteljske škole, Istorijskog arhiva, Gradske biblioteke.); PÁLINKÁS József: Szabadka népoktatása 1687–1918. Életjel könyvek 3. 1974.; SZEKERES
László: Szabadkai helynevek. Életjel könyvek 6. Szabadka, 1975.; Dr. HEGEDŰS Antal –
SZABÓ József (Szerk.): GYMNASIUM 1747–1997. Bácsország könyvek 2. Szabadka,
1977.; MIKOVIć, Milovan (Szerk.): Crveni krst u Subotici – A Szabadkai Vöröskereszt
1886–1986. Subotičke novine, Subotica, 1986.; VUJNOVIć PRčIć, Gordana – VUJKOVIć
LAMIć, Viktorija: Zgrada subotičkog pozorišta. Subotica, 1992.; MAGYAR László: MILKÓ
IZIDOR ÉS KÖNYVTÁRA. Levéltári dokumentumok. Életjel könyvek 72. Szabadka, 1997.;
MAGYAR László: IRATVALLATÓ. Egy levéltáros írásaiból. Életjel könyvek 77. Szabadka,
1999.
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– Dr. LIBMAN, Emil: Istaknuti lekari Subotice 1792–1992 (Szabadka
kiemelkedő orvosai). 2003.
– MAčKOVIć, Stevan: Industrija i industrijalci Subotice 1918–1941. (Szabadka gyáripara.) 2004.
– Dr. LIBMAN, Emil: Lekarska društva u Subotici 1880–2005. (Orvosok
egyesületei Szabadkán). 2005. A Vajdasági Orvosok Egyesülete és a
Szerbiai Orvosok Egyesülete Szabadkai Fiókjával közös kiadvány.
– MAčKOVIć, Stevan (Fő- és felelős szerkesztő): 60 godina arhivske delatnosti Istorijskog arhiva Subotica – A Szabadkai Történelmi Levéltár 60
éves tevékenysége. 2007.
A levéltári ismertetők és tudományos-tájékoztató segédletek csoportjában
több fond analitikus leltára is megjelent,29 melyek közül különös figyelmet
érdemelnek a királyi biztosok irataihoz készült ismertetők, analitikus leltárak és
az iratok tartalmi kivonatai (analitikus leírása):
– ULMER, Gašpar: Kraljevski komesar Ferenc Skulteti u Subotici 1819–
1823. Analitički inventar. 1998.
– ULMER, Gašpar– PAVIć, Zorica: Kraljevski komesar Jozef Gludovac u
Subotici 1788–1790. Analitički inventar. 2003.
A Levéltár eddigi sokrétű tevékenysége során számos szaktanácskozást
és szemináriumot is szervezett, melyeken a hazai kollégák mellett külföldi
vendégek is részt vettek. Jó együttműködést valósít meg a vajdasági és több
hazai és külföldi levéltárral is. 2003-tól felvette a kapcsolatot az Állami Levéltárral Eszéken, Budapesten a Magyar Országos Levéltárral és Budapest
Főváros Levéltárával, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Levéltárral és
Szegeden a Csongrád Megyei Levéltárral. A szakmai együttműködés
keretében, kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit, és előadásokat tartanak.

29

MAčKOVIć, Stevan: SzTL 60 éves tevékenysége. 2007. 63–65.
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LEVÉLTÁRI ANYAG

Levéltárunk anyagának egyszerűbb megismerése céljából, itt újból szükségesnek tartottuk néhány általános adat közlését.
Intézményünkben 473 fondot és gyűjteményt30 őrzünk, melyek a város történetével kapcsolatos legkülönbözőbb témakörű iratokat tartalmazzák. Szabadka, Topolya és Kishegyes községek gyűjtőterületén 833 iratképző szervet
és irattárukat tartjuk nyilván.31
Az itt őrzött levéltári anyag szerb, magyar, német és latin nyelven keletkezett. Az első világháború végéig az iratok nyelve latin, német és magyar, a két
világháború között szerb illetve magyar, 1945 után viszont többnyire szerbhorvát.
A levéltári fondok proveniencája különféle, felosztása pedig, az iratképző
tevékenysége alapján a következő:
Állami és közigazgatási szervek iratai
Jogszolgáltatási szervek iratai
Oktatási, tudományos és művelődési intézmények és szervezetek iratai
Gazdasági szervek és pénzintézetek iratai
Katonai szervek iratai
Társadalmi-politikai szervezetek iratai
Családi és személyi fondok
Gyűjtemények
A levéltári anyag, különböző korszakokban keletkezett. A Levéltár
legrégibb oklevele a Szenczy család nemesi címereslevele 1658-ból való. A
Tiszai határőrvidék idejéből (1686–1750) kb. tíz dokumentum maradt ránk.
A városi közigazgatást az iratokon keresztül, folyamatosan csak 1743-tól
követhetjük nyomon. Ekkor, a katonai igazgatás megszűnése után Mária
Terézia királynő városunkat Szent Mária szabadalmazott kamarai mezővárossá nyilvánítja.32 Megalakulnak a Magisztrátus közigazgatási – polgári,
SzTL A Levéltár 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés.
SzTL A Levéltár 2010. évi teljesítményéről szóló jelentés.
32 Mgr. DOBOS János: Diplomatičko-kodikološki prikaz privilegije komorske varoši Sent
Marija iz 1743. godine. Szent Maria kamarai mezőváros 1743. évi királyi kiváltságlevelének paleográfiai-oklevéltani bemutatása. In.: MAGYAR László (Szerk.): KORENI 1. Svedočenje vekova. Pravni položaj i stanovništvo Subotice1391–1828. GYÖKEREK 1.
Évszázadok vallomása. Szabadka közjogi helyzete és lakossága 1391–1828. (A továbbiakban: KORENI – GYÖKEREK 1.) Subotica–Szabadka, 1991. 53–59.
30
31
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gazdasági és törvénykezési – szervei is.33 A város első rendszabályát, Statútumát, a Magisztrátus 1745-ben hozta meg.34 Az 1779-es kiváltságlevéllel
Szent Mária kamarai mezőváros megkapja a szabad királyi városi rangot és
neve Maria Theresiopolis-ra változott.35
Az első szabadkai városháza 1751-ben épült, 4 helyiséggel rendelkezik,
ezek közül az egyikben az archívum volt. Ettől kezdve a városi iratokat a
városháza helyiségeiben őrizték, a második és harmadik városháza
épületében is ugyanúgy. A mai, 1912-ben épült városháza felépítése óta, az
iratok folyamatosan ugyanazokban a helyiségekben helyezkednek el.
A városnak az 1779–1849 közötti időszakból megőrzött iratainak mennyisége 4000 fascikulust tett ki.36
A városi közigazgatást 1850–1860 között Szabadka Város Polgármesteri
Hivatalának (Bürgermeisteramt Königlichen Freistadt Mariatheresiopel), majd
l861–1918 között Szabadka Város Tanácsának iratain keresztül követhetjük nyomon. Az I. világháborút követően az 1918–1941-ig terjedő időszakét a Városi Elöljáróság, a Szenátus (Senat grada Subotice/Gradsko
poglavarstvo), az 1941–1944 közöttit Szabadka Thj. Város Polgármesteri Hivatalának irataiban kutathatjuk, az 1944 és 1955 közöttieket pedig a Városi
VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo, Rukovet, časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 4–5–6. Subotica, (A továbbiakban: VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo –
De Arhivo.) 1997. 47.
Lásd még: VOJNOVIć, Emil: Organizacija mesne vlasti 1743–1918 u Subotici. – Szabadka helyhatósági szervezete az 1743–1918-ig terjedő időszakban. In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka, 1991. 113–126.; MAGYAR László: Városigazgatás
1428–1918. In.: MAGYAR László–SZABÓ József (Szerk.): Szabadka igazgatástörténetéből 1428–1918 (A polgármesterek névjegyzékével 1796–1996). Tanulmányok, dokumentumok. (A továbbiakban: Városigazgatás 1428–1918. Szabadka, 1999. 65–106.
34 MAGYAR László: Statut – Rendszabály; ULMER, Gašpar: O gradskom statutu iz
1745. godine. A város 1745. évi rendszabálya. In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–
Szabadka, 1991.73–75. és 77–81.
35 ULMER, Gašpar: Privilegija slobodnom kraljevskom gradu Marija Tereziopol iz 1779.
godine. Szabadka 1779. évi kiváltságlevele. In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka, 1991. 81–102.
Mgr. DOBOS János: Gradska privilegija Subotice (Paleografsko-diplomatski prikaz).
Szabadka városi kiváltságlevele (Paleográfiai-oklevéltani bemutatás). In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka, 1991. 103–111.
36 VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 47.
Az iratanyag terjedelme 287,20 ifm. (1155 kötet és 2003 doboz). Lásd: F. 272 Magistrat slobodnog kraljevskog grada Subotica (Magistratus Liberae et Regiae Civitatis MariaTheresiopolis; Szabadka Szabad Kir. Város Tanácsának iratai. (1770) 1779–1848 (1850).
In.: FODOR István – APRÓ Erzsébet: A vajdasági levéltárak fondjai és állagai 1918-ig.
2008. 173–181.
33
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Népbizottság (Gradski narodni odbor) irataiban. A városi közigazgatás legújabb időszakához tartozó szervek iratai 1975-ig vannak a Levéltárban.
A fentiek mellett ugyanolyan jelentőséggel bírnak a tudományos kutatás
számára a királyi biztosok (1782–1845), a főispánok (1887–1918), a
törvényszékek, bíróságok iratai is, valamint a felekezeti anyakönyvek (1839–
1895), térképek, tervrajzok és oklevelek (1658–1845) gyűjteményei.
Legterjedelmesebb fondunk a Szabadka Sz. Kir. Város Tanácsának iratai
(1861–1918), 4462 raktári egységgel ami 487,33 ifm-t tesz ki.
A Levéltárban őrzött fondok többsége a II. világháború után, a szocializmus
és önigazgatás idejében keletkezett.
Jelentőségük szerinti besorolás alapján37 a fondok lehetnek kiemelten
jelentősek, nagy jelentősséggel bírók és általános jelentőségűek.
Levéltárunk kiemelten jelentős fondjai:
F. 261 Szent-Mária (korábbi néven Szabatka) Kiváltságos Királyi Kamarai
Mezőváros Magisztrátusának iratai (1743–1779);
F. 272 Szabadka (Maria Theresiopolis 1838-ig) Szabad Királyi Város
Tanácsának iratai (1779–1849);
F. 71 A Hadikár Megállapító Járási Bizottság iratai – Szabadka (1945–
1946);
F. 69. A Hadikár Megállapító Városi Bizottság iratai – Szabadka (1945–
1946);
F. 385 A Hadikár Megállapító Városi és Járási Bizottság iratai – Szabadka
(1946–1947);
F. 283 A Városi Földmérő Hivatal iratai – Szabadka (1965-től );
F: 377 A Kataszteri Hivatal iratai – Szabadka (1945–1965);
F. 166 A Szabadkai Katonai Városparancsnokság iratai – Szabadka
(1944–1945);
F. 284 A Katonai Állomás iratai – Pacsér (1944–1945);
F. 348 A Katonai Állomás iratai – Ómoravica (1944–1945);
F. 20 Szabadka Város Visszaállított Törvényszékének iratai – Szabadka
(1861–1871);
F. 23 A Szabadkai Királyi Törvényszék iratai – Szabadka (1872–1918);

37 A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye (A továbbiakban: Službeni glasnik Republike Srbije) 42/1998. szám. A kilencvenes évek közepén, a Szerb Köztársaság területén
működő levéltári szolgálat és a levéltárak újjászervezése folyamán sor került a fondok és
gyűjtemények összeírására és jelentőségük szerinti besorolására. A regionális és tartományi levéltárak ajánlata alapján a Szerbiai Levéltár Szakbizottsága 1996–1997-ben elrendelte a fondok jelentőségük szerinti felosztását.
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F. 45 A Kerületi Bíróság iratai – Szabadka (1919–1941);
F. 86 A Kerületi Bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) iratai – Szabadka
(1876–1959);
F. 419 A Körzeti Gazdasági Bíróság iratai – Szabadka (1954-től;
F. 60 Szabadka Thj. Város Polgármesteri Hivatalának iratai – Szabadka
(1941–1944);
F. 1 A Bajsai Vojnich család iratai – Szabadka [1235] (1644–1946); F. 179
Iványi István által Szabadka város monográfiájához kigyűjtött iratok
gyűjteménye (1724–1783);
F. 271 Szabadka Város Titkos Levéltára (1700–1904);
F. 275 Tervrajzgyűjtemény – Szabadka (1844–1989);
F. 216 Lifka Erzsébet iratainak gyűjteménye – Szabadka (1882–1981).
A kutatók is ezeket a fondokat kutatják a leggyakrabban.
A szabadkai levéltári anyag iránt nagy az érdeklődés a kutatók körében,
főleg a korai időszak iratait keresik. Ezért majd a Kalauz II. részében is külön
figyelmet fogunk fordítani ezeknek a fondoknak és gyűjteményeknek a bemutatására.38
A kutatók gyakran használják még a következő fondok iratanyagát is: F.
451 Egyházi anyakönyvek gyűjteménye (1687–1949); F. 47 A Városi Elöljáróság/Szenátus iratai – Szabadka (1918–1941); F. 68 A Városi Népbizottság
iratai – Szabadka (1944–1955); F. 228 A Jogi Kar iratai – Szabadka (1920–
1941); F. 3 Térképgyűjtemény (1770–1948); F. 24 Szabadka Sz. Kir. Városi
Bel- és Külterületi Községi Elemi, Általános és Gazdasági Iskolák Anyakönyveinek Gyűjteménye (1871–1946).
A Levéltárba látogató kutatók és ügyfelek, jogi személyek és magánszemélyek is a levéltári kalauzok, raktári jegyzékek útján tájékozódhatnak az
iratanyagról. A szervtörténetek, a fondismertetők és a levéltári anyag alapján
írt tanulmányok mellett, a levéltári szakkönyvtár is rendelkezésükre áll, ahol a
tudomány minden ágára kiterjedő adatokat találhatnak.39
A levéltári anyag rendezése és feltárása, segédletekkel való ellátottsága a
korábbi és jelenlegi alkalmazottak munkájának köszönhető és kétségtelenül
hozzájárult az őrzött kulturális értékek védelméhez, megőrzéséhez, kutathatóságához, és a különböző célból végzett kutatómunka céljait szolgálja.
Ilyen céllal és rendeltetéssel készült a Levéltár legújabb Kalauza is.

38 VELJANOVIć, Zoran – SEGEDINčEV, Tatjana: Scriptura de Archivo. 2009. 24.
39 Uo.
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ÚTMUTATÓ A KALAUZ HASZNÁLATÁHOZ

A Szabadkai Történelmi Levéltárban őrzött fondokat tartalmazó Kalauz két
kötetben fog megjelenni. Ez az első kötet, 220 fond bemutatását foglalja magában.
A levéltári nyilvántartások vezetésével kapcsolatos előírásokkal összhangban, a Kalauzban szereplő fondok számai megegyeznek a Levéltár fondjainak
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő számával. Minden fond leírása a szerbiai levéltári kalauzok kidolgozásához készített Utasítás40 és a vajdasági levéltárak levéltári kalauzainak formai követelményeit szabályozó Utasítás41
alapján készült. A fondok bemutatása a következő elemeket tartalmazza:
- A cím: a fond törzsszáma, elnevezése, az iratképző székhelye, működési
ideje, valamint a levéltári anyag évköre. A fond általában az iratképző szerv
utolsó elnevezését, vagy azt a nevet kapja, amelyiket a leghosszabb ideig
használta. A fondok nevét magyarul és szerbül is közöljük, ez utóbbit zárójelben. Ha ettől eltérő, elsőként az eredeti, másodikként a fond hivatalos, hatályban lévő elnevezését is megadjuk. Az iratképző szerv működésének évköre
– alapításának és megszűnésének évei – zárójelben szerepel. Ha a szerv
kialakulása előtti vagy megszűnése utáni évekből is található irat, akkor zárójel nélkül jelöljük az elő- illetve az utóévet. Egyes fondok elnevezése melletti
csillag a fond 1970-ben megjelentetett, régi elnevezését tünteti fel.
- Alapadatok a fondról című részben megadjuk az iratanyag terjedelmét,
nyelvét, rendezettségi fokát, közöljük, hogy milyen segédletek készültek
hozzá. Jelentőségük szerinti besorolásukat csak a kiemelt és nagy jelentőséggel bíró fondoknál tüntetjük fel.
- A levéltári anyag tartalma
A fondban milyen típusú iratok, irategyüttesek, és milyen adatok találhatók.
- Az iratképző története
A szerv alakulásáról és megszűnéséről, szervezeti változásairól, feladatairól és tevékenységéről, stb. tájékoztat.
- A fond története rész, azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a fond
levéltárba való átvételéről, iratmennyiségéről és annak selejtezéséről, ren-

40 Az utasítás módosítása 2007. 06. 20-án volt. (Uputstvo za izradu Vodiča kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini. 2002.)
41 A levéltári kalauzok formai követelményeinek módosítása 2008. 06. 16-án volt.
(Uputstvo za izradu Vodiča. 2002. Ovo Uputstvo dobija manje izmene u tehničkom izgledu
Vodiča).
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dezési folyamatáról és rendezése utáni mennyiségéről, állományvédelmi
intézkedésekről szólnak.
- Az iratanyag megőrzöttségének szintje – tájékoztat az iratok és könyvek
(kötetek, korabeli segédletek) teljességéről/hiányáról.
A LEVÉLTÁRI KALAUZ elején van a Tartalom, majd az Előszó a Bevezetővel, a Szabadkai Történelmi Levéltár története, a Levéltári anyag, az Útmutató a Kalauz használatához és a Rövidítések jegyzéke című fejezetek
sorakoznak.
A Kalauz végén található A fondok rendezési elv (klasszifikációs séma)
szerinti összeírása42 című fejezet, ahol a fondok tevékenységük típusa alapján fő- és alcsoportokban, ezeken belül pedig, törzskönyvi számuk sorrendjében vannak felsorolva. A felosztás bemutatása után a Névmutató következik.
A rendezett levéltári anyag, kutatási és más célra is, mindenki számára
hozzáférhető. A levéltári anyag a Levéltár olvasótermében kutatható, az
ügyfelek pedig, a Levéltár titkárságán intézhetik különböző tárgyú személyes
ügyeiket. Az érdekeltek a Levéltárat a 024/524-033 telefonon érhetik el,
munkanapokon 6,30–14,30 óráig. Az intézmény honlapja a címen található,
így az érdeklődők a világhálón keresztül is tájékozódhatnak a Levéltárról.
Kutatóink figyelmébe ajánljuk szakkönyvtárunk gazdag állományát is
helytörténeti könyveivel, jogi és levéltári szakirodalmával, melyeket szintén a
Levéltár olvasóteremében tanulmányozhatnak.

42 LALIć, Sredoje: Arhivski fondovi i zbirke, SAP Vojvodina. 1977. 25–28. Klasifikaciona šema.; FODOR István – APRÓ Erzsébet: A vajdasági levéltárak fondjai és állagai
1918-ig. 2008. 13–16. Klasszifikációs séma, a fondok rendezési elv szerinti felosztása.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

cs.
d.
fasc.
ib.
ics.
ifm.
igy.
JKMSzT
k.
Sz. Kir.
SzDNSzSz
SzTL
THJ., Thj.
TMASZ
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csomó
doboz
fasciculus, köteg, nyaláb
iratborító
iratcsomó
iratfolyóméter
iratgyűjtő (regisztrátor)
Jugoszláv Központi Munkás és Szakszervezeti Tanács
könyv
Szabad Királyi
Szerbia Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége
Szabadkai Történelmi Levéltár
törvényhatósági jogú
Társultmunka Alapszervezete

A REGISZTRATÚRA JELLEGŰ FONDOK,
CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI FONDOK,
GYŰJTEMÉNYEK
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F. 1 A BAJSAI VOJNICH CSALÁD IRATAI
(Vojnich de Bajsha, VOJNIĆI OD BAJŠE)
(1644–1946), 1235–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 46 d.; 5,60 ifm.
Nyelv: szerb, latin, magyar, német
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék genealógiai személynévmutatóval;
A fond jelentősége: kiemelten jelentős44
A fond szerkezete összetett, a következő iratsorozatokra oszlik:
1. Az egész családot érintő eredeti iratok és másolatok (1235–1928)
2. Családtagokra vonatkozó eredeti iratok és másolatok (1245–1943)
3. A családi birtok igazgatásának iratai (1757–1942)
4. A családi birtok gazdálkodásának iratai (1757–1890)
5. Számadások (1775–1910)
6. Vegyes iratok (1582–1946)
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyaghoz készült segédkönyvek: genealógiai névmutatók. Az
iratok: egyes családtagok személyi dokumentumai (anyakönyvi kivonatok,
iskolai bizonyítványok, kitüntetések, stb.); családon belüli levelezés; életrajzi
és memoár jellegű kéziratos jegyzetek; birtok felügyelőségi iratok; tervrajzok;
a hatóságokkal folytatott levelezés; bajsai és ómoravicai úriszéki iratok és
jegyzőkönyvek; katonaállítási iratok; gondnoksági iratok; összeírások; urbáriumok; községi iratok; haszonbérleti szerződések; növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos iratok; felügyelőségek központi elszámolásai;
kottaanyag, képek, rajzok; családtagokról fényképek. 34 doboz pedig, a család utolsó sarja, dr. Vojnits József (Josip Vojnić) nagybirtokos és történész45
által összegyűjtött, a családdal rokoni kapcsolatba került, más nemesi családokat érintő kéziratos genealógiai anyag.
Az iratképző története:
Szabadka a 18. század elején a Tiszai határőrvidékhez tartozott. Éveken
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 1–3. A fond neve: Vojnić de Bajša (1235–
1943).
44 Službeni glasnik Republike Srbije, 42/1998.
45 SzTL F. 1 Fonddosszié.
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át tartó, határmenti katonai szolgálatért több szabadkai is 1741. október 28án nemesi rangot kapott, köztük Vojnits István és János (Stipan és Ivan
Vojnić)46 testvérek is. 1742-ben Vojnits István (1687–1749) 1002 forintot,
testvére pedig, 500 forintot fizetett be Bécsben a Magyar Udvari Kancellária
pénztárába. A vármegye közgyűlése 1742. szeptember 19-én tartott ülésén a
nemesi oklevelet verifikálta és kihirdette. Nemesi rangjuk mellé nem kaptak
birtokot, így vásárlás útján fokozatosan tettek szert birtokaikra. 1747-ben
megvették Roglatica 1/6-át, 1759-ben Zákó Istvántól (Stevan Zako) pedig
Bajsa birtok felét.
A határőrvidék megszűntetésével és Szabadkán, a civil közigazgatás
bevezetését (1743) követően a Vojnicsok (Vojnich/Vojnits), az adófizetési kötelezettség ellenére is Szent Mária kamarai mezővárosban maradtak.
Ugyanis a nemesség zöme épp ebből az okból hagyta el a várost és NemesMilitics pusztára költözött, ezért a Vojnitsok számára egy jó üzleti alkalom
kínálkozott. Állattenyésztéssel foglalkoztak, szarvasmarhával kereskedtek és
a város lakosságával jövedelmezően üzleteltek. Idővel bővítették tevékenységüket: kamattal pénzt kölcsönöztek, földet adtak haszonbérbe, néha
viszont ők vették haszonbérbe mások földjét.
A Bajsai (de Bajsha) előnevet 1793-ban kapja meg a család I. Ferenc
(Habsburg) német-római császártól, magyar királytól. A Vojnitsok birtoka
folyamatosan gyarapodott, úgyhogy a 19. század elején már fél Roglaticával,
a pacséri uradalom 1/24-vel, az ómoravicai uradalom 9/24-vel a nagybirtokosok sorába kerültek. Ehhez a vagyonhoz hozzátartozott még kb. 1000 ló,
2000 szarvasmarha és 14000 birka. A 19. század elején a családtagok úgy
határoztak, hogy az összes vagyont öt egyenlő részre osztják (István öt fiára),
beleszámítva az épületeket és jobbágyokat is.
A Vojnits család sarjai nemcsak nagybirtokosok akartak lenni, hanem
egyre magasabb társadalmi posztot is kívántak maguknak szerezni, Mária
Theresiopolis (Szabadka) hatósági szerveitől a zombori székhelyű megyei
központi hatósági szervekig. Volt köztük bíró, népi képviselő (tribunus plebis),
tisztviselő a városi és megyei közigazgatásban, járási főszolgabíró, megyei
törvényszéki bíró, Szabadka, Baja és Zombor városok főispánja47 és BácsBodrog vármegye alispánja és főispánja is. Vojnits István 1893-ban országgyűlési képviselő is volt.
46 KÉSMÁRKY István (Szerk.): Családfák és családi krónika. Késmárky és a vele rokon
Vissy, Vojnits, Zákó, Domonkos és más családok. Budapest, 1999. 41., 175., 178.
47 GUDENUS János József: Magyar főnemesség XX. századi genealógiája. Budapest,
1990. IV. kötet. 201. Vojnits István bárói rangját 1899-ben kapta Ferenc József királytól.;
SZLUHA Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Budapest, 2002. 383., 401.;
BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Bács-Bodrog vármegye. Budapest, (a továbbiakban: Bács-Bodrog vármegye) II. 1909. 247, kép 249., 285., 600.
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után, a feudalizmus
megszűntével és a polgárosodás folyamatában a középnemesség, köztük a
Vojnicsok is, elvesztik nemesi kiváltságaikat. Ennek ellenére túltették magukat
a veszteségeiken és az országos, a megyei és a városi közigazgatási szervekben tevékenykedve továbbra is Szabadka város leggazdagabb és legbefolyásosabb családjai sorába tartoztak.48
A fond története:
A fond iratanyagát dr. Vojnits József gyűjtötte össze.49 Élete nagy részét
ennek a tevékenységnek és az összegyűlt iratok és adatok rendszerezésének
szentelte. Az iratanyagot a Vojnits és a vele rokoni kapcsolatba kerülő számos
szabadkai és környékbeli hasonlóan gazdag családdal kapcsolatos dokumentum, fénykép, jegyzet képezi. Vojnits József halála után a Városi Múzeum
az özvegytől megvette azokat az iratokat, amelyek akkor nála voltak. Az
anyagot egészen 1960-ig, a Levéltárba való átvételéig, rendezetlenül, nem
megfelelő körülmények között tárolták. Az iratanyag sorsa 1944-ben, valamint
a felszabadulás utáni tíz év folyamán tönkrement és elveszett iratok menynyisége ismeretlen.50
Ezért a Levéltárban őrzött levéltári anyag jelenlegi terjedelme csak egy
részét képezi a Vojnitsok egykori gazdag családi levéltárának. Az 1960-as,
majd később az 1980-as évek folyamán sor került a fond darabszintű levéltári
rendezésére, és elkészült hozzá az első áttekintő raktári jegyzék.51
ULMER, Gašpar: Posed Bajša. Spahije i kmetovi 1751–1849. Novi Sad, 1986.; (A továbbiakban: ULMER, Gašpar: Posed Bajša 1751–1849. 1986.)
VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 48.
A Magisztrátus tagjai Vojnics István, Vojnics János 1743-ban, Vojnics István bíró (1743),
Vojnics János bíró (1758), Vojnics Lukács bíró (1762, 1770), In.: MAGYAR László:
Városigazgatás 1428–1918. Szabadka, 1999. 76–78.
49 Dr. Vojnich József (1882–1943). Ő rendezte a család iratait, és készített 3 genealógiai mutatót. In: APRÓ Erzsébet: Bács-Bodrog vármegye közigazgatása és hivataltörténete a polgári korban. A vármegye tisztségviselői. Lásd a Pest Megyei Levéltár honlapján:
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC
8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pestmlev.hu%2Fdata%2Ffiles%2F166339000.pdf&e
i=pPcUUZ3ZEY_UsgaQxYCoCw&usg=AFQjCNF2qZ8SIouIjxgRwBoDLlSo01eVg&bvm=bv.42080656,d.Yms
50 VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 42–46. A levéltári anyag begyűjtése a második világháború utáni években nagyon lassan haladt. Az 1743–1918 közötti
levéltári anyag ügyében a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága volt illetékes, de nem
támogatta a levéltári tevékenységet. Ilyen okokból az utókor számára ismeretlen marad
az elveszett és tönkrement levéltári anyag mennyisége.
51 SzTL F. 1 Fonddosszié. Mivel a fond kétszeri rendezése közötti időszakban több tanulmányban közlik a forrásanyagot, így az új áttekintő raktári jegyzékben az új jelzet mellett szerepel a régi jelzet is.
48
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A fond levéltári anyaga alapul szolgált a bajsai birtokról, a földesúrról, a
nemesekről és a jobbágyokról megjelent több könyv és tanulmány megírásához.52
1. Az egész családot érintő eredeti iratok és másolatok (1235–1928)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 13 d.; 1,56 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: az iratképző által rendezett, darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Megtalálhatók benne a birtokkal kapcsolatos tulajdont igazoló jogi dokumentumok, peres iratok, házassági szerződések, végrendeletek és családi
egyességi megállapodások, számlák, családtagok alapítványaival kapcsolatos dokumentumok, nemesi oklevelek, a család történetére vonatkozó iratok
és jegyzetek, a Vojnits család genealógiája.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
2. Családtagokra vonatkozó eredeti iratok és másolatok (1245–1943)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Személyi iratok: Vojnits István, felesége és gyermekei, testvére, a család
nemesi címereslevele; anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, családtagok levelezése, a fondképző jegyzetei.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

ULMER, Gašpar: Posed Bajša, 1751–1849. 1986.; GRLICA, Mirko: Vojnići od BajšePlemićka priča. Subotica, 2003.; VELJANOVIć, Zoran: Ilija Bukvić. Srpski biografski rečnik. Matica srpska, Novi Sad, 2004.; stb.
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3. Családi birtok igazgatásának iratai (1757–1942)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Különböző elöljáróságok jelentései, befektetésekkel kapcsolatos iratok,
felsőbb hatósági szervekkel folytatott levelezés, a foglalkoztatottak személyi
dokumentumai, úriszéki jegyzőkönyvek, honvédséggel, védnökséggel, céhekkel kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
4. Családi birtok gazdálkodásának iratai (1757–1890)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Összeírások, urbáriumok, mezsgye meghatározások, községi iratok, haszonbérbe-adással, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, szőlészettel,
erdészettel, halászati joggal, malomiparral, kocsmák tartásával kapcsolatos
szerződések, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
5. Számadások (1775–1910)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Bajsa és Ómoravica elöljáróságainak központi elszámolásai.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
6.Vegyes iratok (1582–1946)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 25 d.; 3 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Levelek, kottaanyag, fényképek, rajzok, más családok genealógiái (ABC
sorrendben), bánáti családokról adatok, családokra vonatkozó magisztrátusi
jegyzőkönyvek, adatok a 18. században szerzett feudális birtokokról, feljegyzések a családra vonatkozó publikációkból, jegyzetek születési, házassági és halotti felekezeti anyakönyvekből (Szabadka, Ómoravica, Topolya,
Pacsér, Bajsa, Baja, Bajmok és Zombor).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 2 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSÁNAK
IRATAI* – SZABADKA (GRADSKO VEĆE SLOBODNOG
KRALJEVSKOG GRADA SUBOTICA)
(1861–1918), 1838–1924)**
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1570 k.; 2888 d.; 487,33 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Mikrofilmezés: részben, 88 jegyzőkönyv

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 3–18. A fond neve: Magistrat slobodnog
kraljevskog grada Subotica 1743–1918 (Szabadka Szabad Királyi Város Magisztrátusa).
** SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 11–18. A fond neve: Magistrat slobodnog
kraljevskog grada Subotica 1743–1918.
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Szervezeti egységek iratai:
2. 1. Közgyűlési iratok (1861): 3 k.; 4 d.; 0,6 ifm.
2. 2. Tisztújítási iratok (1861–1878): 5 k.; 2 d.; 0,29 ifm.
2. 3. Közigazgatási tanácsi iratok (1838–1919): 597 k.; 2314 d.; 312,78 ifm.
2. 4. A Polgármesteri Hivatal (Elnöki) iratai (1887–1922): 57 k.; 188 d.;
24,46 ifm.
2. 5. A Közigazgatási Bizottság iratai (1876–1919): 179 k.; 144 d.; 19,78
ifm.
2. 6. A tiszti főügyész iratai (1861–1918): 49 k.; 99 d.; 13,03 ifm.
2. 7. A Mérnöki Hivatal iratai (1875–1922): 43 k.; 121 d.; 15,42 ifm.
2. 8. A Pénzügyi Ügyosztály iratai (1889–1921): 478 k.; 11 d.; 97,42 ifm.
2. 9. A Kapitányi Hivatal iratai (1861–1919): / k.; 4 d.; 0,48 ifm.
2. 10. A Városi Főorvosi Hivatal iratai (1898–1924): 3 k.; / d.; 0,10 ifm.
2. 11. A Katonai Ügyosztály iratai (1842–1918): 156 k.; 1 d.; 2,97 ifm.
A levéltári anyag tartalma:
A fond anyagában a város szervezeti szabályrendeletei, elnöki iratok, honosítási iratok; iskoláztatással, oktatási, művelődési és egyházi intézetek, intézmények és alapítványok tevékenységével kapcsolatos dokumentumok; a
város kiépítését szabályozó építkezési szabályrendeletek, építési engedélyek, hatósági bizonyítványok; katonaszökevények utáni körözőlevelek;
kórházi költségek számlái, szociális segélyezési ügyek; testületek, egyesületek alapításának engedélyezése és azok alapszabályai; vállalatok, üzemek megnyitásával, nyomdai termékek és folyóiratok megjelentetése
engedélyezésével kapcsolatos iratok, a városi tisztviselők, tanítók, tanárok,
orvosok, gyógyszerészek, bábák és hivatásos művelődési intézményekben
tevékenykedő személyek munkaviszonyával, nyugdíjaztatásával kapcsolatos
ügyiratok vannak.
Az iratképző története:
Az 1860. december 27-én kiadott császári rendelet alapján megszűnik a
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság. A helyi hatóságok működésének megszervezését a Magyar Királyi Helytartótanács Szucsich Károly udvari tanácsosra bízta, aki az 1861. január 31-én tartott nyilvános közgyűlésen alapozta
meg a város közigazgatási hatóságának szervezetét, a polgármesterrel és 6
tanácsnokkal az élen.55 Az igazságügyi hatóságot a főbíró és négy tanácsnok,
a rendőri hatóságot pedig, egy főkapitány és egy alkapitány, egy főhadnagy,
egy piaci bíró, egy börtönőr, egy rendőrbiztos, a pandúrok, stb. alkották. A
55

MAGYAR László: Városigazgatás 1428–1918. Szabadka, 1999. 84–85.
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tisztújítás 1861. február 11-én volt. Az első alkotmányos tanácsülést február
20-án tartották, február 27-én pedig az első nyilvános közgyűlést. A császári
királyi bíróságok megszűnése után az igazságszolgáltatási alkotmányos jog
újra a városhoz került. Ez az állapot nem tartott sokáig. A szabad királyi
városokban a november 5-i császári rendelet szerint a rövid ideig tartott
alkotmányos élet helyébe újra ideiglenes állapot, az új provizórium lépett. A
kancelláriai rendelet értelmében megszűnik a Magyar Királyi Helytartótanács
hatásköre, beszüntették a megyei és kerületi választmányokat és a szabad
királyi városok helyi szerveit, és a város Bács vármegye hatósága alá került.
1861. november 11-én a városi képviselőtestület feloszlott. Az új alkotmány
életbelépéséről szóló királyi leiratot Flatt Endre polgármester (1861–1867) az
1867. február 26-i közgyűlésen hirdette ki. A város közigazgatásában jelentős
változások a kiegyezést követő politikai konszolidációk következtében történtek. Szabadka 1867. április 8-án a belügyminiszteri rendelettel törvényhatósági jogot kapott, választást az 1848. évi XXIII. tc. értelmében tarthatott.
A helyi közigazgatási szervek állami ügyekben közvetlenül a legfelsőbb
központi hatóságnak, a császárnak voltak alárendelve. Belügyekben, szabad
királyi város lévén, a város önállóan intézkedik, saját szabályrendeleteket
hozhat. A törvényhatóság határozatait saját közegei által hajtja végre, maga
választja tisztviselőit, a kormánnyal közvetlenül érintkezik, önálló gyámhatósága, adórendszere van, stb. Az igazságszolgáltatást azonban elvették a
városoktól és az 1868. évi LIV. tc. szerint a városi hatóságtól különálló
elsőfolyamodású királyi törvényszékre bízták.
Ezt követően pedig, az 1870-ben életbe lépett törvényhatóságokról szóló
XLII. törvénycikk határozta meg a város szervezetét és feladatát. A városi
törvénykezést és a hatósági jogokat a városi törvényhatósági bizottság gyakorolta a közgyűlésen keresztül, amelyet rendesen havonként tartottak a városi
főispán, akadályoztatása esetén a polgármester elnöklete alatt. A törvényhatósági bizottság fele részben a legtöbb adót fizető polgárokból, fele részben
a választott képviselőkből állt. A közgyűlésen részt vettek és szavazati joggal
bírtak a bizottság további tagjai: a polgármester, a főjegyző, a rendőrkapitány,
a tanácsnokok, a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök és ülnök, a pénztárnok, a
főorvos, a főmérnök, a közgyám, a számvevő és a levéltárnok. Az iratképző
tevékenysége az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásával, 1918-ban
szűnt meg. A városi képviselőtestület november 11-én tartotta utolsó ülését,
amelyen Bíró Károly polgármester lemondott. A főispáni székbe Pleszkovics
Lukács kormánybiztos került.56

56
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MAGYAR László: Városigazgatás 1428–1918. Szabadka, 1999. 102., 112.

A fond története:
A fond iratanyaga Levéltárba kerüléséig a Városháza különböző helyiségeiben helyezkedett el.57 Volt egy rövid időszak, amikor az iratanyag a
Városi Könyvtár, a Városi Múzeum és a Levéltár között szét volt osztva, a
későbbiek folyamán azonban fokozatosan, az 1952–1989 közötti időszakban,
visszakerült a Levéltárba.58 1986-ig a fond a Szabadka Szabad Királyi Város
Magisztrátusa 1743–1918 elnevezésű fond keretein belül létezett, annak F. 2.
10. jelzetű állaga volt. A levéltári előírásokkal összhangban, az iratanyag korszakok szerint (1743–1779, 1779–1849, 1850–1860, 1861–1918) szét lett
választva, ami által új fondok keletkeztek.59
A testületi jegyzőkönyvek, állományvédelmi célból mikrofilmezve vannak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
2. 1. Közgyűlési iratok (1861)
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 4 d.; 0,6 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
Mikrofilmezés: részben, 1 könyv (jegyzőkönyv)

VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 42–48.
SzTL F. 2 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv: 1952. augusztus 16., szám nélkül; a
Városi Népbizottság 1952. november 18-ai 27951 számú határozata; átvételi jegyzőkönyvek: 03-56/1-1963. márc. 9., 03-514/1-1968. aug. 8.; jegyzőkönyv a Városi Múzeum és a
SzTL közötti megállapodásról a levéltári anyag hovatartozását illetőleg, szám nélkül; 1973.
szept. 24., 03-558/1 számú, a Vajdasági Levéltár és a SzTL által aláírt átvételi jegyzőkönyv
(2 d. irat 1860–1918-ból); az 1969. dec. 31., 02-841/1 számú jegyzőkönyv alapján pedig,
412 kötet került a Levéltárba (adó- és számviteli könyvek 1887–1918-ból).
59 Az 1970-es Kalauzban szereplő F. 2 A Szabadka Sz. Kir. Város Magisztrátusa elnevezésű fond alábbi állagai külön fondba kerültek (zárójelben az új fondszám szerepel):
F. 2. 1. Titkos levéltár 1748–1904 (F. 271); F. 2. 3. Szent Mária Kir. Kamarai Mezőváros
1743–1778 (F. 261); F. 2. 4. Iványi István által Szabadka sz. kir. város monográfiájához kigyűjtött iratok gyűjteménye 1724–1783 (F. 179); a feudális kori szabad királyi városi időszak iratai F. 2. 5. Pol. 1779–1850; F. 2. 6. Kolera (1831); F. 2. 7. Aec. 1779–1849; F. 2. 8.
Iur. 1772–1850; F. 2. 19. Telekhivatal iratai 1838–1845., ezek a Szabadka (Maria Theresiopolis) Szab. Kir. Város Tanácsának iratai fondba (F. 272) kerültek 1770/1779–
1848/1850; az abszolutizmus kori iratok pedig, a F. 2. 9. alatti Polgármesteri Hivatal (Bürgermeisteramt) iratai 1850–1860 (F. 273).
57
58
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A levéltári anyag tartalma:
Megtalálható itt a tisztújítással, adórendszerrel és a közhivatalok működésével kapcsolatos Ferenc József császár 1861. január 16-i nyilatkozata,
körözőlevelek, népiskolai és gimnáziumi állásokra pályázók iratai, kérvények
hivatalnoki posztok betöltésére, továbbá bormérési illetményekkel, a közbiztonság érdekében az éjszakai járőrség munkabeosztásával, közlegelők
használatával, árverésekkel, földméréssel kapcsolatos dokumentumok,
kérvények kisipari műhelyek megnyitásáért, a városi pénztár jelentései,
építészeti, gyümölcsészeti szabályrendeletek, különféle leltárak stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
2. 2. Tisztújítási iratok (1861–1878)
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; d. 2; 0,29 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok között a választmányhoz intézett mellékletekkel ellátott iskolai
végzettséget igazoló, anyakönyvi kivonatokat tartalmazó kérvények, különféle összeírások, jelentések, stb. vannak. Az ország legkülönbözőbb részeiről
pályázók iratai, a város erdészi, írnoki, irattárosi, főjegyzői, főszámvevői, sebészi, állatorvosi, tanácsosi, főkapitányi stb. munkahelyeire. A tisztújítást a
közgyűlés végzi választás útján, a jelöltek névsorát a kijelölő választmány állítja össze.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
2. 3. Közigazgatási tanácsi iratok (1838–1919)
A levéltári anyag terjedelme: 597 k.; 2314 d.; 312,78 ifm.
Nyelv: magyar, szerb, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
Mikrofilmezés: részben, 87 könyv (jegyzőkönyv)
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A levéltári anyag tartalma:
Tartalmazza a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveket; a minisztériumok, az árvaszék, a bíróságok és más hatóságok és hivatalok közötti levelezést; különböző minisztériumok körleveleit; a polgárok legkülönbözőbb
ügyeikben a városhoz intézett kérvényeit; iratokat az orvosi diplomák hivatalos kihirdetéséről, az óvodák, iskolák szertárainak felszereléséről; különböző
bizottságok tagjainak névsorát; hivatalnokok előléptetése, vagy azok elleni fegyelmi eljárások iratait; egyesületek, testületek alapszabályainak jóváhagyását; szegény sorsú tanulók részére tandíj támogatásról szóló iratokat;
tanítók pályázatait; határozatokat nyugdíjaztatásról, színházi vendégszereplésekről, koncertekről, előadások tartásának engedélyezéséről; árvaszéki
iratokat; az utcák állapotáról szóló jelentéseket; iratokat a kávéházak, városi
birtokok, a Palicsfürdő bérbeadásáról és fejlesztéséről, a népkonyha működtetéséről, a közvilágítás bevezetéséről, árkok tisztításáról; a közkórház és
az állatorvosi szolgálat levelezéseit és jelentéseit, a közegészségi állapotokról,
oltásokról, járványokról, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagy része megőrzött.
Az iratok nagy része megőrzött.
2. 4. A Polgármesteri Hivatal iratai (1887–1922)
A levéltári anyag terjedelme: 57 k.; 188 d.; 24,46 ifm.
Nyelv: magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az elnöki és a bizalmas elnöki iratokban felsőbb szervek különböző tárgyú
leiratai vannak, katonai ügyekben, a gyógyszertárakkal, vásárok megtartásának időpontjával, fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatban. Továbbá körözőlevelek, városi bizottságok jegyzőkönyvi kivonatai, felügyelői jelentések,
vármegyék átiratai, a polgárok különféle kérvényei (kocsmanyitási engedélyek, bérlések, házassági engedélyek, erkölcsi bizonyítványok, táncestek
megtartására engedélyek, útlevelek kiadása, stb.), pusztai iskolák alapításáról
határozatok, hatósági szervek pályázati kiírásai, a gazdasági ügyosztály üléseinek és a tanácsülések jegyzőkönyvi kivonatai, árverési jegyzőkönyvek, polgármesteri körlevelek, bírósági iratok, a lakosság politikai hangulatáról
jelentések, adóügyi és orvosi bizonylatok, stb.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
2. 5. A Közigazgatási Bizottság iratai (1876–1919)
A levéltári anyag terjedelme: 179 k.; 144 d.; 19,78 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az 1876 és 1903 közötti időszakban az általános közigazgatási iratok miniszteri rendeleteket, vegyes iratokat és kérvényeket tartalmaznak. Az iratokat, 1903-tól, a tárgyuk szerinti iratcsoportba irattározták, I–XIV-ig:
I. A lakosság egészségi állapotával kapcsolatos iratok, utasítások a
járványok megakadályozása céljából, havi egészségügyi jelentések, az
egészségügyi bizottság tagjainak választása, kórházi számadások stb.
II. Városi hivatalnokok kinevezése, fellebbezések, alapítványokkal, tulajdonjogi kérdésekkel, a rabok ellátásával, középületek javításával stb.
kapcsolatos iratok.
III. Iratok a városi hivatalnokok évi szabadságával, vezetői állások megszűntetésével, hivatalnokok szolgálati pótlékával kapcsolatban, tanügyi
utasítások betartásának ellenőrzéséről, óvoda- és iskolaköteles gyerekek összeírása, tanárok kérvényei művészeti tantárgyak oktatása tárgyában, stb.
IV. Erdősítéssel (az utak mentén, parkokban, utcákon) és a fák ritkításával
kapcsolatos iratok, stb.
V. Iratok az utak karbantartásával, járdák, gyalogátjárók és közutak
építésével kapcsolatban, stb.
VI. Köz- és magánépületek építése ügyében hozott határozatok, építési
engedélyek és más ezzel kapcsolatos irat.
VII. Szabálysértéssel kapcsolatos iratok (kisebb mezei vagy pénzügyi kihágások, csempészet és mások).
VIII. Bírósági tárgyalások iratai és a városi kapitány jelentései ezekkel
kapcsolatban.
IX. A polgármester félévi jelentései a városi közigazgatás tevékenységéről,
a városi börtön bejárási jegyzőkönyvei, stb.
X. Kivételes nősülési engedélyek.
XI. A városi hivatalnokok, a tanügyi személyzet munkájával kapcsolatos
panaszok, fegyelmi eljárások és az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek,
stb.
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XII. Gondnoksági iratok.
XIII. Fásítással és fakivágással kapcsolatos ügyiratok, erdészeti kihágások.
XIV. Középületek építésével és javításával kapcsolatos árlejtési jegyzőkönyvek, az újonnan felépített magánházak után fizetendő adó
elengedése ügyében hozott határozatok, építészeti kihágások.
Ennél az ügyosztálynál vannak a különböző bizottságok iratai:
– Központi választmány
– Tiszti választásokat igazoló bizottság
– A központi választmány és a tiszti választásokat igazoló bizottság
tevékenységét igazoló és bíráló választmány
– Fegyelmi bizottság
– Kihágási bizottság
– Erdészeti bizottság
– Színügyi bizottság
– Nyugdíjügyi és hadisegély bizottság.
A közigazgatási bizottság az 1876. évi VI. tc. alapján 1876. szeptember
27-én alakult, Gromon Dezső főispán elnöklete alatt. Tíz (öt törvényhatósági
és öt állami) tisztviselőből és tíz választott tagból állt, feladata volt a közigazgatás zavartalan működésének biztosítása, a nehézségek elhárítása, szükség
esetén a tisztviselők fegyelmi felelősségre vonása, stb.60
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
2. 6. A tiszti főügyész iratai (1861–1918)
A levéltári anyag terjedelme: 49 k.; 99 d.; 13,03 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Iratok a föld bérbeadásáról, italmérési díjakról, közlegelők használatáról, a
rabok és a szegényház ellátásáról, erdők irtásáról, továbbá adásvételi
szerződések, gazdasági tanácsülési jegyzőkönyvi kivonatok a legkülönbözőbb
kérdésekkel kapcsolatban (kocsma megnyitására, malmok építésére kért en60

MAGYAR László: Városigazgatás 1428–1918. Szabadka, 1999. 88.
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gedélyek, építkezéssel, vízszabályozással, árkok ásásával és vízelvezetéssel,
a városi határ-kiigazításokkal kapcsolatos ügyiratok, stb.), megyei törvényszékek által meghirdetett árlejtések, katonaszökevények utáni körözőlevelek,
a szabadságon lévő katonákkal, tartalékos katonákkal kapcsolatos helytartótanácsi leíratok, iratok a katonák gyógykezeléséről a városi közkórházban,
Palicsfürdő haszonbérbe adásáról, az utcahálózat szabályozásáról, hagyatéki
ügyekről, valamint városi ügyészségi utasítások, árvaszéki, elnöki és más, az
ügyészség hatáskörébe tartozó ügyek.
A tiszti ügyészség véleményt nyilvánít közigazgatási, gazdasági és árvaügyekben.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
2. 7. A Mérnöki Hivatal iratai (1875–1922)
A levéltári anyag terjedelme: 43 k.; 121 d.; 15,42 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A Mérnöki Hivatal a Városi Tanács számára építési, városrendezési ügyekben szaktanácsot ad, javaslatokat, tervrajzokat készít a városi közlekedés
szabályozása, a városi vízvezeték kiépítése tárgyában, nyilvántartást vezet a
középületek tervrajzairól, az utcahálózat szabályozásáról, szennyvízlevezető
árkok, hidak, járdák, utak, közkutak építéséről, utcaelnevezésekről, házszámozásról. Építési felügyeletet lát el. Földmérésekről és a városi parcellákról
térképeket készít, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
2. 8. A Pénzügyi Ügyosztály iratai (1889–1921)
A levéltári anyag terjedelme: 478 k.; 11 d.; 97,42 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
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A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a város bevételeiről és kiadásairól, haszonbérletekről, ingatlanok eladásáról, aszfalt és tégla járdák építési költségeiről, különböző pénzügyi alapokról vannak adatok (vízvezeték és csatornázási, városháza-építési,
Palicsfürdő, árvaszéki, közút és közmunka, városi kórház, gázművek,
kaszárnya építésre/támogatásra létrehozott alapok); főkönyvek a városi hivatalnokok és nyugdíjasok fizetéséről, a kamatokról, a letétekről és idegen
tőkéről, továbbá adókönyvek, haszonbérleti szerződések, közvilágításra
vonatkozó iratok, az alapok zárszámadásai, a középületeken végzett munkálatok számadásai, iskolai beiratkozási díjakból befolyt jövedelemről kimutatás, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
2. 9. A Kapitányi Hivatal iratai (1861–1919)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 d.; 0,48 ifm.
Nyelv: magyar, német, szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Megtalálhatók benne a rabok kihallgatási jegyzőkönyvei, büntető ügyek
vizsgálati iratai, körözőlevelek, bűnözők személyi leírásai, különböző rendezvények tartására kiadott engedélyek, továbbá kijárási tilalom elrendelése
vagy megszűntetése, tartózkodási engedélyek, idegenek bejelentése, útlevelek ellenőrzése tárgyában keletkezett iratok, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
2. 10. A Városi Főorvosi Hivatal iratai (1898–1924)
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; / d.; 0,10 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
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A levéltári anyag tartalma:
Nyilvántartások a csecsemők oltásáról és újraoltásáról, névjegyzékek a
bábákról/szülésznőkről, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.
2. 11. A Katonai Ügyosztály iratai (1842–1918)
A levéltári anyag terjedelme: 156 k.; 1 d.; 2,97 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Újoncok, tartalékosok névjegyzékei, újbóli honosítási nyilvántartások, szabadságolási nyilvántartások, iratok a hadiözvegyek, hadiárvák és hadirokkantak állami segélyezéséről, hadikölcsön naplók, mozgósítási iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 3 TÉRKÉPGYŰJTEMÉNY
(ZBIRKA KARATA I PLANOVA)
1556 – *
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 740 darab; 0,74 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár (részletes térképleírással); időrendi és helynévmutató
A gyűjtemény jelentősége: nagy jelentősséggel bír

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 19. A fond elnevezése: Zbirka planova i geografskih mapa (1770–1948).
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A levéltári anyag tartalma:
A gyűjtemény három csoportra van osztva:
3.1. kéziratos térképek
3.2. nyomtatott térképek
3.3. térképek másolatai
A gyűjteményen belül az összes térkép a város területi beosztása szerint
csoportosított:
– a város belterülete (beépített városrész)
– a város körüli terület és pusztái
– idegen terület (nem Szabadka városhoz, vagy környékéhez tartozó
terület.
A különleges értékű kéziratos térképek (3.1.) (1770–1952) is ugyanezekre
a csoportokra oszlanak, azzal a különbséggel, hogy itt a második csoport
tovább oszlik: a város körüli területre (3.1.2.) - Sándor, Napnyugati ugarok,
Tuki ugarok és Napkeleti ugarok, a Bajai, Halasi és a Majsai szőlők, stb.) és
a város külterületére (3.1.3.) a 12 pusztával: Bajmok, Csantavér, Kelebia,
Tompa, Tavankút, Nagyfény, Györgyén, Verusics, Zobnatica, Vámtelek, Palics és Ludas.
A város területének rendszeres felméréseit dokumentálja az 1787-ben kidolgozott 9, 1788-ban 8 és 1789-ben 6 térkép. A gyűjteményből hiányoznak
az 1790-ben és 1791-ben készült kéziratos térképek. A nyomtatott térképek
1880-tól kezdődnek, a térképmásolatok pedig, 1556-tól.62
Az iratképző története:
A gyűjteményt a Levéltárban alakították ki.
A gyűjtemény története:
A térképeket különböző forrásokból gyűjtötték. A gyűjteményben vannak
földrajzi, kataszteri, földmérői, történelmi és katonai térképek, birtok térképek
és mások.
A kéziratos térképek egy része a Magisztrátus iratanyagából került ki,
melyeknek tárgyi hovatartozását nem lehetett megállapítani. Ezeket a
térképeket városi mérnökök készítették a városi és a szomszédos ingatlanok
között a mezsgye megállapítása és a városi ingatlan feletti tulajdonjog bizonyítása céljából. Ugyanezek a térképek földmérési, parcellázási, kolonizációs folyamatoknál is használatban voltak.

62

SzTL F. 3 Fonddosszié.
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1963-ban a Levéltár 110 térképet vett át a Városi Népbizottságtól, hatot a
Városi Mérnöki Hivataltól, a térképek legnagyobb részét, 408 darabot, pedig
1967-ben szállítottak át a Városháza tornyából a Levéltár helyiségeibe. A
mostoha tárolási körülmények miatt igen sok térkép rossz állapotban és rendezetlenül került az intézménybe.63 Az értékes levéltári gyűjtemény megőrzése és megvédése érdekében a térképeket több levéltári dolgozó
különböző években és több szakaszban darabszinten rendezte és jelzetelte.64
Mindegyik csoporton és alcsoporton belül a térképek időrendi sorrendben vannak. A gyűjteményben jelenleg 704 térkép van nyilvántartva.65

F. 4 SZUCHICH GYÖRGY, VÁROSI KAMARÁS IRATAI
(ĐORĐE SUČIĆ – GRADSKI BLAGAJNIK)
(1795–1796), 1779–1806*

Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: magyar, német, latin, szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék67
A fond jelentősége: nagy jelentősséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában levelezés, számadási és vagyonjogi iratok (kötelezvények,
adókönyvecskék, számlák, szerződések, felhatalmazások, fellebbezések,
határozatok vannak.
Az iratképző története:
Szuchich György 1748. január 7-én született, apja Márton, anyja Parcsetics Mária. 1790-ben városi kapitányként tevékenykedett, 1795–1796-ban
pedig, a városi kamarás feladatait látta el. Halálának éve ismeretlen.

VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 42–48.
A térképek a régi jelzet mellé új jelzetet is kaptak. Az új jelzet a következő elemekből áll: a fondszám, a meghatározott csoport száma, az alcsoport sorszáma.
65 SzTL F. 3 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 19. A fond elnevezése: Đorđe Sučić gradski
komornik (1779–1806)
67 SzTL F. 4 Fonddosszié, 3/5.
63
64
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A fond története:
A fond iratanyagát a Levéltár, a szabadkai Magisztrátus anyagával együtt
vette át. 1963-ban Szuchich György irataiból külön fondot alakítottak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 5 ÜRMÉNYI MIHÁLY, SZABADKA VÁROS KIRÁLYI BIZTOSÁNAK
(MICHAËL ÜRMÉNYI – COMESSARIUS REGIUS) IRATAI
(MIHALJ IRMENJI, KRALJEVSKI KOMESAR – SUBOTICA)
(1782–1788), 1782–1791
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 4 d.; 0,60 ifm.
Nyelv: latin, német
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár tárgymutatóval
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír68
Mikrofilmezés: részben, 4 könyv
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában Bajmok és Csantavér településekkel kötött szerződések, jelentések az ezekben a falvakban uralkodó állapotokról, iratok Sándor mielőbbi
betelepítéséről, városi földek eladásáról, városi pénztárak ellenőrzéséről,
telekkönyvekbe való betekintési kérvények „a terep állítólagos szabálytalan
felmérése” miatt, telekkönyvezési kérvények vannak.
Az iratképző története:
A Magyar Királyi Helytartótanács és a Magyar Királyi Kamara királyi biztosokat küldtek Szabadkára a helybeli állapotok rendezése, felsőbb utasítások
végrehajtása céljából. Az első Szabadkára küldött királyi biztos Ürményi Mihály volt, megbízatását 1782. március 18-án kapta a Pozsonyban székelő
Magyar Kamarától. Szabadka 1743-tól az ún. örökös szerződés aláírásától

68

Službeni glasnik Republike Srbije, 42/1998.
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használhatta, az 1779. évi szabadalomlevél értelmében, birtokolhatta a város
határában lévő 12 pusztát, valamint a Körös-patakot és a Palicsi-tavat.69
Ennek ellenében a város köteles volt a királyi pénztárba 1779. március 4-étől
kezdve, hat éven belül 266.666 forintot és 40 krajcárt kamatostól befizetni. Az
összeg megfizetésének kötelezettsége a város minden ingatlan tulajdonosát
érintette. A birtokosok ezt az ügyet nem vették komolyan, úgyhogy a központi
hatósági szervek kénytelenek voltak Ürményi Mihály királyi biztost Szabadkára küldeni, aki május 13-án a Magisztrátushoz intézett levelében a következő problémákat emelte ki: miért nincs kifizetve a váltságdíj, maradt-e
még nem eladott ingatlan, a Magisztrátus miért nem kínálja fel a hátramaradt
földeket külföldieknek, akik készpénzben tudnának fizetni, hogyan kell gazdálkodni a közpénzekkel? Elrendelte a telekkönyvek vezetését, ahová beírták
minden tulajdonos nevét, földjét, a váltságdíjat, a befizetett összeget és az
esetleges tartozást. Ürményi királyi biztos újjászervezte a Magisztrátus teljes
ügyviteli rendszerét. Elrendelte a Magisztrátus gyűléseinek hetente háromszori tartását: hétfőn, pénteken és szombaton. A Magisztrátus illetékességébe
tartozott a 60 forintot nem meghaladó elsőfokú polgári ügyek intézése, melyek
másodfokú lefolytatására a Tárnoki Szék volt illetékes. Ezen ügyek intézése
pénteken történt. A hét bármelyik napján a városi bíró, minden 10 forintot nem
meghaladó perben hozhatott jogerős határozatot, pénteken pedig bűnügyekben. Minden más ügyben a királyi biztos meghagyta a régi szokásokat.
Ürményi ezenkívül, elrendelte a város külterületének felmérését, a
telekkönyvek vezetését és a pénzügyi állapotok orvoslását. Fő feladata azonban, a váltságdíj kifizetésének elérése volt, amiben nagy segítségére volt Latinovics (Latinovits) János Bács vármegyei alispán.
A polgárok fellebbezéseinek megoldásában a jobb keze Szálási Péter,
járási elöljáró volt.
Ezeken kívül feladata volt még, Bajmok, Csantavér és Sándor puszták
betelepítésének felgyorsítása, a váltságdíj beszedése és az építési szabályrendelet kidolgozásának szorgalmazása, amivel Szabadka a modern települések formáját készült felvenni.
A fond története:
A fond 1952-ben, a szabadkai Városháza épületében működő Városi Népbizottság helyiségeiből, a Magisztrátus anyagával együtt került a Levéltárba.
69 DIMITRIJEVIć, Mirjana – ULMER, Gáspár: Večiti ugovor Magistrata Subotice sa
Ugarskom kraljevskom komorom iz 1743. godine. A város 1743. évi örökös szerződése a
Kamarával. In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka, 1991. 61–72.; MAGYAR
László: Szabadka és lakossága. In.: KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka, 1991.
16–21.

44

1990-ben a levéltári anyag védelme érdekében, a fond jegyzőkönyveit mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 6 CSANTAVÉR FALURA VONATKOZÓ ÚRISZÉKI IRATOK
(SEDES DOMINALIS) – CSANTAVÉR
(VLASTELINSKI SUD SELA ČANTAVIR – ČANTAVIR)
(1779 –1848), 1783–1848
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 24 k.; 9 d.; 1,10 ifm.
Nyelv: latin, magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, fondismertető/ismertető leltár70,
analitikus leltár
A fond jelentősége: nagy jelentősséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 24 könyv71 (jegyzőkönyvek)
A levéltári anyag tartalma:
A pénztár és a számadási ügyvitel felülvizsgálati maghagyásai, a csantavéri árvák vagyona kezelésével kapcsolatos iratok, adóügyi perek, egyházi
követelések, polgári perek, végrendeletek, árvaszéki és bűnfenyítő ügyek
iratai.
Az iratképző története:
Az 1779. január 22-i királyi privilégium által Szent Mária mezőváros
megkapja a szabad királyi városi rangot és a Maria Theresiopolis nevet. Az
említett szabadalomlevél 2. pontja szerint, a város nemesi előjoggal rendelkezett, a Magisztrátusnak joga és kötelessége volt jobbágyfalvaiban, így
Csantavér faluban is, úriszékeket tartani. Az úriszékek alapítását és
működését szabályozó törvények a hűbéri társadalmi rendszer időszakából
származnak.
Az úriszékek polgári és büntetőjogi perekben elsőfokú feudális bíróságok.
A jobbágyok és a földesúr között a földesúri adó megfizetése miatt keletkezett,
70
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SzTL F. 6 Fonddosszié, 2/5.
SzTL F. 6 Fonddosszié, 3/5. Mikrofilmjegyzék.
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illetve jobbágyok és jobbágyok között kialakult peres ügyekben ítélkezett. A
tárgyalásokon a földesúr elnökölt hivatalnokok jelenlétében. Ha a tárgyalás
tárgya a földesúr érdekeit érintette, akkor az 1836. évi X. törvénycikk alapján,
nem elnökölhetett és nem bíráskodhatott saját perében.
A Csantavéri Úriszék minden tárgyalása rendszerint egy megyei hivatalnok, vagy pedig Szabadka szabad királyi város polgármestere, vagy annak
helyettese elnöklete alatt folyt. A jegyzőkönyvvezető mellett egy „ülnök” is
jelen volt, általában a városi ügyész és az ügykezelő, akik az eljárás során az
elnöklő segítségére voltak. Amikor azonban egy földbirtokos haszonbéri
ügyéről szólt a tárgyalás, akkor az ülnökök helyén a falubeli földbérlők
(árendátorok) ültek. Minden tárgyalás törvényes lefolytatására a “megjelentek” ügyeltek, akik a magasabb tisztséget betöltő vármegyei hivatalnokok, a
szomszéd birtokok képviselői, a tanácsnokok, a városi jogvédők, a haszonbérlők ügyvédei közül kerültek ki.
A feudális korra jellemző bíróságok, az úriszékek az 1848. évi IX. és XI.
törvénycikkek értelmében szűntek meg.
A fond története:
A fond iratanyaga a Magisztrátus fondjával együtt a Városháza épületében,
a Városi Népbizottság helyiségeiben helyezkedett el. A levéltári anyagot 1952ben innen vette át a Levéltár. Az úriszéki iratok elintézésük időrendjében vannak archiválva. 1990-ben a jegyzőkönyveket mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
F. 7 KATANCSICS ELEK, SZABADKAI VÁROSI FŐÜGYÉSZ
(ALEXIUS KATANCHICH FISCUS CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS)
IRATAI (ALEKSIJE KATANČIĆ – GRADSKI PRAVOZASTUPNIK)
(?–?), 1772–1792
Alapadatok fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2.d.; 0,24 ifm.
Nyelv: latin, német, magyar, szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír72
72
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A levéltári anyag tartalma:
A fondban tulajdonjogi iratok, magánszemélyekkel folytatott levelezés,
hatóságok, hivatalok leiratai, átiratai, a város peres iratainak másolatai, közmunkára utalt személyek névjegyzékei, kihallgatási jegyzőkönyvek, valamint
Katancsics Elek személyes iratai vannak. A fond évköre 1772–1792, az
iratképző évköre viszont ismeretlen.
A fond története:
A fondot a Levéltár 1952-ben vette át a Magisztrátus anyagával együtt,
amelyből 1963-ban lett kiemelve és azóta külön fondot alkot.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 8 GLUDOVÁCZ JÓZSEF, SZABADKA VÁROS KIRÁLYI
BIZTOSÁNAK (JOSEPHO GLUDOVACZ, COMESSARIUS REGIUS –
MARIA THERESIOPOLIS) IRATAI
(JOŽEF GLUDOVAC, KRALJEVSKI KOMESAR – SUBOTICA)
(1788–1790), 1779–1793
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; 13 d.; 1,45 ifm.
Nyelv: latin, német magyar, szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár73, az
analitikus leltárhoz tárgymutató
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Kérvények, fellebbezések, tervrajzok, építési előszámlák, kéziratos térképek a városról, alaprajzok, birtokosok névjegyzékei, a lakosság összeírása,
erdősített területről kimutatás, földkiosztással, bővítéssel vagy föld-visszaszármaztatással kapcsolatos iratok, stb.
Az iratképző története:
Gludovácz József királyi biztost a Magyar Királyi Helytartótanács és a Magyar Királyi Kamara küldi Szabadkára azzal a megbízatással, hogy felsőbb
73
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rendeletekkel összhangban rendezze, irányítsa a város ügyeit, különösen a
városi Magisztrátus törvényhatósági tevékenységét. Elődje, Ürményi Mihály
1782–1788-ig volt királyi biztos, Gludovácz József pedig, 1788–1790-ig volt
szolgálatban Szabadkán.74
Még mielőtt az új királyi biztos átvette volna a szolgálatot, a Magisztrátus
könnyelmű földkiosztási határozatai elégedetlenséget váltottak ki a városban.
Ugyanis a városi határ összterületét a 300 létező családból mindössze nyolc
család között osztották fel, amit maga a Királyi Udvar is elítélt. Természetesen
ezek a családok minden eszközzel védték birtokaikat, bekerítették azokat és
a fegyver használatától sem vonakodtak. Így Gludovácz József felsőbb engedéllyel, szükség esetén a katonaságot is bevonhatta. Megérkezésekor, a
királyi biztos tájékoztatta a Magisztrátust feladatairól, betekintést követelt a
városi pénztár ügyeibe és állandó felügyelet alá helyezte a pénzügyeket –
bevételeket és kiadásokat, váltságdíj-hátralékokat, kamatokat, a város teljes
adósságát, a haszonbérleti szerződéseket. Átnézte a templomi anyakönyveket és számlákat és más iratokat. A jelentések elkészítésével Popović
Jovan tanácsnokot bízta meg. Megszervezte a város adósságainak törlesztését, sőt saját maga is kölcsönzött a városnak 10 000 forintot erre a célra.
Gludovácz első feladata a tulajdonjogi viszonyok rendezése volt. Újból
felmérette a kilenc puszta területét majd a felmért 2300 lánc földterületet kiosztotta a legszegényebb, polgári jogokkal rendelkező lakosok között. A polgári
jogokkal rendelkező lakosok most birtokjoggal is rendelkeztek a városban és
faluhelyt is. A levéltárban meg van őrizve a polgárok esküjének szövege,
amellyel ők uralkodójuk és szabad királyi városuk iránti, háború esetén pedig,
a péterváradi és az eszéki parancsnokaik iránti hűségre esküdtek.
A királyi biztos továbbá szabad kezet kapott Bajmok, Csantavér jobbágyfalvak haszonbérbeadási ügyeiben és Sándor puszta betelepítésében is. Szolgálata alatt szabályozta a kereskedők helyzetét a vásárokon, akik bódét, vagy
kereskedői sátor felállítására helyet kértek a „nemesek során.” Királyi biztosi
utasítással szabályozta a kereskedők elárusító helyét a vásárokon.
Gludovácz részt vett különböző ügyek intézésében: betekinthetett a
lakosok személyes pereibe, az igazságtalanul elítéltek fellebbezéseibe, Sándor falu lakosainak letelepedési engedélyeibe, Csantavér és Bajmok falvak
haszonbérlői fellebbezéseibe, a lakosok háztelek igénylési, földtöbblet átengedési, adófelmentési és egyéb kérvényeibe. Elrendelte a városi mérnöknek
a városi hidak és töltések állapotának megvizsgálását és a károsodások
javítását. Sokat tevékenykedett a város lakosságának műveltségi és
74 Az új királyi biztos érkezéséről a szabadkai Magisztrátust Bachó János, a lugosi királyi biztos értesítette 1788. április 17-én. SzTL F. 8 Analitikus leltár, 5.
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képzettségi szintjének növelésén, a város kiépítésén és bővítésén, építészeti
arculatának fejlesztésén. Meghatározta a város belterületének határát és szabályozta a közlegelők használatát. Külön gondot fordított a város belterületének rendezésére és szépítésére, elrendelte a középületek városi
nyilvántartásba vételét és karbantartását. Külön figyelmet fordított a városi
tisztségviselőkre és gondosan kidolgozta a városi hivatalok illetékességi körét.
Mandátuma idején a városi pénztárból a Magisztrátus írásbeli jóváhagyása
nélkül nem lehetett pénzt kifizetni, valamint a pénztárnokok heti és havi jelentéseket voltak kötelesek leadni.
Gludovácz József eredményes munkájának elismeréséről az a tény is
tanúskodik, hogy 1794. november 26-án azt a megbízatást kapta a királyi udvartól, hogy fejezze be a megkezdett reformokat, majd a város helyzetéről írásos jelentést készítsen.
Gludovácz elődje Ürményi Mihály (1782–1788-ig), utódja Skultéty Ferencz
(1819–1823-ig) volt.
A fond története:
A fond iratait a Magisztrátus anyagával együtt 1952. 09. 19-én vette át a
Levéltár, rendezésükre 1975–1976-ban került sor.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 9 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÚRISZÉKÉNEK
(SEDES DOMINALIS) IRATAI – SZABADKA
(VLASTELINSKI SUD GRADA SUBOTICE – SUBOTICA)
(1779–1848), 1794–1848
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 20 k.; 7 d.; 0,90 ifm.
Nyelv: latin, magyar, német, szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár tárgy-,
helynév- és személynévmutatókkal
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír75
Mikrofilmezés: részben, 20 könyv (jegyzőkönyv)
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A levéltári anyag tartalma:
Revizorok jelentései, Bajmok és Csantavér falvak pénzügyeiről szóló iratok, hűbéri járandóságokkal kapcsolatos perek, polgári perek iratai, Szabadka
város tulajdonában lévő Bajmok, Csantavér és Sándor falvak lakosainak
fellebbezései bűnfenyítő ügyekben.
Az iratképző története:
Az 1779. január 22-i királyi oklevél által Szent Mária mezőváros megkapta
a szabad királyi városi rangot és a Maria Theresiopolis elnevezést. Az említett privilégium 2. pontja szerint a város nemesi előjoggal rendelkezett, a
városi tanácsnak joga és kötelessége volt jobbágyfalvaiban, Bajmok, Csantavér és Sándor falvakban, úriszékeket tartani. Az úriszékek alapítását és
működését szabályozó törvények a hűbéri társadalmi rendszer időszakából
származnak.
Az úriszékek polgári és büntetőjogi perekben elsőfokú bírósági szervek. A
jobbágyok hűbéri adóssági, tulajdonjogi ügyeiben ítélkezett. A tárgyalásokon
a földesúr elnökölt hivatalnokok jelenlétében. Ha a tárgyalás tárgya a földbirtokos érdekeit érintette, akkor az 1836. évi X. törvénycikk alapján, nem elnökölhetett és nem bíráskodhatott saját perében.
A feudális korra jellemző bíróságok, az úriszékek beszüntetésére az 1848.
évi IX. és XI. törvénycikkek értelmében került sor. Fennállásának kezdeti
időszakában az úriszék a jobbágyok ügyeit és a birtokügyeket tárgyalja, 1826tól pedig, csak büntető ügyekben ítélkezik. Az 1824. október 22-én kelt oklevél értelmében ugyanis, a városi Magisztrátus ítélkezhetett büntető
ügyekben is, ami addig Bács vármegye illetékességébe tartozott.
Az úriszékek tárgyalásain rendszerint a városi főbíró vagy annak helyettese
elnökölt. Minden tárgyalás törvényességét megyei hivatalnokok, szomszéd
birtokok képviselői, tanácsnokok, városi jogvédők vagy a haszonbérlők
ügyvédei felügyelték.
A fond története:
Az iratokat 1952-ig, a Levéltárba kerüléséig, a Magisztrátus anyagával
együtt a Városháza helyiségeiben őrizték.
A jegyzőkönyvek védelme érdekében, 1990-ben mikrofilmezték azokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
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F. 10 BAJMOK FALURA VONATKOZÓ ÚRISZÉKI IRATOK
(SEDES DOMINALIS) – BAJMOK (VLASTELINSKI SUD SELA BAJMOK
– BAJMOK) (1779–1848), 1792–1847*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 36 k.; 14 d.; 1,70 ifm.
Nyelv: latin, magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, ismertető leltár
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 36 jegyzőkönyv
A levéltári anyag tartalma:
Revizori jelentések a pénztár állapotáról, bajmoki árvapénzek kezelésével,
hűbéri adókkal kapcsolatos perek, egyházi követelések, polgári perek iratai,
hagyatéki és más peres iratok.
Az iratképző története:
Az 1779. január 22-i királyi oklevéllel Szent Mária mezőváros megkapja
a szabad királyi városi rangot és a Maria Theresiopolis elnevezést. Az említett kiváltságlevél 2. pontja szerint a város nemesi előjoggal rendelkezett, a
városi tanácsnak joga és kötelessége volt jobbágyfalvaiban, így Bajmok
faluban is, úriszéket tartani. Az úriszékek alapítását és működését szabályozó
törvények a hűbéri társadalmi rendszer időszakából származnak.
Az úriszékek polgári és büntetőjogi perekben elsőfokú bírósági szervek. A
jobbágyok hűbéri adóssági, tulajdonjogi ügyeiben ítélkezett. A tárgyalásokon
a földesúr elnökölt hivatalnokok jelenlétében. Ha a tárgyalás tárgya a földbirtokos érdekeit érintette, akkor az 1836. évi X. törvénycikk alapján, nem elnökölhetett és nem bíráskodhatott saját perében.
A feudális korra jellemző bíróságok, az úriszékek beszüntetésére 1848ban, az 1848. évi IX. és XI. törvénycikkek értelmében kerül sor.
A fond története:
A fond, 1952-ben a Magisztrátus anyagával együtt került a Levéltárba. A
jegyzőkönyvek védelme érdekében 1990-ben mikrofilmezték azokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrződött.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 23–24. A fond neve: Vlastelinski sud za Bajmok (1792–1847).
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F. 11 SÁNDOR JOBBÁGYFALU (POSSESSIO SANDOR) IRATAI –
SÁNDOR (KMESTOVSKO SELO – ALEKSANDROVO)
(1804–1849), 1803–1850*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 6 k.; 4 d.; 0,70 ifm.
Nyelv: latin, magyar, német, szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Felsőbb hatóságok rendeletei és felhívásai, amelyek értékes adatokat tartalmaznak a falubeliek életéről.
Az iratképző története:
Bajmok és Csantavér puszták betelepítését követően a város 1785-ben
azt a feladatot kapta, hogy telepítse be a Palicsi-tó alsó részén fekvő területet,
Sándort is.78 A kolonizáció célja a város megyei közterhektől való megszabadulása volt.79
Két évvel később, 1787. január 5-én 80 szerb család kért letelepedési engedélyt Sándorba, szerb falu létesítése céljából. 1795. júniusában megállapítják a föld minőségét, ami szerint az a második kategóriába tartozik. Ezt
követően pedig, a Magyar Királyi Helytartótanács 1799. november 12-ei rendelete 60 telek betelepítését engedélyezi. Az 1800-ban Sándor jobbágyfalu és
Szabadka város között kötött úrbéri szerződést 1802-ben, a betelepítés befejezése miatt, örökös szerződéssé változtatják. Az örökös szerződés és a
helység pecsétjének átadásával, 1804 februárjában hivatalosan is megalakul
Sándor jobbágyfalu. A pecsét közepén a püspök alakja helyezkedik el háromszoros kereszttel a jobb kezében és búzakalásszal a bal kezében. A pecsét
felirata: SIGILLUM POSSESSIONIS SANDOR – 1800”.
Az adóügyek Bács-Bodrog vármegye illetékességébe kerülnek. Megalakul
a falu helyhatósága, a helyi úriszék pedig, 1805. január 2-án tartja meg első
ülését. Ez a helyzet 1849-ig tart, amikor létrejön a Szerb Vajdaság és Temesi
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 24–25. A fond neve: Opština Aleksandrovo
(1803–1905).
78 ULMER, Gašpar: Vlastelinsko naselje Aleksandrovo. Subotica, 1999. 10–26.
79 Sándor mai területe valószínűleg már jóval régebben is lakott volt, amit az első
kolonisták által talált régi beomlott kutak, a falu keleti részén fekvő templom romjai
bizonyítanak. In.: ULMER, Gašpar: Zemljišni posed sela Aleksandrovo u prvoj polovini XIX
veka, Matica srpska, Zbornik za istoriju. Novi Sad, 25/1982. 113.;
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Bánság koronatartomány, és ezáltal sor kerül Sándor jobbágyfalu társadalmi
helyzetének és közigazgatási beosztásának változására is.
A fond története:
A fond 1952-ig a Magisztrátus anyagával együtt, a Városháza helyiségeiben helyezkedett el. Az iratanyag a Magisztrátus része volt, majd külön
fondot képezett 1803–1905 évkörrel egészen 1990-ig, a legújabb rendezésig,
amikor a fond korszakokra oszlott és az 1850 utáni iratok, új fondszámok alatt
kerültek nyilvántartásba.80
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 12 SÁNDOR FALU ÚRISZÉKÉNEK (SEDES DOMINALIS) IRATAI –
SÁNDOR (VLASTELINSKI SUD SELA ALEKSANDROVO –
ALAKSANDROVO) (1779–1848), 1805–1848*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 30 k.; 3 d.; 0,50 ifm.
Nyelv: latin, magyar, szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, ismertető leltár
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 29 jegyzőkönyv
A levéltári anyag tartalma:
Revizori jelentések a pénztár állapotáról, hűbéri adókkal kapcsolatos
perek, egyházi követelések, polgári perek iratai, hagyatéki, árvaszéki és más
peres iratok valamint a lakosság legkülönbözőbb beadványai.
Az iratképző története:
Az 1779. január 22-ei királyi oklevéllel Szent Mária mezőváros megkapja
a szabad királyi városi rangot és a Maria Theresiopolis elnevezést. Az említett kiváltságlevél 2. pontja szerint a város nemesi előjoggal rendelkezett, a
SzTL F. 11 Átvételi jegyzőkönyv 58. szám 1952. szeptember 19.
Rendezés után Sándor község iratait lásd: 1850–1860 (F. 352) és 1861–1905 (F. 353).
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 25. A fond neve: Vlastelinski sud za Aleksandrovo (1805–1848).
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városi tanácsnak joga és kötelessége volt jobbágyfalvaiban, így Sándor
faluban is, úriszéket tartani. Az úriszékek alapítását és működését szabályozó
törvények a hűbéri társadalmi rendszer időszakából származnak.
Az úriszékek polgári és büntetőjogi perekben elsőfokú bírósági szervek. A
jobbágyok hűbéri adóssági, tulajdonjogi ügyeiben ítélkezett. A tárgyalásokon
a földesúr elnökölt hivatalnokok jelenlétében. Ha a tárgyalás tárgya a földbirtokos érdekeit érintette, akkor az 1836. évi X. törvénycikk alapján, nem elnökölhetett és nem bíráskodhatott saját perében.
Az úriszékek beszüntetésére 1848-ban kerül sor, az 1848. évi IX. és XI.
törvénycikkek értelmében.
A Sándori Úriszék minden tárgyalása rendszerint Szabadka szabad királyi város polgármestere vagy annak helyettese elnöklete alatt folyt. A
jegyzőkönyvvezető mellett egy ülnök is jelen volt, egy megyei hivatalnok,
városi tanácsnok és a városi kapitány. Minden tárgyalás törvényes lefolyásáról
a megyei hivatalnokok, a szomszéd birtokok képviselői, a tanácsnokok, a
városi jogvédők vagy a haszonbérlők ügyvédje, a jegyzők és a városi
főszámadó ügyeltek.
A fond története:
A fond 1952-ig, a Levéltárba kerüléséig, a Magisztrátus anyagával együtt
a Városháza helyiségeiben helyezkedett el. A jegyzőkönyvek védelme érdekében 1990-ben mikrofilmezték azokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 13 SCULTETY FERENC, SZABADKA VÁROS KIRÁLYI BIZTOSÁNAK
(FRANCISCUS SCULTETY, COMMESSARIUS REGIUS
MARIA THERESIOPOLIS) IRATAI (FERENC SKULTETI, KRALJEVSKI
KOMESAR – SUBOTICA) (1819–1823), 1779–1823*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; 8 d.; 1,40 ifm.
Nyelv: latin, magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 26. A fond neve: Skulteti Ferenc, kraljevski
komesar (1819–1823).
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Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, analitikus leltár tárgy- és névmutatóval
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 1 jegyzőkönyv 1819–1823.
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Magyar Királyi Kamara és a Helytartótanács, valamint a királyi biztos rendeletei, a polgárok fellebbezései, kérvényei, utasítások, jelentések, összeírások, utcaszabályozási és városrendezési tervrajzok, hirdetések
vannak, valamint iratok a Palicsi-tó és környékének leírásáról.
Az iratképző története:
A Magyar Királyi Helytartótanács 1819. augusztus 10-én kelt 22780-as
számú rendelete alapján Scultety Ferencet, a Magyar Királyi Kamara tanácsosát küldik Szabadkára, hogy királyi biztosként rendezze a közállapotokat
a városban. Annak ellenére, hogy a városnak már 40000 lakosa volt, az
ország más városaival összehasonlítva, az anyagi jólét is növekedett, az oktatás és művelődés terén sajnos leállt a fejlődés folyamata. Az 1820. évi
tisztújítás alkalmával nem voltak alkalmas emberek a városi tanácsban, és
nem volt a városban latin nyelvet tudó írnok, aki a jegyzőkönyveket átírhatta
volna, így ilyet máshonnan kellett hívni. A gimnáziumnak alig volt tanulója. A
városban növekedett a kihágások száma: sértegetés, önkényesség,
iszákosság, éjszakai zavargások, lövöldözés, munkanélküliség, rendetlen és
fésületlen polgárok miatt.
Scultety királyi biztos 1819 és 1823 között szolgált a városban. Tevékenysége a városi problémák megoldására irányult, építési szabályrendeletek
kidolgozását szorgalmazta, a Magisztrátus munkáját törvényes keretek között
igyekezett tartani és megakadályozta a szabálytalanságokat és a visszaéléseket. Véleménye szerint a város nagyon lemaradt a műveltség és a közerkölcs terén, ezért e jelenség okainak felderítését és azok megszüntetését
egy tanácsosokból álló bizottságra bízta.83 Scultety fejezte be a városi földek
szétosztását a szegény parasztok és a földnélküliek között, mivel a Magisztrátus kijátszotta elődjének, Gludovácz királyi biztosnak, az ezzel kapcsolatos a terveit.

83 A bizottság több sikeres javaslata közül az egyik az volt, hogy a városi közigazgatás
tagjainak hivatali időben és azon kívül is példát kellett mutatniuk rendes és illedelmes viselkedésből. In.: ULMER, Gašpar: Kraljevski komesar Skulteti u Subotici. Analitički inventar. Subotica, 1998. 3.
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A fond története:
A fond átvételére 1952. szeptember 19-én került sor, a Magisztrátus
iratanyagával együtt, darabszintű rendezésére pedig, 1975-ben. A segédletek
1976 és 1977-ben készültek el. A rendezés folyamán a fond terjedelme még
7 könyvvel gyarapodott.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 14 SZKENDEROVITS SIMON, SZABADKAI VÁROSI KAPITÁNY
IRATAI (SIMEON SKENDEROVIĆ, GRADSKI KAPETAN)
(1834–1844), 1825–1850*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb, latin, magyar, német
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír85
A levéltári anyag tartalma:
Végrendeletek, adásvételi szerződések, kérvények, számlák, haszonbérleti szerződések, adókönyvi kivonatok, telekkönyvek, obligációk, birtokok tervrajzai.
Az iratképző története:
Szkenderovits Simon városi tanácsnok, a városi kapitányi tisztséget 1834
és 1844 között látta el Szabadkán.
A fond története:
A fond 1952-ben a Magisztrátus iratanyagával együtt lett átvéve, és azon
belül is volt nyilvántartva. 1963. március 7-étől a fond iratai külön fondot
képeznek.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 27. A fond neve: Simeon Skenderović,
gradski kapetan (1820–1841).
85 Službeni glasnik Republike Srbije, 42/1998.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 15 POLYÁKOVITS ANDOR, SZABADKAI ÜGYVÉD IRATAI
(ANDOR POLJAKOVIĆ, advokat)
(1814–?), 1813–1851*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,30 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, latin
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A fondban személyes iratai vannak, oklevelek, levelek, számlák, obligációk, valamint peres iratok, ügyfelekkel kötött szerződések, hivatalos levelezés.87
Az iratképző története:
Polyákovits Andor Szabadkán született 1814-ben. Iskoláztatása folyamán
a történelmi időszakkal összhangban neve Andrija-ról Andorra lett magyarosítva. Elemi és középiskolai képzettséget Szabadkán kapott. Egyetemi
tanulmányait Pesten végezte 1835-ben, majd visszatér szülővárosába, és
szolgálatba lép a városi közigazgatási szerveknél, mint közjegyző. Ugyanakkor ügyvédként is dolgozik. A forradalom és szabadságharc idején
(1848/1849), igaz ugyan, hogy Szabadka távol is esett a harcok színhelyétől,
de ő nem vett részt aktívan az eseményekben, amiről az a kijelentése is
tanúskodik, hogy nem volt köze a forradalomhoz, azaz a magyar honvédséghez, inkább a „császári katonasággal” rokonszenvez. Mégis, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság (1850–1860) megalakulását követő években
Polyákovits Andornak hirtelen nyoma veszik. Ebből az időszakból csak az új
közigazgatási szervek által kiadott útlevele maradt fenn, az akkor hivatalossá
lett szerb és német nyelveken. Akkor még negyven éves sem volt, csak

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 27. A fond elnevezése: Andor Poljaković, advokat (1839–1869).
87 SzTL F. 15 Fonddosszié.
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feltételezhetjük, hogy az ötvenes évek elején hirtelen megbetegedett és
meghalt.88
Felesége Gvozdenovics Julianna volt, akivel 1843-ban nősült meg.
A fond története:
A fond iratait 1952-ben, a Magisztrátus anyagával együtt vette át a Levéltár. Rendezés közben megállapítást nyert, hogy Polyákovits Andor iratai
nem a Magisztrátus szervei által keletkeztek és ki lettek emelve annak
anyagából, személyi fondba.89 A levéltári anyagot a következő állagokra bontottuk: személyes iratok, személyes levelezés, pénztár, hivatalból eredő iratok
(peres iratok). Ekkor készült az áttekintő leltári jegyzék is.90
A megőrzöttség szintje:
Könyvek nincsenek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 16 EÖTVÖS PÁL, SZABADKA VÁROS KIRÁLYI BIZTOSÁNAK IRATAI
(PAL ETVEŠ, KRALJEVSKI KOMESAR)
(1840–1845), 1840–1845*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 3 d.; 0,5 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár név- és
tárgymutatóval
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 2 jegyzőkönyv
A levéltári anyag tartalma:
Mukits Simon főbíró és a városi tanácsnokok többsége közti viszálykodásokkal, tisztújítással, városi pénzügyekkel, adószedők választásával kapcsolatos iratok, polgárok kérvényei, fellebbezései vannak a fondban.

SzTL F. 15. 1. Személyes dokumentumok és levelezés (1835–1850).
SzTL F. 15 Fonddosszié. 1963. márciu 9-én kelt 03-53/1 számú átvételi jegyzőkönyv.
90 SzTL F. 15 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 27–28. A fond elnevezése: Etveš Pal,
kraljevski komesar (1840–1841).
88
89
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Az iratképző története:
Eötvös Pál 1840–1845 között volt szolgálatban Szabadkán azzal a feladattal, hogy véghezvigye a Magisztrátus közigazgatási szerveinek reformálását. Megszünteti a Magisztrátus illetékességét bírósági ügyekben, ezek
hatásosabb intézése végett kisebb kihágásokkal foglalkozó bizottságot alapít.
1844-ben elrendeli az egy főbíró és négy szenátorból álló, a Magisztrátustól
független úriszék magalapítását. A királyi biztos ezen kívül további újításokat
vezet be a pénzügyek terén, a telekkönyvi hivatal, a városi hivatalnokok, a
városi raktár munkájával kapcsolatban. Foglalkozik a polgárok kérvényeivel is
és a tanácsnokok munkájából eredő esetleges szabálytalanságokkal, visszaélésekkel.
A fond története:
A fondot a Levéltár 1952-ben vette át a Városháza épületében működő
Városi Népbizottság helyiségeiből.92 A jegyzőkönyvekről 1990-ben mikrofilm
készült.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 17 A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG
(K.K. BEZIRKSGERICHT ZU MARIA THERESIOPEL) IRATAI –
SZABADKA (SRESKI SUD SUBOTICA – SUBOTICA)
(1850–1861), 1850–1861
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 44 k.; 140 fasc.; 42 ifm.
Nyelv: német, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Felsőbb bírósági szervek rendeletei, leiratai, hivatalnokok illetményeivel,
adóbehajtással kapcsolatos dokumentumok, váltók, kötelezvények, hagyatéki
iratok, polgári perek, csődeljárások, telekkönyvi iratok, bíróságok között folytatott levelezés található a fondban.
92

SzTL F. 16 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 58. szám 1952. szeptember 19.
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Az iratképző története:
A Szabadkai Cs. Királyi Járásbíróság az 1848-as forradalom és szabadságharc után, 1850-ben alakult meg, amikor a bíróság teljesen különvált a
közigazgatástól, a bécsi kormányzat 1849. november 3-án jóváhagyott ideiglenes törvénykezési rendelete alapján. Illetékességét azok a bírósági ügyek
képezik, amelyeket korábban a Magisztrátus intézett (polgári és büntetőperek,
hagyatéki ügyek, végrehajtások, meghagyásos eljárások, telekkönyvek vezetése, stb.). A járásbíróság 1861. április 17-én, az alkotmányos városi
törvényszék felállításával szűnt meg.
A fond története:
A fondot a Levéltár több ízben vette át. Először 1952-ben,93 majd 1973ban, a Városháza épületében elhelyezkedő Városi Népbizottság helyiségeiből
és 1988-ban, a Vajdasági Levéltártól.94
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 18 PLAKÁTGYŰJTEMÉNY (ZBIRKA PLAKATA)
1817– *
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 10 d.; 2 iratcsomó; 1,13 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár, tárgymutató.
A levéltári anyag tartalma:
Plakátok, hirdetmények, kiáltványok, felhívások, polgári, katonai és politikai szervek/szervezetek rendeleteinek közzététele.96

SzTL F. 17 Fonddosszié. Átvételi jegyzékönyv 1952. szeptember 19., 58.szám.
SzTL F. 17 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyvek 03-58/1973 és 03-18/6 1988-ból.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 29. A gyűjtemény neve: Zbirka plakata
(1852–1964).
96 SzTL F. 18 Fonddosszié.
93
94
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A gyűjteményképző története:
Šokčić, Joso (Szabadka, 1902 – Szabadka, 1968), igen termékeny szabadkai újságíró,97 író és publicista.98 Az első világháború után, az osztrák–
magyar uralom alóli felszabadulástól, a szerb hadsereg 1918. november 13-i
szabadkai bevonulásától, illetve a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulásától kezdte el gyűjteni a szerbek és a bunyevácok 1918. évi sorsdöntő
eseményekben való részvételével kapcsolatos levéltári anyagot.99 E
tevékenysége idővel szenvedéllyé vált és kihatott egész munkásságára.
Jelentős mennyiségű és sokrétű anyagot gyűjtött össze: hivatalos dokumentumokat, fényképeket, leveleket, plakátokat, könyveket. Rendszeresen részt
vett műgyűjtők egyesületi összejövetelein és kiállításain. Személyes ismeretségein keresztül felvásárolt vagy csere útján hozzájutott egyedi dokumentumokhoz és plakátokhoz is. Így gyűlt össze a jelentős mennyiségű és
történeti értékű anyag: iratok, fényképek, újságok, folyóiratok és könyvek,
melyeket a II. világháború után átadott a szabadkai művelődési intézményeknek (részben felajánlotta eladásra, részben „saját akaratából” adta
át): a Városi Múzeumnak, a Városi Könyvtárnak és a Történelmi Levéltárnak.100 A gyűjtemény különböző eredetű plakátokat tartalmaz.
A gyűjtemény története:
A gyűjteményt a Levéltár több ízben vette át, illetve ajándékként kapta a tulajdonostól miután 1963-ban lezárult a Šokčić és a Levéltár közti per.101 Talán
ez az oka annak, hogy a gyűjtemény nem a volt tulajdonosa nevét viseli. A
későbbiek folyamán a gyűjtemény gyarapodott a Levéltárban előkerült plakátokkal és a későbbi átvételek darabjaival is (1990).102 A gyűjtemény rendezése
is fázisokban történt, 1971-től. Az első fázisban az anyag időrend szerinti rendezését, a plakátok megszámozását és bedobozolását végezték el. 1990-ben
újabb plakátok rendezetlen állapotban kerültek a Levéltárba, amelyek ren97 KOLOZSI Tibor: Szabadkai sajtó (1919–1945). Újvidék, 1979. 512. Impozáns azon
újságok és folyóiratok száma, amelyekkel Šokčić, munkássága folyamán közreműködött,
illetve amelyekben megjelentek írásai.
98 Írásai hagyatékából legjelentősebbek a Subotica pre i posle oslobođenja, Subotica,
1934. és a Szabadkai Városi Könyvtárban, kéziratban maradt legismertebb írása, amelyre
a legtöbben hivatkoztak is. Sto godina štampe u Subotici (1848–1948), u rukopisu u Gradskoj biblioteci u Subotici.
99 ŠOKčIć, Joso: Subotica pre i posle oslobođenja. Subotica, 1934.
100 SzTL F. 18 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 1963-ból; VELJANOVIć, Zoran: Pro
Arhivo – De Arhivo. 1997. 52–53.
101 A per és maga a megegyezés, Šokčić és a Levéltár között (1963. március 9.) arra
utal, hogy a plakátok megvásárlása és „ajándékozása” nem folyt zökkenőmentesen.
102 SzTL F. 18 Plakátgyűjtemény 1848–1980. Fonddosszié.
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dezésük után lettek hozzácsatolva a gyűjteményhez. Egy sérült május elsejei plakátot („Oglas za 1. maj 1914”) az újvidéki Szerb Matica (Matica srpska)
restaurálta 1988-ban.103

F. 19 A MOŠA PIJADE GIMNÁZIUM IRATAI – SZABADKA
(GIMNAZIJA „MOŠA PIJADE” – SUBOTICA)
(1795– ), 1852–1977
Alapinformációk a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 227 k.; 16 d.; 11,25 ifm.
Nyelv: szerb, latin, német, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Adatok a diákokról, a tantárgyakról, részben az iskola tevékenységéről és
pénzügyeiről.
Az iratképző története:
A szabadkai gimnázium őse, a három osztályú városi latin (grammatikális)
iskola 1747-ben nyílt meg. Működése során többször megszűnt és újjáalakult. 1789 és 1791 között Újvidékre helyezték, de 1791-től ismét Szabadkán
volt a latin iskola, amely 1795-ben ötosztályú gimnáziummá fejlődött. A világi
gimnázium alapítását, az 1849. szeptember 15-én Ferdinánd császár által
aláírt osztrák tanügyi szabályzat, A gimnáziumok és középiskolák szervezete
Ausztriában („Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in
Österreich”) tette lehetővé. E dokumentum alapján az 1848-as forradalom és
szabadságharc bukása után Magyarországon is sor került a tanügy megreformálására, amit a bécsi hatalom valósított meg, az osztrák közoktatási minisztérium „kezdeményezésére.” A gimnáziumi képzést nyolc évfolyamra
emelték, négy alsó és négy felső tagozattal. A volt Monarchia országaiban az
ezen a dokumentumon alapuló oktatási szervezet valamilyen formája a mai
napig is aktuális maradt. Az előadók szaktudással rendelkező világi tanárok
voltak. A középiskolák viszont hatévesek voltak, három alsó és három felső
osztállyal. A tantárgyak száma is gyarapodott.
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Uo. Átvételi jegyzőkönyv.

A gimnázium 1851/52 és 1860 között négyosztályú al-gymnasium volt.104
Az ötödik osztály 1861/62-ben indult, teljes évfolyammal (nyolc osztállyal) az
1862/1863-as tanévtől működött, és főgimnáziummá alakult.105 Az 1873/74es tanévtől kezdve az iskola jellege szerint városi községi gimnázium volt
(neve 1918-ig: Szabadkai Városi Katholikus Fő-gymnasium, Szabadkai Városi
Főgymnasium, Szabadka Szab. Kir. Város Községi Főgymnasiuma/Főgimnáziuma, Szabadka Városi Magyar Főgimnázium).
A gimnázium első épülete a városháza mellett 1818-ban épült. Új épületbe,
a mai helyére a VI. körbe, 1899-ben költözött.
A háborúk és társadalmi berendezések váltakozása kihatott a tanintézet elnevezésére és jellegére is. Az I. világháborút követően 1920-ban Bunyevác
Gimnázium (Bunjevačka gimnazija) néven indult, és ekkor csatolták hozzá az
1874–1919 között működött Felső Leányiskolát is. 1925-ben állami fiúgimnázium (Državna muška gimnazija) lett, mert a városban ekkor leánygimnázium (Ženska gimnazija) is alakult. 1941 és 1944 között az iskola Magyar Kir.
Állami Főgimnázium néven működött.
Az Újvidéki Tartományi Tanügyi Osztály 1945. november 12-i 9743/45
számú határozata alapján a szerbhorvát tanítási nyelvű fiú és külön leány
főgimnázium mellett megalakult Szabadkán a Magyar Tannyelvű Állami Vegyes Gimnázium (Državna potpuna mešovita gimnazija sa madjarskim nastavnim jezikom u Subotici) is, mely 1946-tól önállóan működött.106 A
leánygimnáziumot 1950-ben a fiúgimnáziumhoz csatolták, így ez új nevet
kapott: Szerbhorvát Tannyelvű Vegyes Főgimnázium (Viša mešovita gimnazija sa srpskohrvatskim nastavnim jezikom). A magyar és a szerbhorvát
tanítási nyelvű gimnáziumokat a Szabadkai Járás Népbizottságának 1956.
július 15-ei 01-19456-os számú határozata alapján egybevonták, és ekkor lett
az új iskola neve: Gimnazija MOŠA PIJADE Gimnázium – Subotica. A gimnázium V–VIII. osztálya középiskola lett, az 1958/59-es iskolaévtől I–IV. osztályra módosult. A gimnázium két szakiránnyal, a természettudományi és
matematikai, valamint a társadalomtudományi és nyelvi szakirányokkal rendelkezett.
A gimnázium megszüntetésére iskolareform miatt, az 1977-ben hozott
bírósági határozat alapján (OPS Subotica, Fi-282/77 26. XI. 1977) került sor.
Az iskola épületében, a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt jogutódja, az
104 GRÁBERNÉ BŐSZE Klára (Szerk.): A magyarországi iskolai értesítők bibliográfija,
15. kötet. Budapest. (A továbbiakban: GRÁBERNÉ BŐSZE Klára (Szerk.): Bibliográfia.
[2005], 196.
105 HEGEDŰS Antal–SZABÓ József (Szerk.): GYMNASIUM 1747–1997. Szabadka–
Subotica (a továbbiakban: GYMNASIUM 1747–1997.) 1997. 11–34.; 41., 55–57.
106 GYMNASIUM 1747–1997. 1997. 115–116.
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Egységes Oktatási és Nevelési Központ (Škola za zajedničko srednje vaspitanje i obrazovanje „Moša Pijade”), majd a Társadalmi Tevékenységek
Szakmunkásképző Központja kapott helyet.107
A fond története:
Az iratok 1967-ben, 1982-ben és 1988-ban a Gimnázium helyiségeiből
kerültek a Levéltárba.108 A megőrzött anyag fele 1752–1950-ből való. A levéltári anyag többségét a tanulók iskolai anyakönyve teszi ki. A tantestületi
jegyzőkönyvek, az iktatott iratok, a zárszámadások, a számviteli könyvek az
iskola 1950 utáni időszakából származnak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 20 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS VISSZAÁLLÍTOTT
TÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI – SZABADKA
(SUDBENI STO SUBOTICE – SUBOTICA)
(1861–1871), 1861–1872
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 96 k.; 152 d.; 25,50 ifm.
Nyelv: magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Mikrofilmezés: részben, 4 jegyzőkönyv
A levéltári anyag tartalma:
Polgári perek, büntetőperek, kereskedelmi cégek nyilvántartása, telekkönyvi iratok, jelzálogok, váltók és kötvények, testamentumok, felsőbb szervek rendeletei, rögtönítélő bírósági ítéletek, kihallgatások iratai, hagyatéki és
ajándékozási iratok, csődeljárások, végrehajtások, börtönjelentések, a törvényszék félévi és évi statisztikai jelentései.
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GYMNASIUM 1747–1997. 1997. 105., 115–116.
SzTL F. 19 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 1988. december 30. 03-18/21 szám.

Az iratképző története:
Szabadka szabad királyi város törvényszékét a Szabadka Város Képviselő-testületének 1861. április 22-én hozott határozata alapján állítják vissza.
Ezzel a határozattal az ítélkezés ismét a városi közigazgatási szervek törvényhatósági illetékességébe kerül, úgy, mint 1848 előtt. A városi testület nevezi
ki ezentúl a törvényszék elnökét és a bírókat, meghozza az ideiglenes ügyrendet, amely hatályban volt egészen a törvényszékekről szóló állami törvények
meghozataláig. A törvényszék pénzügyekben is függött a várostól; kivételt az
iratkezelési és a telekkönyvi részlegekkel tettek, melyek teljesen függetlenek
voltak a város iratkezelésétől, közigazgatásától. Az 1869. évi IV. törvénycikk
értelmében, amely a bírói hatalom gyakorlásáról szól, a városi közigazgatást
különválasztják az igazságszolgáltatástól, az 1871. évi XXXI. törvénycikk
értelmében pedig, megszervezik az elsőfokú önálló törvényszékek országos
hálózatát. Ezzel 1871. december 31-én megszűnik Szabadkán is a városi
törvényszék.
A fond története:
A város visszaállított törvényszékének iratai a Magyar Királyi Igazságügyi
Minisztérium utasítása szerint a Szabadkai Városi Tanács irattárába kerültek.
A Levéltár raktáraiba a Városi Népbizottság helyiségeiből 1952. szeptember
19-én került.109 A törvényszék jegyzőkönyveit megóvásuk érdekében 1990ben mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb hiányokkal kerültek a Levéltárba.

F. 21 A SZABADKAI TEMETKEZÉSI EGYLETEK IRATAI – SZABADKA
(SUBOTIČKA POGREBNA UDRUŽENJA – SUBOTICA)
(1863–1946); 1863–1946
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 292 k.; 19. d.; 5,62 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék

109

SzTL F. 20 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 58/1952.
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A levéltári anyag tartalma:
Több szabadkai temetkezési vállalat iratanyagát tartalmazza: igazgató bizottságok, egyletek közgyűlési jegyzőkönyveit, tagsági könyvecskéket, számadási könyveket, stb.
Az iratképző története:
A temetkezési egyesületek tevékenységüket szociális okokból kezdték
meg. A legszegényebb lakosoknak és családoknak haláleset bekövetkezésekor pénzsegélyt adtak. Ilyen célból alakult a XIX. század közepén az
első, a Szabadkai kölcsönösen segélyező temetkezési egyesület, mely
később Szabadkai Szt. Rókus Temetkezési Egylet néven működött. Hasonló
célból jött létre a Szabadkai Családgyámolító Egylet is, de nemcsak halálesetben, hanem munkaképtelenség és elszegényedés esetén is adott segélyt. A
harmadik egyesület volt a Szabadkai Szt. István Temetkezési Egylet, amely
1863-ban alakult. Ezek a temetkezési egyletek 1946-ban megszűntek,
munkakörüket pedig, az akkor létrehozott Városi Temetkezési Vállalat (Gradski pogrebni zavod u Subotici) folytatta.110
A fond története:
A számadási könyvek átvételére 1949-ben, az iratok átvételére pedig,
1953-ban került sor.111
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része került levéltárba.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 22 A SZABADKAI TANFELÜGYELŐSÉG IRATAI – SZABADKA
(ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA – SUBOTICA)
(1869–1945), 1869–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 197 k.; 174 d.; 24,37 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
110 IVÁNYI István: Szabadka története II, 1892, 571–573.; A megszűnéssel kapcsolatos gyűlését, a Városi Népbizottság, 1946. július 13-án tartotta.
111 SzTL F. 21 Fonddosszié. 31/1953. számú átvételi jegyzőkönyv.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 31–36. A fond neve: Školsko nadzorništvo
– Subotica (1869–1945).
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Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Szervezeti egységek iratai:
A Belterületi Iskolák (I.) Tanfelügyelősége (I Školsko nadzorništvo) 1894–
1946
A Külterületi Iskolák (II.) Tanfelügyelősége (II Školsko nadzorništvo) 1906–
1944
Szabadka Város I. Oktatási Osztálya / Belterületi iskolák (I Prosvetni odeljak) iratai 1919–1941
Szabadka Város II. Oktatási Osztálya/Külterületi iskolák (II Prosvetni odeljak) iratai 1928–1941
A Községi Iskolaszék (Mesni školski odbor) 1869–1946
A Népiskolák Igazgatósága (Uprave osnovnih škola) 1905–1944
A Községi Iskolaszék Gondnoksága (Ekonomat Mesnog školskog odbora)
1922–1940
Az Állami Elemi Népiskolák Gondnoksága (Školsko starateljstvo) 1908–
1944
Szabadka Város Iskolánkívüli Népművelési Bizottság (Narodno prosvećivanje) 1941–1944
Az Óvodai Felügyelő Bizottság (Komisija za nadzor zabavišta) 1904–1926
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában jegyzőkönyvek, iktató- és mutatókönyvek, a Tanfelügyelőség
hivatalos levelezése, nyilvántartások vannak. Az iratok adatokat tartalmaznak
a megtartott órák számáról, az oktatás és a népművelés megszervezéséről,
kirándulásokról, analfabéta és más tanfolyamokról, koncertek tartásáról, stb.
Az iratképző története:
Az oktatásügy korszerű, világi szervezetét az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk alapozta meg. Szabadkán már a következő évben, 1869-ben megalakult
a Községi Iskolaszék. A törvény elrendelte az általános tankötelezettséget és
részletesen intézkedett a népiskolai közoktatásról. A népoktatási intézmények
a község hatósága alá tartoztak. Az iskolaszék szervezetét, működését és
ügyrendjét a vallás- és közoktatásügyi miniszter szabályrendelettel állapította
meg.
Az új iskolai igazgatás polgárosodási folyamata egészen 1876-ig, a tanfelügyelőségek végleges megszervezéséig eltartott. Az 1876. évi XXVIII. törvénycikk értelmében a tanfelügyelő megbízatási feladatait a városi
közigazgatási bizottság tagjaként teljesítette. Az iskolaszéknek 1894-ben 13
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iskolakerületét négy igazgatóságba osztották. A Közoktatásügyi Minisztérium
1898-ban Szabadkán, a Zomborban működő vármegyei tanfelügyelőség mellett, Szabadka, Baja és Újvidék szabad királyi városok részére külön tanfelügyelőséget szervezett, amely 1901-ig működött.
A magyar tanfelügyelőségi szerveket és Mijo Mandić szabadkai tanfelügyelőt 1918 decemberében leváltották, és önálló iskolai tankerületet alapítottak.
A népiskolák tevékenységét 1918. december 1-jétől a Szerb Királyságban
1904. április 19-én meghozott oktatási törvény113 szabályozta, amely az 1919.
július 23-i módosítással volt hatályban. A módosított szerbiai törvényt Svetozar Pribičević oktatásügyi miniszter 1920. június 6-i határozata értelmében
az egységes oktatás miatt Vajdaság területére is kiterjesztették. 1918-tól a
tanfelügyelő felettese a Felügyelőtanács volt.
Az ország egész területére vonatkozó egységes népoktatásról szóló
törvény meghozatalára csak 1929 végén került sor, amikortól a népiskolák
egységes tanterv szerint dolgoztak.114
A népiskolák, óvodák és más tanügyi intézetek közvetlenül az oktatásügyi
miniszter, közvetve pedig a bánsági igazgatási szervek, a bánsági tanfelügyelő és a járási főszolgabíró, illetve a népiskolák igazgatósága illetékességébe tartoztak. Az oktatásügyi miniszter tanügyi járások alapítását
rendelte el járási tanfelügyelőkkel az élen. Minden iskolát felsőbb szerv által
kinevezett igazgató vezetett.
A Dunai Bánság Királyi Báni Kormányzatának az 1929. január 6-ai diktatúrája bevezetésével megalakult Újvidéken a Közoktatási Ügyosztály,
melynek élén az elöljáró/elnök (načelnik) volt. A Közoktatási Ügyosztály az
elemi iskolai és a középiskolai részlegekre oszlott. A járási főszolgabírók járási
tanfelügyelőkön keresztül biztosították a népoktatás működését.
A két világháború közötti időszakban, 1918-tól Szabadkán két tanfelügyelőség létezett, az I. a belterületi iskolák, a II. a külterületi iskolák
tanfelügyelősége volt. Közoktatási miniszteri határozat alapján 1927-től új
iskolai járások alakultak, és az I. Tanfelügyelőséghez a szabadkai tanyai
iskolák és Szabadka város, állami tanítási nyelvű iskolái tartoztak, míg a II.
Tanfelügyelőség a magyar tanítási nyelvű tanyai és városi iskolákat, valamint
a topolyai járás területén létező iskolákat foglalta magába. Az I. Tanfelügyelőséghez tartoztak még a nagyfényi, kelebiai és Palicsi úti iskolák is.
Mindkét tanfelügyelőség székhelye Szabadkán volt.
Prosvetni zakon Kraljevine Srbije iz 1904. godine, izmene i dopune Zakona 23. jula
1919. godine.
114 Zakon o narodnim školama od 9. dec. 1929. Megjelent a Szerb Királyság Hivatalos
Újságjában (a továbbiakban: Službene novine Kraljevine Jugoslavije).
113
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Ebben az időszakban járási tanfelügyelők voltak: Rieger Dezső 1918-tól,
1922 és 1928 között Aleksandar Mikić, 1926 és1928 között Petar Ognjanov
és 1931-től 1940-ig Radomir Vujić.
Az iskolai igazgatás szervezetén belül az Iskolaszéknek kiemelt szerepe
volt. 1921-ben augusztus 31-én alakult újjá, munkáját 1921. szeptember 31én kezdte meg. Élén a város főispánja állt. Az Iskolaszék tagjai a város elnöke, az elemi iskolai igazgató, a polgári iskolai igazgató, a körzeti orvos és
a község által választott öt tekintélyes polgár volt.
A nyolcosztályú oktatást a Jugoszláv Királyság 1929-ben megjelentetett
Népiskolákról szóló törvénye115 vezette be. Az elemi iskola és a felső népiskola is négy évfolyamos volt. A gyakorlatban azonban a helyzet egészen
más volt, főleg a falusi iskolák esetében az idénymunkák idején nehéz volt
ennek a törvényi kötelezettségnek eleget tenni.
Az oktatásügyi miniszter felügyelete alá tartozott az összes járási
tanfelügyelő, akiknek feladata volt az iskolaigazgatók munkájának ellenőrzése. A Tanfelügyelőséget 1944. októberében beszüntették, helyette ezt a
munkát, A vajdasági népfelszabadító bizottságok ideiglenes megszervezéséről és hatásköréről szóló határozat116 értelmében, a Szabadkai Körzeti
Népfelszabadító Bizottság Tanügyi Ügyosztálya folytatta.
A fond története:
A fond iratanyaga 1949-ig a Városháza helyiségeiben volt, rendezetlen állapotban. Már a következő évben. A Levéltárban sor került az 1869–1946
évkörű levéltári anyag évszerinti rendezésére – a könyvek 1894–1946, az iratok 1869–1946 között. A levéltári anyag zöme 1919–1941 közötti időszakból
származik. A fond végleges rendezésére 2004-ben került sor.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

115 Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 1929. december 9., 289. szám. (Zakon o narodnim školama.)
116 Vajdaság Hivatalos Lapja (a továbbiakban: Službeni list Vojvodine) 1/1945, 3. cikkely, 2. bekezdés (Odluka o privremenoj organizaciji i delokrugu rada narodnooslobodilačkih odbora na teritoriji Vojvodine).
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F. 23 A SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI– SZABADKA
(KRALJEVSKI SUDBENI STO – SUBOTICA)
(1871–1918), 1871–1918
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 237 k.; 133 d.; 352 fasc.; 80,85 ifm.
Nyelv: magyar, német
Rendezettség szintje: raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Szervezeti egységek iratai, vagy iratsorozatok:
23.1. Elnöki iratok
23.2. Telekkönyvi iratok
23.3. Hagyatéki iratok
23.4. Polgári perek
23.5. Csődeljárási iratok
23.6. Büntetőperek
23.7. Gyámsági iratok
23.8. Cégbírósági iratok
23.9. Váltóperek
23.10. Úrbéri iratok
23.11. Úrbéri iratok: Zentai részleg
23.12. Másodfokú fellebbezési perek
23.13. Jelentések a részvénytársaságok évi közgyűléseiről
23.14. Munkásbiztosítási Választott Bíróság iratai
23.15. Munkásbiztosító Hivatal iratai
23.16. Vegyes iratok
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában iratok a hivatalnokok járandóságairól; telekkönyvi iratok, hagyatéki iratok, gondnoksági ügyek; polgári, tulajdonjogi és csődeljárási perek,
válóperek, váltóperek, büntetőperek (gyilkosság, lopás stb.) vannak.
Az iratképző története:
A kiegyezés után kialakított bírósági szervezet általános hatáskörű elsőfolyamodású bíróságai a törvényszékek voltak. Létrehozásukat az 1871. évi
XXXI. tc. mondta ki.
A Szabadkai Királyi Törvényszék a Magyar Királyi Igazságügyi Minisztérium 1871. november 2-i 9225 IM számú rendelete értelmében és az
elsőfolyamodású királyi törvényszékek és járásbíróságok életbeléptetéséről
szóló 1871. évi XXXII. törvénycikk alapján alakult meg.
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A törvényszék a következő ügyekben járt el: büntető ügyek (gyilkosság,
közegészség elleni bűntettek, rablás, fosztogatás, gyújtogatás, zsarolás),
bűntettek amelyekért halálos ítélet, életfogytiglani vagy öt éven felül tartó
börtönbüntetés jár; polgári ügyek (ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjogi
perek, válóperek, cégbírósági iratok, úrbéri perek stb.). Hatáskörébe telekkönyvi ügyek is tartoztak, azzal, hogy az igazságügyi miniszter fenntartja a
jogot, hogy bizonyos esetekben átruházza a telekkönyvi ügyeket a járásbíróságokra.
A Szabadkai Királyi Törvényszékhez tartozó járásbíróságok székhelyei:
Szabadka, Topolya, Zenta és Kiskunhalas (Magyarország)117.
A Törvényszék az Osztrák–Magyar Monarchia bukása után Magyarország
fennhatósága alá került, de ténylegesen a Szerb Királysághoz tartozott. A
Törvényszék nem ismerte el Vajdaság annexióját a Szerb–Horvát–Szlovén
Királysághoz, így továbbra is a Magyar Igazságügyi Minisztérium rendeletei
alapján ítélkezett. Ez a helyzet 1919 februárjáig eltartott, amikor az SzHSz
Királyság hivatalnokai már az új ország előírásai értelmében folytatták le az
eljárást. A bíróság új elnevezése: Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Törvényszéke Szabadkán. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés
értelmében a Szabadkai Királyi Törvényszék megszűnt.
A fond története:
A fond iratanyagát a Levéltár 1966. május 19-én, a Karlócán székelő Vajdasági Levéltártól vette át, megrongált állapotban, ami az anyag többszörös
költöztetése, a második világháború alatti bombázások és a nedves tárolási
körülmények következménye volt.118
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
23.1. Elnöki iratok (1898–1918)
A levéltári anyag terjedelme: 81 k.; 133 d.; 8 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Iratok a törvényszék vezetéséről, az ügyosztályok munkájának szervezéséről, bírók és bírósági hivatalnokok káder és személyi ügyei, jelentések a
törvényszék tevékenységéről, statisztikai jelentések.
117
118

1871. évi 39. sz. királyi miniszteri rendelet. In: Rendeletek Tára 1871. 223. oldal.
SzTL F. 23 Fonddosszié. 03-18/3-1989. sz. átvételi jegyzőkönyv.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
23.2. Telekkönyvi iratok (1901–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 62 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Iratokat tartalmaz ingatlanok feletti tulajdonjogi, haszonélvezeti jog, jelzálog
és más változások bejegyzéséről, törléséről.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.3. Hagyatéki iratok (1909–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 20 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Végrendeletek és más öröklési törvények alapján történő hagyatéki eljárások iratai.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.4. Polgári perek (1871–1918)
A levéltári anyag terjedelme: 100 k.; / d.; 1 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Ingatlanok feletti tulajdonjogi, társtulajdonosi viszonyból fakadó birtokelosztási perek, mezsgye megállapításával kapcsolatos perek, zálogjogtörlési engedélyek, úrbéri és tagosítási ügyek, a kolonizáció miatti birtokjogi
ügyek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
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23.5. Csődeljárási iratok (1891–1911)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 1 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Csődeljárási iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
23.6. Büntetőperek (1897–1918)
A levéltári anyag terjedelme: 56 k.; / d.; 94 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Gyilkosság, testi sérelem, lopás, gyújtogatás, pénzsikkasztás stb. bűntettekkel kapcsolatos büntetőperes iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.7. Gyámsági iratok (1891–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 2 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Kiskorú, ismeretlen és távollétben levő személyek gyámjainak meghatározásával kapcsolatos ügyiratok, valamint személyek „önhatalmúságának”
megszüntetésével kapcsolatos perek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.8. Cégbírósági iratok (1891–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.;
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Jogi személyek (vállalatok, részvénytársaságok, szövetkezetek stb.) a
kereskedelmi és szövetkezeti cégjegyzékekbe való bejegyzésével kapcso-
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latos iratok. A cégbírósági iratok kontinuitása miatt innen ki lettek emelve, és
a Kerületi Bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) Cégbírósági iratainál vannak (lásd: F. 86. Okružni sud Subotica 5. Trgovački sud kao registarski sud).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.9. Váltóperek (1905–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 29 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Váltóperek iratai.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.10. Úrbéri iratok (1901–1913)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 2 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
A hűbéri rendszer után bekövetkezett tulajdonjogi viszonyok szabályozásával kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.11. Úrbéri iratok – Zentai részleg iratai (1879–1898)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 3 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
A hűbéri rendszer után bekövetkezett tulajdonjogi viszonyok szabályozásával kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
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23.12. Másodfokú fellebbezési perek (1894–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 39 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Fellebviteli polgári perek és büntetőperes iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.13. Jelentések a részvénytársaságok évi közgyűléseiről (1912–1914)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 2 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
A cégeknél jelentkező tulajdonjogi változásokkal kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.14. Munkásbiztosítási Választott Bíróság iratai (1908–1917)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 2 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Munkások szociális biztosításával kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.15. Munkásbiztosító Hivatal iratai (1910–1916)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 1 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Munkások szociális biztosításával kapcsolatos iratok.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
23.16. Vegyes iratok (1911–1918)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 88 fasc.
Nyelv: magyar, német
A levéltári anyag tartalma:
Polgári peres, peren kívüli és igazgatással kapcsolatos iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 24 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROSI BEL- ÉS KÜLTERÜLETI
KÖZSÉGI ELEMI, ÁLTALÁNOS ÉS GAZDASÁGI ISKOLÁK
ANYAKÖNYVEINEK GYŰJTEMÉNYE
(ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA OSNOVNIH ŠKOLA – SUBOTICA)
1871–1946
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 162 k.; / d.; 7,30 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A város, kül- és belterületi iskoláinak anyakönyvei, naplói, törzskönyvei,
adatok az iskolák számáról, elnevezéséről, helyéről, a tagozatok és tanulók
számáról, tantárgyakról és a diákok tanulmányi eredményeiről.
A gyűjtemény története:
Az iskolai anyakönyvek gyűjteménye levéltári átvétele előtt létesült a városi
oktatási osztály (vagy jogelődei) iratkezelése során. A Levéltári Központ
megalakulásakor az iskolai törzskönyveket, naplókat, anyakönyveket már
abban a helyiségben találták, amit raktárak céljára megkapott. A gyűjtemény
évköre 1871–1946. Az 1999-ben és 2000-ben végzett levéltári rendezéskor
nem volt belőle selejtezés.119
119
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Az áttekintő raktári jegyzék 2001-ben készült el.

A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.

F. 25 BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI
(OPŠTINA – BAJŠA) (1754–1918), 1866–1918*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 12 k.; 1 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a községi képviselőtestület közgyűlési és az elöljáróság tanácsülési jegyzőkönyvei, iktató- és mutatókönyvek, adófőkönyvek, pénztári
főkönyvek és naplók, adóbeszedési naplók, fizetési jegyzékek és a mozgósított katonák elhalálozásával kapcsolatos iratok vannak.
Az iratképző története:
Bajsát (Bajscha) királyi kincstári pusztaként Mária Terézia királynő 1751ben, donációval Zákó Istvánnak adományozta azzal a kötelezettséggel, hogy
betelepítse.121 A község nevével 1753-ban, a bajsai telepesek élén álló
jegyző, bíró, községi esküdt és a birtokos képviselők által Bácsban aláírt szerződésben is találkozunk. Bajsa község hivatalosan 1754-ben alakult meg.
Tevékenységét az 1836. évi I. törvény, az 1871. évi XVIII., az 1876. évi V.,
valamint az 1886. évi XXII. törvénycikkek határozták meg, és amely alapján
Bajsa Nagyközség néven 1918 novemberéig működött.
A fond története:
Átvétele előtt a fond Bajsa Község Helyi Irodájában volt elhelyezve. Az
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 42. A fond elnevezése: Opštinsko poglavarstvo Bajša (1873–1918).
121 A falut először 1462-ben említik Naghbaych (Nagbaych) néven Mátyás király adománylevelében. BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Bács-Bodrog
vármegye I. Budapest, (A továbbiakban: BOROVSZKY Samu: Bács-Bodrog vármegye I.)
1909. 55–56. és IVÁNYI István: Bács-Bodrog vármegye helynévtára. I. kötet. Szabadka,
1909. 12.
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iratanyag két ízben került Levéltárba, 1968. június 12-én és 1971. október 4én.122
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 26 SZABADKA VÁROS ÁRVASZÉKÉNEK IRATAI – SZABADKA
(SIROČADSKI STO GRADA SUBOTICE – SUBOTICA)
(?–1947); 1874–1947*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 466 k.; 509 d.; 70,75 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban jegyzőkönyvek, iktatók, mutatók, számadási könyvek vannak.
Az 1916–1941-es időszakra vonatkozó iratok négy sorozatot képeznek. Az
első az árvaszéki általános iratok, a második a kiskorú árvákra és gondnokság alá helyezettekre, a harmadik sorozat a külföldi árva kiskorúakra, illetve
a gondnokság alatt lévőkre vonatkozik. A negyedik iratsorozat 1931-, 1939- és
1941-ből kérvényeket, levelezést, véleményezéseket és számadási iratokat
tartalmaz. Az iratok 1942 és1947 között nem oszlanak sorozatokra. Az 1947es iratok általános közigazgatási ügyiratokra és az úgynevezett „árvák és
gondnokság alatt lévők iratai”-ra oszlanak, az ömlesztett iratanyagból pedig,
az árvaszéki elnöki iratok kerültek elő.
A levéltári anyag hagyatéki tárgyalásokról, halálesetekről, gyámvizsgálatokról iratokat, valamint közjegyzői elkobzási jegyzőkönyveket, különböző
határozatokat, végzéseket, fellebbezéseket, kérvényeket, hagyatéki leltárakat,
adás-vételi szerződéseket, birtoklapokat, teherlapokat, adományleveleket,
számlákat, meghatalmazásokat, anyakönyvi kivonatokat, meghívókat, közjegyzői dokumentumokat, bizonyítványokat, adókönyvecskéket tartalmaz.

SzTL F. 25, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyvek 03-524/1/1968. és 02-571/1/1971.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 42–44. A fond elnevezése: Siročadski sto
grada Subotice (1874–1947).
122
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Emellett megtalálható a más árvaszékekkel folytatott levelezés is, a külföldi
gyámság alatti kiskorú személyek ügyeivel kapcsolatban, a gyámok és gyámság alatt lévő személyek névjegyzékei, nagykorúsággal, házassági engedélyekkel, örökbefogadással, birtokmegosztással, a gyámság alatt lévők
pénzügyeivel kapcsolatban, valamint az árvaszék peres iratai a kiskorúak tulajdonának használati jogát illetően.
Az iratképző története:
A szabadkai árvaszék alakulásának pontos dátuma ismeretlen.124
Az árvaszéknek közigazgatási hatósági szerepe volt, amit első fokon, a
saját törvényhatóságán, a városi tanácson keresztül gyakorolt. A neoabszolutizmus idején a bírósághoz tartozott, majd közigazgatási vonatkozású ügyei
a törvényhatósági joggal rendelkező város hatáskörébe kerültek, működését
törvények, szabályrendeletek szabályozták.125 A város árvaszékének fő feladata volt az árvák és a gyámság, gondnokság (tutoratus) alá került személyek
érdekeinek védelme, képviselete. A gyám köteles volt rendszeresen beszámolni a gondoksága alatt levő személy nevelési körülményeiről és egészségi
állapotáról.
A pecsétek alapján, Szabadkán az árvaszék elnevezésének a következő
változatai voltak érvényben: Szabadka Szabad Királyi Város Árvaszéke (1905,
1906, 1911, 1942), Szabadka Szabad Királyi Város Árvaszékének Kiadóhivatala (1942), Siročadski sto grada Subotice (1920), Siročadski stol grada Subotice (1934), Narodnooslobodilački odbor za srez Suboticu Siročadski sto
(1945), Gradski narodni odbor Siročadski stol Subotica (1948).
A városi árvaszéket az elnök, két ülnök (esküdt), a jegyző és a segédszemélyzet képezte. Az árvaszéki ülések lehettek rendesek és rendkívüliek.
Az árvaszék ügyviteli szabályrendeletét a Belügyminisztérium hagyta jóvá.
1947-ben a Szabadkai Árvaszék feladatait a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága keretén belül működő Szociálpolitikai és Közegészségügyi
Osztály vette át.126

124 A szabadkai árvaszék szervezésére vonatkozó dokumentumot a belügyminiszter
1872. április 3-án hagyta jóvá. Szabadka város szervezési szabályrendeletét pedig, 1872.
február 24-én hagyták jóvá. Az árvaszék ügykezelését és tisztviselőinek kötelességét az
1877. évi XX. tc. és külön szabályzat állapította meg. MAGYAR László: Városigazgatás
1428–1918. 1999. 88.
125 1877. évi XX. az 1885. évi VI. törvénycikkek, valamint az 1886. évi XXI. és XXII. törvénycikkek.
126 Az árvaszékek működéséről bővebb adatokkal szolgál az 1926-ban Zomborban
nyomtatott könyv: ŽORŽ, Petar: Zakon o tutorstvu i starateljstvu (Zak.čl. XX: 1877 i VI:1885)
sa Poslovnikom siročadskih stolova, te opštine kao tutorstvene vlasti.
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A fond története:
A Levéltár a Szabadkai Árvaszék rendezetlen és hiányos iratanyagát a
Szabadkai Járás Képviselőtestületétől 1964. 07. 14-én vette át. Levéltári
rendezése alkalmával nem volt belőle selejtezés.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 27 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI
LEÁNYISKOLA IRATAI – SZABADKA
(DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA – SUBOTICA)
(1875–1944);1875–1943*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 68 k.; 1 d.; 1,40 ifm.
Nyelv: szerb, bunyevác, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Iskolai anyakönyvek (adatokat tartalmaznak a diákokról, a tagozatok
számáról, a tantárgyakról és a diákok tanulmányi eredményéről), tantestületi
jegyzőkönyvek, jegyzőkönyvek magánvizsgákról, tantárgyak felosztásáról.
Az iratképző története:
Az iskola Szabadka sz. kir. város Polgári Leányiskolája néven 1875-ben
alakult meg azzal a céllal, hogy a fiatal lányok is korszerű képzésben részesüljenek.128 Ennek jelentősége különösen a művelődés terén, a nők önállósulásában, munkára való felkészítésükben, az új polgári társadalom ifjúságának
nevelésében mutatkozott meg.
Az iskola első igazgatója az 1875/1876-os iskolaévben Chobot Ferenc
tanár volt. Amikor már mind a négy osztály megnyílt, 1879-től Takács Ede
vezette az intézményt. 1884/1885-ben az iskola községi jellegű intézmény

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 44–45. A fond neve: Ženska građanska
škola – Subotica (1876–1919).
128 SzTL F. 2 7602/polg. 1874.
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lett, Szabadkai Községi Polgári Leányiskola néven. Neve 1918/1919-ben
ismét módosult, és Magyar Polgári Leányiskola (elnevezése: Ženska mađarska građanska škola) lett és vele párhuzamosan 1919-ben megalakult a Szabadkai Vegyes Bunyevác-Szerb Polgári Iskola is (Mešovita bunjevačko-srpska
građanska škola u Subotici). Később, a két említett tanintézmény helyett
1920/1921-ben megalakult a Vegyes (lányok és fiúk) Állami Polgári Iskola
(Državna građanska škola u Subotici). 1921/1922-ben a pecséten az előbbi elnevezés szerepel, míg a kézzel írt iratokban az állami bunyevác-szerb vegyes
polgári iskola elnevezés, azaz: Državna bunjevačko-srpska mešovita
građanska škola szerepel. 1922/1923-ban még mindig az előbbi elnevezést
használják, a pecséten viszont a Szabadkai Polgári Leányiskola új neve, a
Ženska građanska škola u Subotici elnevezés látható. A későbbiek folyamán
az iskola Állami Polgári Leányiskola lett, neve: Državna ženska građanska
škola, amit 1937/1938-ban kiegészítettek a Mária Királynő (Kraljica Marija)
névvel. 1941–1944 között a tanintézet neve: Magyar Királyi Állami Polgári
Leányiskola Szabadka. Az iskolát 1944. december 20-án szüntették meg.129
A fond története:
Az 1918 előtti időszakra vonatkozó iratokat a Moša Pijade Gimnázium
épületéből vette át a Levéltár 1967-ben. Az anyag másik részét pedig, 1988ban, a volt gimnáziumi épületből, az akkor ott működő November 18.
Építészeti Középiskolától vette át.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 28 A PUČKA KASINA (NÉPI KASZINÓ) IRATAI – SZABADKA
(PUČKA KASINA – SUBOTICA)
(1878–1947), 1878–1947
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 3 d.; 0,66 ifm.
Nyelv: horvát, szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék

129

SzTL F. 166 A Szabadkai Katonai Városparancsnokság iratai – Szabadka 814/1944.

szám.
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A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban a Népi Kaszinó (Pučka kasina, Pučka Casina) alapszabályai, a tagság névjegyzéke, személyi iratok, az egylet pecsétje, a Marija Sudarević-Malagurski és a szegény sorsú diákok támogatására létrehozott
alapítványokkal kapcsolatos iratok, iratok a támogatást elnyerő diákokról,
jegyzőkönyvek az egyesületi ülésekről, jelentések az egyesület tevékenységéről, meghívók, programok és más iratok is vannak.130
Az iratképző története:
A Népi Kaszinó, a szabadkai bunyevácok olvasóköre 1878-ban alakult
azzal a céllal, hogy a bunyevác nép társadalmi életének megszervezése által
fejlessze annak műveltségét, gyűjtse és őrizze nemzeti és kulturális hagyományait. Céljaival összhangban a Kaszinó első elnevezése Bunyevác Kaszinó (Bunjevačka kasina) volt. Az osztrák–magyar közigazgatás idején, a magyar miniszterelnök azonban a Népi Kaszinó elnevezést javasolta, ezért a nevét megváltoztatva, az egyesület Pučka kasina néven folytathatta munkáját.131 Tevékenysége két szinten folyt: közművelődési programokkal és szakcsoportok szervezésével tagsága gyarapodott, ugyanakkor
a bunyevácok nemzeti érzületének felébresztését és ápolását szorgalmazta,
aminek célja a főleg a XIX. század első felében elhatalmasodott magyarosítási
folyamat elleni védekezés volt. 1935-ben az egyesület alapította a Klasje
naših ravni című folyóiratot. A II. világháború alatt az egyesület elnöksége
kompromittálta a folyóiratot a Független Horvát Állam usztasa rezsimjének
magasztalásával, úgyhogy a kommunista hatalom 1947-ben be is tiltotta a lap
megjelenését.132
A fond története:
Az iratanyag egy része 1949. december 19-én a Városi Könyvtárból került
a Levéltári Központ helyiségeibe,133 ahol, a rossz raktározási körülmények
következtében, az anyag nagymértékben károsodott és részben tönkre is

SzTL F. 28 Fonddosszié.
MÉSZÁROS Zoltán: A Népi Kaszinó – Pučka kasina Szabadkán. In.: Bács-Kiskun
megye múltjából, évkönyv 23. Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kecskemét, 2009. 9–22.
132 SzTL F. 28 Fonddosszié. A folyóirat szerkesztősége teljesen a Független Horvát
Állam szolgálatába lépve Zágrábba helyezte székhelyét. Az 1941-1944 között
megjelentetett cikkek a Független Horvát Államban uralkodó usztasa rezsimmel és annak
követőivel foglalkoztak. A folyóirat publikálása a kilencvenes évek elején újból beindult, és
ma is rendszeresen megjelenik, tartalmának középpontjában az irodalommal és a
tudománnyal foglalkozó témák állnak.
133 SzTL F. 28 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 96/1949. szám.
130
131
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ment. Az iratanyag 1951-ben kerül át a Levéltár mai helyiségeibe. A fond
1959-ben 144 új dokumentummal gyarapodott.134 Az iratanyagot 1960-ban
és 1972-ben rendezték.135 A végleges áttekintő raktári jegyzék 1987-ben
készült el.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 29 KULUNCSICS PÁL, SZABADKAI GIMNÁZIUMI TANÁR,
KÖZÉLETI MUNKÁS IRATAI (PAJA KUJUNDŽIĆ, JAVNI RADNIK)
(1858–1915), 1879–1914*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: magyar, horvát, latin
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A fondban szentbeszédek, egyházi publikációk recenziói, levelezés,
valamint a Városi Tanács Igazgató Bizottságának az iskolákban a horvát és
bunyevác nyelv beszüntetésével kapcsolatos fellebbezései és határozatai
vannak.137
Az iratképző története:
Kuluncsics Pál (1858. május 15. Szabadka – 1915. október 10. Szabadka)
katolikus pap, érseki megbízott és hitoktató volt 1909-ig, ezután pedig élete
végéig a Szent György templom plébánosaként tevékenykedett.
Tanulmányait szülővárosában kezdi, majd a kalocsai egyházi tanintézetben folytatja. Szolgálatának első állomásai Bácsbokod (Bikity, Bikić) és
Bácsmonostor (Monostor), majd 1885-től Szabadka, ahol hittantanárként
kezdett dolgozni a szabadkai gimnáziumban.
SzTL F. 28 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-377/1, 1959. november 23.
SzTL F. 28 Fonddosszié. 04-643/1972 szám.SzTL Vodič kroz arhivske fondove.
1970. 45–46. A fond neve: Paja Kujundžić, javni radnik (1879–1914).
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 45–46. A fond neve: Paja Kujundžić, javni
radnik (1879–1914).
137 SzTL F. 29 Fonddosszié.
134
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Életét a katolikus egyházi tevékenységnek és a bunyevácok nemzeti jogai
magvalósításának szenteli, főleg a magyarosítás ellen és a bunyevácok
anyanyelvükön folytatott tanításáért küzd. Az I. világháború alatt Mijo Mandićtyal bunyevác tannyelvű népiskola alapítását szorgalmazzák. Megismerkedik
Ivan Antunović püspökkel és más jeles bunyevác személyiséggel, akik mindannyian a legrégibb szabadkai bunyevác egylet, a Népi Kaszinó tagjai voltak
és ezen az egyleten keresztül tevékenykedtek. A felnövekvő nemzedék
érdekeit szem előtt tartva, egyik alapítója volt a fiatalok körtáncáról elnevezett
(Kolo mladeži) egyesületnek, ahol a fiatalok körében a bunyevác népi szokások ápolása és megőrzése volt a cél.
Több folyóirat munkatársa, 1884-ben pedig, a Danica, bunyevác-sokác
naptár (Bunjevačko-šokačka Danica) szerkesztőjeként is jelentkezik.138
A fond története:
Az iratanyagot a Levéltár rendezetlen állapotban vette át a Városi
Könyvtártól 1953-ban több más irattal együtt.139 A levéltári anyag rendezésére
a 70-es években került sor, az áttekintő raktári jegyzék 1986-ban készült el.140
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 30 A SZABADKAI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET IRATAI –
SZABADKA (UDRUŽENJE ZANATLIJA – SUBOTICA)
(1886–1950), 1867–1950*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 208 k.; 24 d.; 12,10 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Uo.
SzTL F. 29 Fonddosszié. 377/1959. számú átvételi jegyzőkönyv; SzTL F. 48 Fonddosszié. 03-377/1959. november 23. számú átirat. Az átvett és ömlesztett anyag összmennyisége 144 ügyiratból állt. A dokumentumok szétválogatása és rendezése alkalmával
megállapították azok hovatartozását és ennek megfelelően az iratok, helyükre kerültek.
140 SzTL F. 29 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 46. A fond neve: Udruženje zanatlija –
Subotica (1879–1961).
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A levéltári anyag tartalma:
Legkorábbi anyaga egy pénztárnapló, a céhek és az ipartársulat 1867 és
1882 közötti működése alatt keletkezett.
A Szabadkai Ipartestület anyagában közgyűlési jegyzőkönyvek, igazgató
bizottsági jegyzőkönyvek, mutatókönyvek, nyilvántartások, tanoncszerződések vannak, továbbá különböző kisiparosok, hentesek, szabók, szobafestők, kelmefestők, gyapjúfonók, takácsok, kötöttáru-készítők, fémmunkások
szekcióinak iratai, mestervizsgákkal kapcsolatos iratok, iparosok szakmák
szerinti névjegyzékei, tanonc- és segédvizsgák iratai, munkakönyvek,
segédek tagsági díjának nyilvántartásai, a különböző mestereknél foglalkoztatott segédek nyilvántartása, felsőbb hatalmi szervekkel és az ipartestületi
tagokkal folytatott levelezés, valamint pénzügyi iratok, stb.142
Az iratképző története:
A Szabadkai Általános Ipartestület alakuló közgyűlését 1885. április 23-án
tartotta, ekkor állapították meg a testület alapszabályait, és hirdették ki
tevékenysége kezdetét.143 Már másnap az Ipartestület verifikácója előtt
hiányosságokra figyelmeztettek azok az iparosok, akik nem voltak ott az
alakuló közgyűlésen. Ennek ellenére 1886. február 18-án az illetékes minisztérium jóváhagyta a Szabadkai Általános Ipartestület alapszabályát, így
annak tevékenysége jogilag is meg lett erősítve.144 Az ipartestület képesítéshez kötött, különböző iparágakban dolgozó iparosok kötelező tagságon
alapuló hatósági jogkörrel ellátott érdekképviseleti szerve volt. Feladatait a
kisiparosok támogatása és tevékenységük fejlesztése képezte, úgyszintén a
tagság érdekeinek támogatása (oktatási támogatás biztosítása jótékonysági
alapok pénzeiből, családi segélynyújtás baleset esetén, vállalkozások támogatása, nyersanyagok közös beszerzésének megszervezése stb.). Az
Ipartestület intézte az iparosok és a tanoncok között felmerült vitás kérdéseket, és a tanoncok vizsgáztatását. Feladata volt továbbá a tagok társadalmi és
sportéletének megszervezése, amit különböző összejövetelek, ünnepségek
és versenyek rendezésével valósított meg.
A II. világháború után, 1950-ben a Szabadkai Általános Ipartestület is
megszűnt, feladatait jogutódja az Iparkamara vette át.145
SzTL F. 30 Fonddosszié.
SzTL F. 2 Szabadkai Városi Tanács II/289/1885. Az 1884. évi XVII. tc. értelmében
ipartestület alakult minden olyan törvényhatósági jogú városban és rendezett tanácsú városban, ill. minden olyan községben, ahol a képesítéshez kötött iparosok száma elérte a
100 főt, és az érdekeltek legalább kétharmada kérte.
144 Uo.
145 A Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (a továbbiakban: Službeni glasnik NR
Srbije), 1950/18. szám. Az 1950. május 25-i Ipartörvény (Zakon a zanatstvu) alapján.
142
143

85

A fond elnevezésének, városi és járási illetékességétől függően, a
következő változatai ismertek: Szabadkai Általános Ipartestület, Subotičko
obrtno udruženje, Subotičko zanatlijsko preduzeće, Udruženje zanatlija za
grad Suboticu, Udruženje zanatlija za srez i grad Subotica.146
A fond története:
A fond iratanyagának átvétele több ízben történt: a Szabadkai Község
Képviselő-testületétől 1966-ban és 1968-ban, az Ipartestülettől 1967-ben és
1980-ban, több iratképző szerv irataival összekeverve.147 A levéltári anyag
hiányos, de a korábbi károsodásról nincs tudomásunk. Az átvett
iratmennyiségből új fond, a Szabadkai Iparos Dalárda148 és a Munkakönyvek
gyűjteménye149 létesült. Ami pedig nem ezekhez tartozott, azok a már
meglévő fondokhoz lettek csatolva: a Szabadkai Járási Iparkamara, a Járási
Gazdasági Kamara, a Városi Népbizottság, illetve a Városi Szenátus/Elöljáróság fondjához.
Az ipartestületi iratok zöme korabeli irattári rendszerben, kisebb része
pedig, idő- vagy betűrendi sorrendben rendezett.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 31 BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG IRATAI –
BÁCSKOSSUTHFALVA (OPŠTINA STARA MORAVICA – STARA
MORAVICA) (1886–1918), 1890–1918*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 5 fasc.; 0,25 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
SzTL F. 2. Szabadkai Városi Tanács II. 289/1885. szám.; F. 30. Ipartestület 17/1918
és 417/1936. számok.
147 SzTL F. 30 Fonddosszié. 03-615/1965, 03-335/1966 és 01/1-5044/1968, 03622/1967, 03/1-9/1980-as számú jegyzőkönyvek.
148 SzTL F. 171 Fonddosszié.
149 SzTL F. 181 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 46–47. A fond neve: Opštinsko poglavarstvo
Stara Moravca (1883–1944).
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A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak a vármegyei és Moravica község árvaszéki elöljáróságainak iratai, gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos határozatok, iratok az
anyakönyvekbe bejegyzett változásokról, haláleset bejelentések, végrendeletek, iratok a kukorica és élelem tartalékokról, a topolyai járási főszolgabíró
rendeletei a diákok összeírásával kapcsolatban és mások.151
Az iratképző története:
Bácskossuthfalva első említése egy török defterben, az adót fizető
lakosság 1580. évi nyilvántartásában jelentkezik, amely szerint a településen
14 ház volt. A török hódoltság megszűnése után Bácska is a Magyar Korona
vármegyei hatósága alá került, és a XVIII. században (1785 és 1787 között)
pedig sor került Omoravicza puszta betelepítésére, magyar református felekezetű lakosokkal. A település elnevezései Omorovicza, Ó-Moravicza, Moravicza/Morovica (1888), Ómoravicza (1904), majd később Kossuthfalva (1907),
majd Bácskossuthfalva (1912).152 Betelepítéssel gyarapodott a falu lélekszáma, úgyhogy a XIX. század második felében, a községekről szóló 1886.
évi XXII. törvénycikk értelmében a településből nagyközség lett, és az I.
világháború előtt már 7000 lakosa volt.153 A községi státus lehetővé teszi a kormány és a vármegyei hatóság rendeletei értelmében, a belső ügyek önálló intézését, így a községi szervek hozzák meg a község határozatait és szabályrendeleteit, rendelkezik a község tulajdonával, községi adót szedhet,
fenntartja az utakat, iskolákat, tűzoltószolgálatot, a község elöljáróságán
keresztül végrehajtja a felsőbb igazgatási szervek rendeleteit és a kormány
határozatait. A községi elöljáróság tagjai a bíró és annak helyettese, legalább
négy tanácsnok, a pénztárnok, a községi jegyző, az árvaszéki elnök és a
községi orvos.
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásával az I. világháborúban,
Bánát, Bácska és Baranya Szerbiához való csatolása (1918. november 25.),
valamint a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulása (1918. december
1.) után a község elnevezése Stara Moravica-ra változik, státusa azonban
változatlan. Az 1922-ben meghozott új közigazgatási beosztás szerint az ország körzeti hatóságokra, azokon belül kerületekre, a kerületek járásokra, a
járások községekre oszlottak. Moravica a Bácskai Körzeti Hatósághoz tartozott, és tevékenységét az 1886-os törvény módosított változata alapján folytatta.154
SzTL F. 31 Fonddosszié.
BOROVSZKY Samu: Bács-Bodrog vármegye I. 1909. 99–100.
153 Magyar Törvénytár 1884–1886. Budapest, 1897, 405.
154 CSUBELA Ferenc: Moravica Monográfiája. Bačka Topola 1976.; Zakon o administrativnoj podeli države. Službene novine Kraljevine SHS, Beograd, br, 92/1922. A törvény,
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Hivatalos Újságjában, 1922-ben jelent meg.
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A fond története:
A levéltári anyagot átvétele (1968. június 12.) előtt Ómoravica Község Helyi
Irodájában őrizték. A fond rendezése közben a levéltári anyagból három fond
keletkezett: Bácskossuthfalva Nagyközség iratai 1890–1918-ig; Opština Stara
Moravica (Ómoravica Község) iratai 1919–1941-ig és Bácskossuthfalva
Nagyközség iratai 1941–1944-ig.155
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 32 SZABADKA ÉS BAJA VÁROSOK FŐISPÁNI HIVATALÁNAK
IRATAI – SZABADKA
(URED VELIKOG ŽUPANA SUBOTICE I BAJE – SUBOTICA)
(1871–1928), 1872–1918*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 22 k.; 99 d.; 10,35 ifm.
Nyelv: magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Minisztériumi leiratok városi főtisztviselők – a polgármester, a főmérnök, orvosok, tanárok – személyi ügyeivel kapcsolatban (kinevezések, felmentések,
pályázatok); a polgármester és más főtisztviselők jelentései a városi közigazgatás és szerveinek működéséről, iskolák igazgatóinak jelentései az általános
és középiskolák munkájáról, egyesületek és egyletek alapszabályai, ösztöndíjak kérelmezése és kiosztása; iratok közérdekű intézmények építése
ügyében; kitüntetett hivatalnokok névjegyzéke, kérelmek május elseje megünneplésével kapcsolatban, engedélyek a szökevények és kivándorlók Galíciába
való visszatérése iránt, rendkívüli rendeletek a háborús helyzettel kapcsolatban, és mások.157

SzTL F. 31 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 47. A fond neve: Ured Velikog župana –
Subotica (1887–1912).
157 SzTL F. 32 Fonddosszié.; VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 48.
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Az iratképző története:
Az 1870. évi XLII. törvénycikk alapján került sor Szabadka város főispánjának kinevezésére. Kinevezése és leváltása maga a király hatáskörébe tartozott. A főispán az önkormányzat legfontosabb testületeinek elnöke. Feladata
a városi törvényhatósági szervek munkájának ellenőrzése és az állami igazgatás érdekeinek képviselése. Az 1871. augusztus 2-i városi közgyűlésen
az a határozat született, hogy Lénárd Mátét, az addigi polgármestert fogják
ajánlani Szabadka, Zombor és Újvidék városok főispánjának, És ugyanez év
szeptember 14-én meg is történt Lénárd Máté ünnepélyes beiktatása. A
Monarchia összeomlásáig Szabadka ügyeit több főispán intézte.158 A főispáni
tisztséget a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság közigazgatási reformjai által
1928-ban szüntették meg.159
A fond története:
A levéltári anyag Szabadka város magisztrátusi/tanácsi anyagával együtt
a Városháza épületében a Városi Népbizottság helyiségeiben helyezkedett
el. Az iratanyag nagyobb részének átvételére 1952-ben kerül sor, a levéltári
anyag többi része, a Vajdasági Levéltártól 1973-ban kerül a Levéltárba.160 A
Szabadka és Baja városokra vonatkozó iratok két külön sorozatot képeznek.
A főispáni elnöki iratok, hozzájuk az iktatók és mutatók teljesek, míg a bizalmas és általános iratok hiányosak. A fond rendezésére a hetvenes évek
közepén került sor, amikor mutató is készült az 1887–1911 közötti évek irataihoz.161
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

Gromon Dezső1876-tól, Jankovics Aurél, Kállay Albert, bajsai dr. Vojnits István,
Schmausz Endre, Bezerédy István, dr. Purgly Sándor, Pleszkovics Lukács. MAGYAR
László: Városigazgatás 1428–1918. 1999. 101–102.
159 SzTL F. 32 Fonddosszié.; BOŽIć, Ivan – ćIRKOVIć, Sima – EKMEčIć, Milorad –
DEDIJER, Vladimir: Istorija Jugoslavije, Beograd 1972; KRKLJUŠ, Ljubimirka: Istorija
političkih i pravnih institucija Vojvodine, Novi Sad, 1995.
160 SzTL F. 32 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-558/1973. szám.
161 SzTL F. 32 Fonddosszié.
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F. 33 A SZABADKAI IPARISKOLA IRATAI – SZABADKA
(ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - SUBOTICA)
(1884– ); 1887–1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 52 k.; / d.; 2,05 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az iskolai anyakönyvek a következő adatokat tartalmazzák: a diákok létszámát tagozatonként, minden diák személyi adatait, a tantárgyak felosztását,
a diákok elért tanulmányi eredményét.163
Az iratképző története:
A Szabadkai Ipartanoda a vallás és közoktatásügyi miniszter 1884. évi
17469 számú határozata alapján alakult, de a tanítás már 1883 szeptemberében megkezdődött. Igazgatója Budanovics Antal volt.164 Eleinte csak
fiúiskolaként működik, Szabadka Sz. Kir. Város Ipariskolája néven 1908-tól.
Az 1911/1912-es iskolaévtől leánytagozatok, az 1917/1918-as iskolaévben
pedig, analfabéta tagozatok is nyílnak.
1918-ig a tanítás magyar nyelven folyt, 1918-tól szerb nyelven, 1922-től
viszont vannak szerb és magyar tannyelvű tagozatok. A Szabadkai Alsó Fokú
Kereskedelmi Iskolával összevonva, a tanintézet neve az 1923/1924. iskolaévtől, Ipari és Kereskedelmi Szakiskola (Stručna škola za učenike u zanatstvu i trgovini) lett, 1936/1937 folyamán Meghosszabbított Szakiskola (Stručna
produžna škola), később a neve Szakirányú Iparos-Kereskedőtanonciskola
1942/43-ban, Szakirányú Iparostanonciskola (és külön a Kereskedőtanonciskola) 1943/44-ben (Opšta zanatska i zanatsko-trgovačka škola). Szabadkán 1941 és 1944 között a leányok részére külön állami női kereskedelmi
szaktanfolyam, és a Magyar Királyi Állami Nőipariskola a VIII. körben, a Korzón működött (Mađarsko kraljevska ženska zanatska škola u VIII kvartu na
Korzou).165
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 47–48. A fond neve: Zanatska škola – Subotica (1887–1918).
163 SzTL F. 33 Fonddosszié.
164 IVÁNYI István: Szabadka története, II. 1892. 460–462.
165 SzTL F. 47 A Szabadkai Városi Elöljáróság iratai, V. /130, 417, 1244, 4330, 5176,
5514/1934; PETROVIć, Коstа: Sl. kralj. grad Subotica i kupalište Palić, Subotica 1930.;
GRÁBERNÉ BŐSZE Klára (Szerk.): Bibliográfia. [2005], 207–209. oldal.
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A háború után az ipari szakiskolában a tanítás szerb és magyar tannyelvű
tagozatokban folyt. 1963. december 18-ától az iskola új elnevezése Lazar
Nešić Ipari Szakmunkások Iskolaközpontja (Školski centar za stručno osposobljavanje kadrova u privredi Lazar Nešić). Ezt követően Lazar Nešić néven
egészen máig, a szakközépiskola különböző néven szerepelt, utóbbi neve
Vegyészeti-Technológiai Iskola volt: Hemijsko-tehnološka škola Lazar Nešić.
A fond története:
Az iskolai anyakönyveket a Levéltár az Ipariskolai Központtól 1946. november 7-én vette át.166
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 34 A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA
(SRESKI SUD – SUBOTICA)
(1871–1918), 1875–1918*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 93 k.; / d., 3 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezetlen
Tájékoztató segédletek: nincs
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában csak a tulajdonjogi ügyiratokhoz vezetett iktatókönyvek, és mutatókönyvek vannak, iratok nincsenek.168
Az iratképző története:
A Szabadkai Királyi Járásbíróság, mint elsőfokú bíróság, a Szerb Vajdaság
és Temesi Bánság megszűnése után és az osztrák–magyar kiegyezést
követően az Osztrák–Magyar Monarchiában érvényes területi illetékességgel,
SzTL F. 33 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 34. A fond neve: Sreski sud – Subotica
(1890–1941).
168 SzTL F. 34 Fonddosszié. Mivel a fond rendezetlen, a dosszié sem tartalmaz konkrét adatokat a levéltári anyagról, így a megadott adatokhoz az anyag gyors átnézése alapján jutottunk.
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feladat- és hatáskörrel jött létre. Magyarországon az 1871. évi bírósági reformmal államosítják a jogszolgáltatást, felszámolják a területi tagoltságot és
megtörténik a közigazgatás és igazságszolgáltatás végleges szétválasztása.
Az első folyamodású bíróságokról szóló XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében,
királyi törvényszékek és járásbíróságok alakulnak. A járásbíróságok hatáskörét a 15. §., a törvényszékek hatáskörét pedig, a 18. §. szabályozza. A
XXXII. tc., az első folyamodású törvényszékek és járásbíróságok életbeléptetéséről szól. A törvényszékek és a járásbíróságok területi illetékességét az 1871. évi 39. számú igazságügyi miniszteri rendelet határozza
meg. A rendelet szerint a 21. törvényszék székhelye Szabadka, melyhez a
szabadkai, topolyai, zentai és kiskunhalasi járásbíróságok tartoznak. A Szabadkai Királyi Törvényszék és az illetékességébe tartozó négy járásbíróság
1872. január 1-jén kezdte meg működését. A Szabadkai Királyi Járásbíróság
területi illetékességéhez tartozott Szabadka Szabad Királyi Város területe a
hozzá tartozó településekkel, Györgyénnel, Kelebiával, Ludassal, Paliccsal,
Radanováccal, Sebesittyel, Tavankúttal, Tompával, Vámtelekkel, Verusicscsal, Zobnaticával és Nagyfénnyel együtt.169
Az I. világháború vége felé, az Osztrák–Magyar Monarchia szétesése idején 1918. november 25-én a szerbek, bunyevácok és a többi délszláv nép
nagygyűlésén meghozzák Bánát, Bácska és Baranya képviselői Szerbiához
való csatolásáról szóló határozatot, 1918. december 1-jén pedig, megalakul
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság. A szerb katonaság szabadkai bevonulásával 1918. november 13-án megszűnik a Monarchia közigazgatási és
jogszolgáltatási szerveinek érvényessége, és kezdetét veszi az új államberendezés.170
A Szabadkai Királyi Járásbíróság illetékességét az 1918 és 1941 közötti
periódusban a SzHSz Királyi Járásbíróság folytatja.
A fond története:
A fond levéltári anyaga bombázások, nem megfelelő tárolási körülmények
és levéltári felügyelet nélküli megsemmisítés következtében károsodott. Ömlesztett és hiányos állapotban, a Szabadkai Járásbíróság háborús eseményektől megrongált épületéből került be a Levéltárba. Ezután elvégezték az
iratanyag goromba rendezését és selejtezését. Az anyag többi részének

A XXXI. Törvényczikk az első folyamodású bíróságok rendezéséről. 1871. évi országgyűlési törvény-czikkek. Pest, 1872, 442., 459. oldal.
170 VELJANOVIć, Zoran: Jugoslavija potreba ili zabluda (Stvaranje Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca 1918.), Kikinda, (a továbbiakban: Јugоslаviја pоtrеbа ili zаbludа), 2006.
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átvételére 1966-ban, a Szabadkai Kerületi Bíróság anyagával együtt került
sor.171
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 35 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI (SZ. KIR. VÁROS
KÖZSÉGI) POLGÁRI FIÚISKOLÁJÁNAK IRATAI – SZABADKA
(DRŽAVNA MUŠKA GRAĐANSKA ŠKOLA – SUBOTICA)
(1892–1944), 1892–1944
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 57 k.; 1 d.; 1,90 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak iskolai anyakönyvek a következő adatokkal: a tanulók
személyi adatai, a tagozatok száma és a diákok létszáma, tantárgyak, a
diákok tanulmányi eredménye stb.; jegyzőkönyvek (1903–1941), iktatókönyvek, tanárok személyi dossziéi, magánvizsgák jegyzőkönyvei.172
Az iratképző története:
A Polgári Fiúiskola a szabadkai Városi Tanács 1892. augusztus havi
közgyűlésén hozott határozata alapján alakult meg.173 Az 1892–1893-as
tanév folyamán az iskola Landesmann Lipót tulajdonában lévő épületbe költözött (Landesmann 1881-től már egy magánjellegű polgári fiúiskolát működtetett). Az iskolát a szegényebb rétegek fiai részére hivatalnoki, kereskedői
és iparos szakmák oktatására szánták. A következő tanévben (1893/1894)
megnyílt a második osztály, a század végére pedig, az iskola hat osztályos
lett, később azonban mégis négyosztályos tanintézetként működött. 1906 és
1908 között épült fel az iskola új épülete (a mai Maksim Gorkij utca 38. szám
alatt), és 1908-tól Szabadka Sz. Kir. Város Községi Polgári Fiúiskolája néven,

SzTL F. 34 Fonddosszié.; F. 45 Fonddosszié 1/3.
SzTL F. 35 Fonddosszié.
173 IVÁNYI István: Szabadka története, II. 1892, 410.
171
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1941 és 1944 között Szabadkai M. Királyi Állami Polgári Fiúiskola néven
működött. Az 1943/44-es iskolaévben Szabadkai M. Kir. Állami Bunyevác
Tanítási Nyelvű Polgári Fiú- és Leányiskola is működött.174 Az iskola a Szabadkai Katonai Városparancsnokság 1944-ben hozott 814-es számú végzése
alapján szűnt meg.175
A fond története:
Az iskolai anyakönyvek egy része már abban az épületben volt, ahol a Levéltári Központ alakult, a másik része a szabadkai Moša Pijade Gimnázium
épületéből lett átvéve 1967. december 8-án.176 1988-ban pedig egy újabb
átvétellel gyarapodott a levéltári anyag.177
A fond rendezése első ízben, 1981-ben volt. Az újabb levéltári anyag
beérkezése után, 1992-ben pedig be is fejeződött. A levéltári anyag esetleges
korábbi károsodásáról nincsenek adatok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része került levéltárba.
Az iratok töredéke maradt meg.
F. 36 GOMBOS–VAJSZKAI ÁRMENTESÍTŐ ÉS BELVÍZSZABÁLYOZÓ
TÁRSULAT IRATAI – GOMBOS (UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OD
POPLAVE I REGULACIJU KOPNENIH VODA U BOGOJEVU I VAJSKOJ
– BOGOJEVO) (1883–1898), 1883–1898*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Igazgatóbizottsági jegyzőkönyvek (1883–1895), a miniszteri megbízott
iratai a belvizek szabályozásával, a töltések javításával és építésével kapcsolatban.179
GRÁBERNÉ BŐSZE Klára (Szerk.): Bibliográfia, [2005], 212–213. oldal.
SzTL F. 35 Fonddosszié.
176 SzTL F. 35 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-635/1967. szám.
177 SzTL F. 35 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-18/23-1988. december 30.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 36. A fond neve: Udruženje za zaštitu od
poplava i regulaciju kopnenih voda u Bogojevu i Vajskoj (1893–1897).
179 SzTL F. 36 Fonddosszié.
174
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Az iratképző története:
A Társulat a belvizek szabályozása és a Duna környékének ármentesítése
céljából alakult meg és működött, Alapszabályaival összhangban. 1883-ban
Gromon Dezső az elnök, az alelnök (és egyben az igazgató is) Berec Károly.
A Társulat a Főispáni Hivatal keretein belül tevékenykedett és szoros kapcsolatban állt az állami közigazgatási szervekkel.180
A fond története:
A fond levéltári anyagára Sándor Község iratainak rendezése alkalmával
bukkantak, ami a levéltári anyag többszöri költöztetése miatt fordulhatott elő.
Leválasztására és rendezésére 1983 folyamán került sor.181
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 37 A SZABADKAI KERÜLETI MUNKÁSBIZTOSÍTÓ HIVATAL
(1918-ig ORSZÁGOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ INTÉZET SZABADKAI
KERÜLETI PÉNZTÁRA) IRATAI – SZABADKA
(OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA – SUBOTICA)
(1892–1948), 1893–1948
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 474 k.; 420 d.; 71,4 ifm. rendezett + 134,35
ifm. rendezetlen.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: részben rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék – a könyvekhez
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak jegyzőkönyvek (elnökségi, igazgató-, felügyelő- és
járandósági bizottsági), a jegyzőkönyvekhez mutatókönyvek, iktatókönyvek a
mutatókkal, az általános iratokhoz (orvosi rendelők, kórházak, orvosok, beteg
munkások, balesetek utáni járandóságok, a palicsi munkásüdülő) és a pénz180 Uo.; Vajszkai és Bogyáni Gromon Dezső, főnemes dr. jur., Bács-Bodrog vármegye
főispánja 1876-tól 1880-ig, aki 1877-től Zombor, 1878–1880 között pedig, Szabadka és
Baja városok főispánja is volt. APRÓ Erzsébet: Bács-Bodorog vármegye főispánjai. In.:
Bácsország 2011/4. (59. szám) 21.
181 SzTL F. 36 Fonddosszié.
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ügyi iratokhoz; valamint pénzügyi-számviteli könyvek; munkaadók lajstromai,
gyógyítási költségek könyvei; egészségügyi biztosítással kapcsolatos iratok
munkaképtelenség esetén, munkaadók munkás be- és kijelentési iratai,
munkaképtelenséget és rokkantságot megállapító iratok, orvosi diagnózisok,
kismamák járandóságai, korházi és fürdőbeutalók, járandóságok és nyugdíjak megállapítása, a munkaadóktól beszedett járulékokról, egyes munkaadóknál foglalkoztatott munkások és alkalmazottak létszámáról jelentések
stb.182
Az iratképző története:
A Szabadkai Kerületi Munkásbiztosító Hivatal 1892-ben az Országos Társadalombiztosító Intézet Szabadkai Kerületi Pénztára néven alakult meg a
biztosított személyek segélyezése céljából. A segélyezés lehetett táppénz, az
orvosi és kórházi ellátás költségeinek fedezése, fürdők és szanatóriumok
használata, szülések, temetések esetében nyújtott támogatás, stb. formájában.
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásával és az új jugoszláv állam
megalakulásával 1918-ban a szabadkai Munkásbiztosító Hivatal a Zágrábban székelő Központi Munkásbiztosító Társulat hálózatához került, mely
országos szinten 23 fiókintézménnyel és 1300 hivatalnokkal működött. Csak
a szabadkai fióknak átlagban 20.000 biztosítottja volt.183
A II. világháború után az intézmény az állami munkásbiztosító hivatal
szabadkai fiókja lett, elnevezése: Državni zavod za socijalno osiguranje
ekspozitura Subotica. Amikor 1948-ban megszűnik a Hivatal184, tevékenységét Szabadkán a Városi Népbizottság Szociális Segélyezési Képviselete
vette át (Povereništvo za socijalna davanja GNO u Subotici).
A fond története:
Az irattári anyag a Munkásbiztosító Hivatal helyiségeiben volt elhelyezve,
amit a Levéltár 1949-ben vett át. A másik iratátvétel pedig 1983-ban volt, jogutódjától, a Szabadkai Önigazgatási Érdekközösség Nyugdíj- és Rokkantsági
Biztosító Önigazgatási Érdekközösségtől – Samoupravna interesna zajednica
penzijskog i invalidskog osiguranja Subotica. Az anyag korábbi károsodásáról
és hiányairól nincs adat.185
SzTL F. 37 Fonddosszié.
Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu (1922–1926), Zagreb, 1928, str. 17
i 29, 56.
184 SzTL F. 37 Fonddosszié. 1951. január 5-én kelt 02-3/1950 számú iratátvételi jegyzőkönyv.
185 SzTL F.37 Fonddosszié.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagymértékben megőrzöttek.
Az iratok nagymértékben megőrzöttek.

F. 38 TOPOLYA NAGYKÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA
(ОPŠTINА BАČKА TОPОLА – BАČKА TОPОLА)
(1886–1918), 1889–1913*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 1 d.; 0,28 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak iratok az utak és a vasút építéséről, a villanyáram
bevezetéséről, a középületek (napközi otthonok, temetők, könyvtár, gyógyszertár, csatornák, gőzmalom, iskolák) felépítéséről, egyházi épületek
építéséről (katolikus templom), jelentések a közoktatási intézmények és árvaházak működéséről, továbbá a vásárok helyszíneiről és a hús és egyéb termékek árairól, a tűzoltószolgálatról, a községi tisztviselők megválasztásáról,
házépítési kérelmek, stb.187
Az iratképző története:
Topolya 1886-ban alakult nagyközséggé, a községekről szóló törvény
alapján.188 Mint község, jogi személy volt a közjog és a magánjog értelmében
is, rendelkezhetett ingó és ingatlan vagyonnal, és kötelezettséget vállalhatott.
Amellett, hogy végrehajtotta a kormány utasításait, közjogi értelemben autonómiája volt, vagyis önállóan gazdálkodott és saját szabályrendeleteket
alkothatott. Tehát, az említett törvény keretei között, önállóan intézkedett belső
közigazgatási ügyeiben és gyakorolta a helyi rendőri és bírói hatalmat.189
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 50. A fond elnevezése: Оpštinskо
pоglаvаrstvо – Bаčkа Tоpоlа (1885–1944).
187 Dr. HARKAI Imre (szerkesztő): Topolya Monográfiája. Újvidék, 2001; Dr Imre HARKAI (urednik): Mоnоgrаfiја Bаčkе Tоpоlе (1750–1945), Nоvi Sаd 2001.
188 XXII. törvénycikk.
189 1886-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Magyar Törvénytár 1884–1886, Budapest, 1887. 405. oldal.
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1918. november 13-án a szerb hadsereg elfoglalta Topolyát és kiűzte
onnan a honvédség katonáit. Újvidéken 1918. november 25-én a Népi
Nagygyűlés (Velika narodna Skupština) kikiáltja Bánát, Bácska és Baranya
elszakadását az Osztrák–Magyar Monarchiától és csatlakozását a Szerb
Királysághoz. Így megszűnt a régi és létrejött az új hatalom, élén a Nagy Néptanáccsal (Veliki narodni savet), vagyis a Népi Igazgatósággal (Narodna uprava), amely az ideiglenes kormány szerepét töltötte be. A kialakult új állapotot
1918. december 1-jén a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, majd a Vidovdani (Vid-napi) Alkotmány kikiáltása csak megerősítette.190
A fond története:
Az irattári anyagot Topolya Község Képviselőtestületének helyiségeiben
tárolták, ahonnan a Levéltár 1968-ban vette át.191 Az átvett iratanyag irattári
rend szerinti rendezésére 1986 végén, az iratanyag végleges levéltári rendezésére pedig, 1988-ban került sor. Ekkor az iratanyag a következő három
fondra lett felosztva: F. 38 Topolya Nagyközség iratai (1889–1913), F. 304
Topolya Község iratai (1913) 1918–1941) és F. 305 Topolya Község iratai
(1941–1944). Az iratokból csak néhány dokumentum és mindössze egy ügyirat maradt ránk.192
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
A fondból csak irattöredékek kerültek a Levéltárba.

F. 39 A SZABADKAI VILLAMOSVASÚT ÉS VILÁGÍTÁSI RT. IRATAI –
SZABADKA (ЕLЕKTRIČNА ŽЕLЕZNICА I ОSVЕTLJЕNJЕ D. D. –
SUBОTICА) (1897–1946), 1896–1947
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 82 k.; 159 d.; 17,18 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, angol, francia
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

VеLJаNОVIć, Zоrаn: Јugоslаviја pоtrеbа ili zаbludа. 2006. 175–186, 209–224.
SzTL F. 38 Fonddosszié. Az 1968. február 21-i átvételi jegyzőkönyv.
192 SzTL F. 38 Fonddosszié.
190
191
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A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak adatok a vállalat bevételeiről és kiadásairól és különböző iratok: a dolgozók jegyzékei névmutatóval, bérlajstromok, a fogyasztók, vagyis a villanyáram felhasználóinak nyilvántartásai, jegyzőkönyvek, engedélyek, tervek, az állami szervekkel és különböző cégekkel folytatott levelezés, tervezetek, határozatok, kimutatások a leltárról, iktatókönyvek
és mások.193
Az iratképző története:
A Szabadkai Villamosvasút és Világítási Rt.-t német tőkéből alapították és,
mint részvénytársaság, 1897. augusztus 8-án kezdte meg működését. Az első
utcai vezetékek és kábelek felszerelését még 1896-ban elkezdték, és már az
év végén a lakások megvilágítására is biztosítva volt az áramellátás. A
következő évben, 1897. szeptember 7-től a villamosokat is ellátta elektromos energiával. A vállalat működtette a hőerőművet, a távfűtést, a villamosközlekedést (a mai Suboticatrans közlekedési vállalat elődje), az elektromos
hálózatot és a közvilágítást. A vállalat 1900-tól belga, 1924-től amerikai (a
MacDaniel cég tevékenységét Szabadka és Palics mellett kiterjesztette Nagybecskerekre, Vranjevora, Törökbecsére és Zentára is) és végül 1930-tól svéd
tulajdonba került.194
1944 nyarán és őszén a vállalatot többször is találat érte, a szövetségesek
bombázásai miatt.195 Közvetlenül a felszabadulás előtt a villanytelepet további
károk érték egy diverzáns akció miatt. A felszabadulás után, 1946-ban a vállalatot államosították a magántulajdonban lévő gazdasági vállalatok államosításáról szóló törvény 15. szakasza alapján.196
A fond története:
Átvétel előtt az irattári anyagot rendezetlen állapotban tárolták a szabadkai villanytelep, az Elektrovojvodina vállalat helyiségeiben, ahol mechanikai és
nedvesség okozta károknak is ki volt téve. A Levéltár 1959. november 16-án,
majd 1991-ben is vett át iratanyagot.197 A rendezés során a villanytelepre

SzTL F. 39 Fonddosszié.
SzTL F. 39 Fonddosszié.
195 VеLJаNОVIć, Zоrаn: Bоmbаrdоvаnjе Subоticе 1944, Prilоg zа istоriјu bоmbаrdоvаnjа i rаzаrаnjа Srbiје u Drugоm svеtskоm rаtu, Nоvi Sаd, 2010, 71.
196 A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Hivatalos Lapja (a továbbiakban: Službеni
list FNRЈ), az 1946. december 11-i 98. szám (Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih
preduzeća).
197 SzTL F. 39 Fonddosszié. Az 1959. november 16-i 03-367/1. és az 1991. július 23-i
1366/91. számú átvételi jegyzőkönyvek.
193
194
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vonatkozó levéltári anyag különválasztására és az államosítás utáni iratokból
új fond (F. 308 Elektrana – Szabadka) létrehozására került sor. 1961-ben az
irattári anyagból az 1912–1944 közötti időszakra vonatkozó, összesen 177
pénzügyi-számviteli könyv, majd az első rendezés során további 2,50 iratfolyóméter értéktelen irattári anyag lett kiselejtezve.198
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része került levéltárba.
Az iratok kisebb része került levéltárba.

F. 40 A SZABADKAI BÁCSKA (ATHLETIKAI KLUB) SPORTEGYLET
IRATAI – SZABADKA (SPОRTSKО DRUŠTVО „BАČKА” – SUBОTICА)
(1901- ), 1901–1957
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 32 k.; 30 d.; 4,80 ifm.
Nyelv: szerb, horvát, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak közgyűlési és bizottsági jegyzőkönyvek, alapszabályok, egyesületi tagok nyilvántartása/anyakönyvek, iktatók, a játékosok
bejelentő lapjai, a lejátszott mérkőzések jegyzőkönyvei, hazai és külföldi sportegyletekkel folytatott levelezés (játékosok toborzása, mérkőzések
„bundázása” és mások), bizonylatok a felvételről az egylet tagjai közé, a tagok
kérelmei és fellebbezései, tagsági könyvecskék, fényképek a játékosokról és
plakátok.199
Az iratképző története:
A Bácska Szabadkai Athletikai Klub első mérkőzését 1901. június 4-én játszotta le. Az egylet alapító közgyűlését 1901. augusztus 4-én tartotta meg,
és a klub ekkor kapta a nevét, illetve a piros-fehér klubszíneket is.200 Az első
időszakban a klub csak barátságos mérkőzéseket játszott és csak 1908-tól

SzTL F. 39 és F. 308 Fonddossziék.
SzTL F. 40 Fonddosszié.
200 DULIć, Pavle (urednik): Bačka, 1901–1971. Subotica, 1971. 12.
198
199
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kezdett el szerepelni a dél-magyarországi bajnokságban. 1918-ig a Bácska
háromszor szerezte meg a bajnoki címet. Az 1918-ban létrejött új államban,
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban, az egylet nevet változtatott és 1920ban felvette a Bácska Jugoszláv Atlétikai Egylet (Jugoslovensko atletičarsko
društvo „Bačka”) nevet. Három szakosztálya működött, a futball, az atlétika és
a tenisz. A futballisták egy ideig, a vajdasági alszövetségben szerepeltek. A
magyar igazgatás alatt (1941–1944) a sportegylet ismét nevet cserélt és felvette az 1918 előtti, vagyis az egyesítés előtti nevét. A II. világháború befejezése után a klubnak a következő szakosztályai voltak: futball, atlétika, kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz és teke. Ebben az időszakban a klub a
következő neveket viselte: Horvát Futballegylet („Građanski” Hrvatsko-fudbalsko društvo 1945–1946), Sportegylet („Sloboda” Sportsko društvo 1947–
1948), majd Futballegylet („Tekstilac”, „Bratstvo”, „Sloga” Fudbalsko društvo
1948–1956). A klub 1956 és 1969 között a Vajdasági Ligában szerepelt és
ekkor a Zvezda Futballklub nevet viselte. 1969-ben az egylet felvette a Bácska Futballklub nevet, és a mai napig is ezt a nevet viseli.201
A fond története:
Az átvétel előtt a fond iratanyagát, a szabadkai Sloga Sportegylet helyiségeiben tárolták. Az irattári anyagot a Levéltár 1949. július 22-én vette át az
egylettől, amely rendezetlen állapotban volt és nagyon megrongálódott
(mechanikai és nedvesség okozta károk miatt).202 Az iratanyagot először a
Levéltári Körzet helyiségébe szállították (Engels utca 9.), majd innen került a
mai helyére, a raktárba. Az iratanyag rendezésekor a könyvek egy részét (a
Bácska Futballklub 1901 és 1912 között keletkezett jegyzőkönyveit) 1991ben, állományvédelmi céllal, újraköttették.203
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része került levéltárba.
Az iratok kisebb része került levéltárba.

201 NOVAKOVIć, Dragan: Fudbalski klub „Bačka”, Proslava 85. godina postojanja, I-III,
Subotičke novine, 1986 júliusa-augusztusa.
202 SzTL F. 40 Fonddosszié. A 60/7/1949. számú átvételi jegyzőkönyv.
203 SzTL F. 40 Fonddosszié.
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F. 41 A SZABADKAI FÖLDMŰVELŐK MUNKÁSKÉPZŐ EGYLETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (SUBОTIČKО UDRUŽЕNJЕ ZА ОBRАZОVАNJЕ
PОLJОPRIVRЕDNIH RАDNIKА – SUBОTICА)
(1903– ?), 1903–1904*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 1 d.; 0,15 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak az egylet közgyűlési jegyzőkönyvei, a Szociáldemokrata Párt tagsági könyvecskéi, és egy pénztárkönyv a párttagsági díjak
beszedéséről.205
Az iratképző története:
Az egylet alapítására 1903. február 2-án Szabadkán került sor és ekkor
választották meg vezetőségét is. Az egylet szorosan együttműködött a Szociáldemokrata Párttal és erről tanúskodnak a tagsági könyvecskék, illetve a
párttagsági díjak beszedésére szolgáló jegyzék is. Mivel nem maradt ránk az
egylet alapszabálya, illetve más iratok sem, nem lehetett megállapítani az
egylet céljait és azt sem, hogy mikor szűnt meg.206
A fond története:
A fondot a Levéltár 1964. május 19-én hozta létre. Az 1903 és 1904 között
keletkezett iratanyag Sándor Község iratanyagából lett elkülönítve.207
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 51–52. A fond elnevezése: Udružеnjе zа
оbrаzоvаnjе pоljоprivrеdnih rаdnikа – Subоticа (1903–1904).
205 SzTL F. 41 Fonddosszié.
206 SzTL F. 41 Fonddosszié.
207 SzTL F. 41 Fonddosszié. Az 1964. május 19-i 03-114/1. számú jegyzőkönyv a fond
bejegyzéséről, a SzTL Gyarapodási naplójába.
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F. 42 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FELSŐBB
LEÁNYISKOLA IRATAI – SZABADKA
(DRŽАVNА VIŠА ŽЕNSKА ŠKОLА – SUBОTICА)
(1907–1920), 1907–1920*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; / d.; 0,30 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában az iskola tanulóinak anyakönyvei, melyekben adatok találhatók
a diáklányokról (család- és keresztnév, a születés ideje és helye, a szülők
neve és foglalkozása stb.), az osztályok számáról, a tanulók létszámáról, a
tantárgyakról és az elért tanulmányi eredményekről.209
Az iratképző története:
A Szabadkai Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola alapítására 1907ben került sor. A hatosztályos iskola feladata volt, hogy a leányok számára
magasabb szintű képzést nyújtson. Az alsó osztályokba azok a lányok
iratkozhattak be, akik befejezték az általános iskola negyedik osztályát. Az
iskola felsőbb osztályaiba csak a megfelelő életkorú lányokat vették fel a
felvételi vizsga letétele után. Az 1908/1909-es tanévben, az iskolában
kereskedőképzés is folyt. Az iskola a Tanítóképző épületében működött és
néhányszor változtatta a nevét. 1907-től először Szabadkai Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskolának hívták, majd a Szabadkai Magyar Királyi Állami
Felső Leányiskola és Leánygimnázium (1914–1918) nevet viselte.210
Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai és politikai összeomlása után létrejött új délszláv államban új oktatási rendszert vezettek be és ezért az
1919/1920-as tanév végén az iskolát felszámolták.211

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 52. A fond elnevezése: Višа žеnskа škоlа –
Subоticа (1907–1919).
209 SzTL F. 42 Fonddosszié.
210 A Szabadkai Magyar Kir. Állami Felsőbb Leányiskola Értesítője az 1907-08-ik iskolai évről. Szabadka 1908; Dr. BÍRÓ Károly: Szabadka város közigazgatása 1902–1912.
Szabadka, 1912.
211 SzTL F. 42 Fonddosszié.

103

A fond története:
A könyveket a szabadkai Gimnázium épületében tárolták. A többi iratanyag
megsemmisült, valószínűleg a II. világháború idején, amikor a Gimnázium
épületében katonákat szállásoltak el. Az iskolai anyakönyveket 1967-ben vette
át a Levéltár.212 A fond rendezésére először 1982-ben került sor, másodszor
pedig 1992-ben, miután újabb könyvek kerültek ebbe a fondba.213
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
A fondból csak irattöredékek kerültek elő.

F. 43 A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK RT.
SZABADKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(ОPŠTА KRЕDITNА BАNKА D.D. – SUBОTICА)
(1906–1948), 1905–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 104 k.; 385 d.; 50,10 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Folyószámlakönyvek, óvadékok, számlák, főkönyvek, háborús kölcsönök
nyilvántartása, mérlegek, a hitelezéssel, az óvadékkal és a valuta-kereskedelemmel kapcsolatban folytatott levelezés bel- és külföldi cégekkel,
magánszemélyekkel, illetve bankokkal, váltók megfizettetésével kapcsolatos
könyvek, téglaeladások főkönyve, értékpapírok jegyzéke, könyvelőségi nyilvántartások a bank gazdálkodásáról, az igazgatósággal folytatott levelezés,
bírósági ügyek, a vagyon és a betétek 1944 és 1946 közötti konfiskálási iratai,
iratok a széfek kényszerfelnyitásáról, a szerb/horvát koronák előszámlái,
könyvelési bizonylatok.215
212 SzTL F. 42 Fonddosszié. Az 1987. december 8-ai, 03-635/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
213 SzTL F. 42 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 52–53. A fond elnevezése: Оpštа krеditnа
bаnkа d. d. - Subоticа (1910–1947).
215 SzTL F. 43 Fonddosszié.
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Az iratképző története:
A budapesti székhelyű Magyar Általános Hitelbank Rt. Szabadkai Kirendeltsége 1906-tól 1920-ig működött. Ekkor a bank épületével és egész vagyonával együtt a Szerb–Horvát–Szlovén Nemzeti Bank (Narodna banka)
tulajdona lett.216 Az I. világháború után, 1923. június 12-én került sor a
részvényesek közgyűlésére és az Általános Hitelbank Rt. (Оpštа krеditnа
bаnkа d.d., Allgemeine Kreditbank A.G.) alapítására. A bank munkaköre a
pénzintézetek, takarékpénztárak és valutaváltó irodák ügykörébe tartozó feladatokat foglalta magába. A bank alaptőkéje 10.000.000. dinárt tett ki 50.000
részvénnyel. A 200 dináros névleges értékű részvények névre szóltak. 1927ben Zentán, Padén és Törökbecsén nyíltak bankfiókok. Az Általános Hitelbank Rt. 1931. január 1-jén egyesült a Horvát Általános Hitelbank Rt.-gal
(Hrvatska sveopća kreditna banka d.d.). A megszállás idején a bank ismét a
budapesti székhelyű Magyar Általános Hitelbank Rt. szabadkai kirendeltségeként működött. A háború után VAT Népképviselőházának 1945. november 5-i 28194. számú határozata alapján a bankot felszámolták. Az eljárás
1948-ig tartott.217
A fond története:
Az irattári anyagot az egykori Hitelbank épületében tárolták (Tito marsall
tér, a mai Korzó). Amikor az épület új tulajdonosa a Városi Népbizottság lett,
akkor az irattári anyagot kidobták az udvarra, így az, rongálásnak és megsemmisülésnek volt kitéve. Az iratanyagnak csak egy kisebb, 1938 és 1948 közötti
időszakban keletkezett részét tárolták biztonságos helyiségben. Innen pedig,
1949-ben 3210 kg iratanyagot az Otpad hulladék-feldolgozó vállalat telepére
szállítottak.218 Ebből a mennyiségből 770 dossziét és 17 könyvet sikerült megmenteni és a Levéltárban elhelyezni, míg a többi, 2380 kg iratanyag megsemmisült. A Levéltár 1949 májusában a csődeljárási bizottság megbízottjától még
további 2846 dossziét és 139 könyvet vett át. A fond iratanyaga 1978 és 1982
között lett rendezve, illetve 1989-ben, amikor elkészült az áttekintő raktári
jegyzék is. A rendezést megnehezítette a segédkönyvek hiányossága, így az
iratokat időrendben, illetve a bank osztályai szerint rendezték. 1991-ben a
fond egy doboz irattal gyarapodott.219
SzTL F. 43 Fonddosszié. 10/2, jegyzőkönyv a Szabadkai Osztrák–Magyar Bank
épületének és ingóságainak átadásáról a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Nemzeti Bankjának.
217 SzTL F. 43 Fonddosszié. 7/2.
218 SzTL F. 43 Fonddosszié. 1/3 (az 1949. március 24-i 34/49. és az 1949. március 30i 34/49. számú dokumentumok) és 2/3 (az 1959. április 8-i 03-47/1. számú dokumentum).
219 SzTL F. 43 Fonddosszié.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 44 A SZABADKAI LEÁNYGIMNÁZIUM IRATAI – SZABADKA
(PОTPUNА ŽЕNSKА GIMNАZIЈА – SUBОTICА)
(1925–1950), 1925–1951*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 16 k.; / d.; 0,70 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A tanulók anyakönyveiben (rendes és magántanulók) adatok találhatók a
diáklányokról (család- és keresztnév, a születés ideje és helye, a szülők neve
és foglalkozása, stb.), az osztályok számáról, a tanulók létszámáról, a tantárgyakról és az elért tanulmányi eredményekről. A levéltári anyagban megtalálhatók még a felsőbb tanfolyamok vizsgáinak főkönyvei, illetve a
vizsgáztatásról készült jegyzőkönyvek.221
Az iratképző története:
Az iskola alapítására a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Oktatásügyi Minisztériumának határozata alapján került sor 1925-ben.222 A leánygyermekek
számára alapított iskola tanítási nyelve a szerb volt. Az első időszakban a
csak négyosztályos iskola az 1932/1933-as tanévtől már nyolcosztályos. A
tanítás a Wilson utcai általános iskola épületében folyt (a mai Ivan Goran
Kovačić Általános Iskola). A Szerb Királyi Állami Leánygimnázium első elnevezése szerb nyelven: Krаljеvskа srpskа držаvnа žеnskа gimnаziја volt.
Az iskola 1941 és 1944 között a Magyar Királyi Állami Leánygimnázium Sza-

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 53. A fond elnevezése: Žеnskа gimnаziја –
Subоticа (1919–1920).
221 SzTL F. 44 Fonddosszié.
222 SzTL F. 47 II./89/1925, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Oktatásügyi Minisztériumának Középiskolai Oktatási Ügyosztályának SN 14320/1925. számú határozata. (Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS, Odeljenje za srednjoškolsku nastavu.)
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badka nevet viselte és a tanítás magyar nyelven folyt. 1945-től Állami
Leányfőgimnáziumnak (Držаvnа pоtpuna žеnskа gimnаziја u Subоtici) hívták,
a tanítás pedig, szerbhorvát nyelven folyt. 1948-ig az Állami Leánygimnázium
(Držаvnа žеnskа gimnаziја) nevet viselte, 1948 és 1950 között pedig,
Leányfőgimnáziumnak (Pоtpunа žеnskа gimnаziја Subоticа) hívták. Az iskolát
1950-ben szüntették meg, a diáklányok pedig, átkerültek a fiúgimnáziumba,
amely ekkor vette fel a Vegyes Főgimnázium (Višа mеšоvitа gimnаziја) nevet.
A tanítás szerbhorvát nyelven folyt.223
A fond története:
Az irattári anyagot az iratképző épületében tárolták, de nagy része
megsemmisült a II. világháború idején, mivel az épületben először a magyar,
majd a jugoszláv hadsereg alakulatait szállásolták el. Az átvétel idején az irattári anyagot a szabadkai Gimnázium őrizte. Az iratanyag két részben lett
átvéve, 1968-ban a Gimnáziumtól, 1988-ban pedig, az abban az épületben
működő Építőipari Középiskolától. 1990-ben és 1991-ben a fond iratanyaga
időrendben lett rendezve, selejtezés pedig nem történt.224
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 45 A KERÜLETI BÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA
(ОKRUŽNI SUD – SUBОTICА)
(1919–1941), 1907–1941
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 45 k.; 1012 d.; 113,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős

SzTL F. 44 Fonddosszié. A szabadkai Magyar Kir. Állami Leánygimnazium Évkönyve az 1940–1941. történelmi jelentőségű iskolai évről, 16–22 oldal; Državna potpuna
ženska gimnazija u Subotici, Izveštaj za školsku 1945/1946.
224 SzTL F. 44 Fonddosszié. Az 1967. december 8-ai 03-635/1. és az 1988. december
30-ai 03-18/20. számú átvételi jegyzőkönyvek.
223
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Szervezeti egységek:
45.1. Elnökség (Predsedništvo) (1915, 1919–1941)
45.2. Általános Ügyosztály (Opšte odeljenje) (1907, 1919–1941)
45.3. Büntető Ügyosztály (Krivično odeljenje) (1920–1941)
45.4. Polgári Ügyosztály (Gradjansko odeljenje) (1920–1940)
45.5. Bírósági Fogda (Sudski zatvor) (1918, 1922–1938)
45.6. Csődeljárási Ügyosztály (Stečajno odeljenje) (1921–1940)
A levéltári anyag tartalma:
A fond, a bíróságon, illetve az ügyosztályokon folyó munka irányításával és
szervezésével kapcsolatban jegyzőkönyveket, rendeleteket, utasításokat, a
bírók és a bírósági hivatalnokok személyi iratait, a bíróságon folyó munkáról
és problémákról szóló jelentéseket, és statisztikai jelentéseket is tartalmaz. A
különböző büntető perek iratai között, megtalálhatók a következő bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek: a közrend és a rendszer ellen, az élet és az
emberek testi épsége ellen, az emberek biztonsága és vagyona ellen
elkövetett; a közlekedési szabályok megsértése; okmányok, mérőeszközök
és pénz hamisítása; a közerkölcs megsértése, közvagyon elleni bűncselekmények, hivatali visszaélések. Az iratok között találhatók még: fellebbezések
a járásbíróságok ítéletei, határozatai és végzései ellen, kiskorúak bűncselekményei, kihágások, válóperek, férj és feleség „asztaltól és ágytól” való
elválasztása, vagyis perek a házasság érvénytelenítéséről, a polgárok állami
szervek elleni kártérítési perei, munkaügyi perek, valamint perek a gyermekek
törvényességének, illetve törvénytelenségének bizonyításáért.225
Az iratképző története:
Miután a szerb hadsereg 1918. november 13-án bevonult Szabadkára,
majd Zomborba és az egész Bajai Háromszögbe, ott előbb katonai közigazgatást vezettek be, később pedig, megalakultak a polgári hatalmi szervek is.
Bácskában, illetve a Vajdaság területén a bíróságok külső és belső szervezete
lényegében érintetlen maradt és a büntetőjog területén továbbra is érvényben maradtak a korábbi osztrák–magyar uralom idejéből származó törvények,
illetve egyéb törvények is. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Törvényszéke
Szabadkán (Sudbeni sto Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Subotici) 1919.
február 19-én kezdte meg működését. Területi illetékessége alá tartoztak, a
szabadkai, bajai, topolyai, zentai és bácsalmási járások. Ez az állapot 1929ig maradt fenn, amikor is meghozták a Jugoszláv Királyság büntetőtör-
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SzTL F. 45 Fonddosszié.

vénykönyvét, illetve a bíróságok számára a büntetőeljárásról szóló törvénykönyvet.226
A trianoni békeszerződés aláírása, illetve Magyarország és a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság közötti államhatár kijelölése után (Trianon, 1920.
június 4.), a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság szabadkai törvényszékének illetékessége megszűnt a Bajai Járásbíróság (kivéve Béreg/Bački Breg és
Regőce/Riđica községeket) és a Bácsalmási Járásbíróság (kivéve Bajmok
községet) felett.227 A járásbíróságok és a törvényszékek (kerületi bíróságok)
hatásköre a polgári perek területén változatlan maradt 1929-ig, amikor is
meghozták a Polgári perek bírósági eljárásáról szóló törvényt.
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban az 1929. január 18-án hozott, a
Rendes bíróságok szervezeti felépítéséről szóló törvény alapján az addigi
törvényszékek átalakultak kerületi bíróságokká, de megmaradt a területi illetékességük. A Szabadkai Törvényszék felvette a Kerületi Bíróság (Okružni
sud u Subotici) nevet.228 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság igazságügyi minisztere meghozta az előírásokat, a bírósági iktatóhivatal feladatairól, a
lajstromok, a mutatókönyvek és az egyéb segédkönyvek vezetéséről, a bírósági határozatok kézbesítéséről, a beadványokkal és az egyéb iratokkal kapcsolatos ügyintézésről.
A Kerületi Bíróság első- és másodfokon is ítélkezett polgári perekben,
perenkívüli bírósági ügyekben és végrehajtási ügyekben is. A büntetőperekben az 1929. január 27-én hozott, Büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései alapján ítélkezett. Mivel Szabadkán nem volt külön cégbíróság, ez
a bíróság iktatta, illetve vezette a kereskedelmi cégek jegyzékét és ítélkezett
peres ügyeikben is.229
A bíróság élén az elnök állt, aki irányította a bíróságot és felügyelte az
ügyosztályokon dolgozó alkalmazottakat. A bíróság elnökén kívül további
tisztségviselők a bírók, bírósági segédek és az adminisztráció személyzete. A
bírósági alkalmazottak számát az igazságügyi miniszter határozta meg. Az
Službene novine, 1929. évi 233, XCVI. szám (Zakon o sudskom krivičnom i gradjanskom postupku).
227 VеLJаNОVIć, Zоrаn: Јugоslаviја pоtrеbа ili zаbludа. 2006, 220. Ez az állapot, vagyis a szerb hadsereg és a szerb bírói szervek jelenléte a Bajai Háromszögben 1920. június 4-ig, a trianoni békeszerződés aláírásáig tartott, mellyel kijelölték a határvonalat
Magyarország és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság között. A Bajai Háromszög Magyarországhoz került.
228 Službene novine, 1929. január 27-ei 20-X szám (Zakon o uredjenju redovnih sudova).
229 SzTL F. 45 Fonddosszié. Ez a bíróság folytatta a Szabadkai Királyi Törvényszék
cégbírósági nyilvántartásainak vezetését. Iratait lásd a F. 86. A Szabadkai Kerületi Bíróság
5. Cégbírósági iratok 1876–1957.
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ügyintézés az osztályok között, a bírókkal, az ügyvédekkel és az ügyfelekkel
az iktatóhivatalon keresztül történt az 1933-ban kiadott I. és II. fokú bírósági
ügyviteli szabályzat szerint. Az iktatóhivatal feladata volt, hogy átvegye a
beadványokat, majd kézbesítse és végrehajtsa, illetve őrizze a befejezett ügyiratokat. A bírósági iktatóhivatalnak az iratokat biztonságos és száraz helyen
kellett tárolnia, óvnia a tűzveszélytől és a lopásoktól. Tilos volt kiselejtezni
vagy megsemmisíteni a történelmi, tudományos és politikai jelentőségű iratokat, illetve az elnökség iratait, az építkezési engedélyeket a tervrajzokkal, a
bíróság felügyelete alatt működő alapítványok iratait. Az iratok és a könyvek
őrzési idejét a bírósági iktatóhivatalok számára, az 1933-ban hozott ügyviteli
szabályzat határozta meg.230
A bíróság iktatóhivatala főlajstromkönyvet (glavni registar, glavni delovodni
protokol) vezetett az összes ügyről, vezette a bírósági elnöki hivatal lajstromkönyveit, a polgári perek lajstromait, beleértve a meghagyásos eljárásokat köztük a csekk- és váltóügyeket is, a büntetőperek lajstromait, illetve az
ezzel kapcsolatos fellebbezések lajstromait, a csődeljárások és csődeljárás
nélküli ügyek lajstromait, stb. Különböző segédkönyveket is vezetett, mutatókat (személynév- és tárgymutatókat), naplókat, sorkönyveket és egyéb
könyveket.
A különböző lajstromok jelzetei egyben a hozzájuk tartozó iratok jelzetei is.
Az iratok azt a számot kapták, amely sorszám alatt lettek iktatva a bíróságra
érkezésük után. A lajstromok sorszámai ügyfajták szerint minden évben az 1.
sorszámmal kezdődtek. Ez a szám határozta meg az iratok tárolási helyét is.
Tehát az iratokon szerepel a fajta szerinti jelzete, a szám, amely alatt iktatták
és az év, amikor erre sor került. Ha azonos tárgyú iratokkal különböző bírósági
ügyosztályokon foglalkoztak, akkor a jelzet elé került a megfelelő ügyosztály
száma is (pl. II. Pо 370/33). Egy ügyiraton belül a különböző beadványok megjelölése úgy történt, hogy mindegyik kapott egy saját alszámot is (pl. II. Pо
370/33-5). Az ügyiratok jelzetei az iratborítókon szerepelnek, a bennük lévő
összes dokumentumon pedig, a jobb felső sarokban megtalálható annak
ügyviteli száma. Az ügyiraton belül a főirat/alapirat az, amelyik vagy a
legrégebbi, vagy amely alapján a legtöbbet dolgoztak az eljárás során.231
A Kerületi Bíróság 1941. április 6-ig működött, mert ekkor került sor a fasiszta hatalmak támadására a Jugoszláv Királyság ellen. Mivel Bácska a magyar megszállási övezetbe tartozott, így ezen a területen, a Magyarországon

A Jugoszláv Királyság bírósági iktatóhivatalai számára, 1933-ban hozott Ügyviteli
szabályzat (Poslovnik o radu pisarnice sudova Kraljevine Jugoslavije.) 172–175. szakaszai.
231 Uo.
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érvényes közigazgatási rendszert vezették be.232 A bíróság 1941. augusztus
16-ától, Szabadkai Királyi Törvényszék néven folytatta tevékenységét.233
A fond története:
A fond iratanyaga először Karlócára került a VAT Állami Levéltárába, és
innen vette át a Levéltár 1966 és 1989 között.234 Az iratanyagot nedvesség
miatt károsodás érte, a gyakori költöztetés miatt pedig, további rongálásnak
és széthúzásnak volt kitéve. Az iratanyag egy része még 1944-ben is rongálódott, amikor a szövetségesek légiereje Szabadkát bombázta.235
A fond iratainak az eredeti irattári rend szerinti rendezése 1978-ban
kezdődött, melyben több levéltáros is részt vett. Ekkor került sor a könyvek
összeírására és az iratok évek szerinti csoportosítására. A rendezés 1982 és
1986 között fejeződött be, majd 1989-ben és 1990-ben sor került az iratanyag
fondok szerinti szétválogatására, a levéltári anyag újbóli összeírására, a
könyvek azonosítására és jegyzékelésére, az áttekintő raktári jegyzék
elkészítésére. Az egyéb fondokban talált, de ide tartozó levéltári anyag rendezésére is 1990-ben került sor.
A munka során a könyveket és az iratokat az ügyosztályokhoz való tartozásuk alapján csoportosították és ezen belül, betartva a proveniencia elvét,
évek és számok szerint rendezték. A Kerületi Bíróság azon könyvei és iratai,
amelyek a cégek bejegyzésével kapcsolatosak (az egyéni és társas cégjegyzékek), a 86-os fondhoz, a Szabadkai Kerületi Bíróság irataihoz (1876–1959)
lettek csatolva. E fondba kerültek a bírósági fogda működésével kapcsolatos
könyvek is.236
A fond rendezése során, 1978-ban, 1979-ben és 1990-ben, összesen 4,70
iratfolyóméter értéktelen irattári anyag lett kiselejtezve.237
A fond szerkezete összetett, az alábbi szervezeti egységek irataira, vagy
iratsorozatokra oszlik:
232 BОŽIć, Ivаn – ćIRKОVIć, Simа – еKMеčIć, Milоrаd – DеDIЈеR, Vlаdimir: Istоriја
Јugоslаviје, Bеоgrаd 1972.
233 SzTL F. 45 Fonddosszié.
234 SzTL F. 45 Fonddosszié. Az 1966. évi 03-270/1., az 1968. évi 02-580/1., az 1973.
évi 03-557/1., az 1974. évi 04-119/1., az 1978. évi 02-166/1. és az 1989. évi 03-18/3.
számú átvételi jegyzőkönyvek.
235 VеLJаNОVIć, Zоrаn: Sаvеzničkо bоmbаrdоvаnjе Subоticе u lеtо i јеsеn 1944.
gоdinе, Prilоg zа istоriјu bоmbаrdоvаnjа Srbiје u Drugоm svеtskоm rаtu, In: EX Pannonia,
Subotica, 14/2010.
236 SzTL F. 45 Fonddosszié. Az 1966. május 19-i 03-270/1., az 1968. évi 02-580/1., az
1973. évi 03-557/1., az 1974. évi 04-119/1., az 1978. évi 02-166/1. és az 1989. évi 0318/3. számú átvételi jegyzőkönyvek.
237 SzTL F. 45 Fonddosszié. Az 1978. évi 02-166/1. és az 1990. évi 03-21/20. számú
selejtezési jegyzőkönyvek.
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45.1. Elnökségi iratok (1915, 1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 24 d.; 3,2 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az elnökség (bírósági hivatal) könyvei között vannak lajstromok, névmutatók, indexek és egyéb könyvek. Az iratok bizalmas (1934–1940) és általános
(1919–1941) ügyiratokra oszlanak: az igazságügyi miniszter, a fellebbviteli
bíróság elnökének és a kerületi bíróság elnökének rendeletei; beszámolók a
szabadkai, zentai és a topolyai járásbíróságok és bírósági végrehajtók
tevékenységéről; feljelentések a bíróság, bírósági vezetők, bírók, végrehajtók, ügyvédek, jegyzők, irattárosok, bírósági alkalmazottak ellen; a kerületi
bíróság és járásbíróságok elnökeinek, jegyzőinek, végrehajtóinak és hivatalnokainak kinevezései, előléptetései, nyugdíjaztatásai, elbocsátásai és elhalálozással kapcsolatos iratok; vizsgálóbírók és helyetteseik kinevezései; a
hivatalnokok minősítései; közjegyzői ügyek; az ügyvédi kamara jelentései; az
ügyvédek jegyzékei; iratok a bírósági gyakornokok vizsgáiról, a bírósági alkalmazottak hivatali előléptetéseiről, épületek értékbecsléséről.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
45.2. Az Általános Ügyosztály iratai (1907, 1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.; / d.; 0,44 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Főlajstromkönyvek, majd a központi iktatókönyvek, lajstromkönyvek
(lefoglalások jegyzőkönyve), névmutatós lajstromkönyvek (lajstromkönyv a
befejezett ügyiratok mutatójával), névmutatók, egyéb könyvek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.
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45.3. A Büntető Ügyosztály iratai (1920–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 567 d.; 68,33 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Büntetőperes iratok lajstromkönyvei és az elítéltek nyilvántartásai, az iratokban (1920–1941) adatok a következő bűncselekményekkel kapcsolatban:
a rendszerellenes viselkedés, közrend- és csendháborítás, emberi élet elleni
cselekedetek, közbiztonság és vagyonjogi büntetőperek, pénzhamisítási
ügyek, a közerkölcs megsértésével, hivatali visszaélések, sajtóban megjelent
inkriminációs cikkek, stb.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
45.4. A Polgári Ügyosztály iratai (1920–1940)
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 344 d.; 41,36 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Polgári peres lajstromkönyvek és mutatókönyvek, válóperes ügyiratok, polgárok fellebbezései, iratok a polgárok kártérítési pereiről és a károk megtérítéséről.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
45.5. A Bírósági Fogda iratai (1918, 1922–1938)
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; / d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Büntetések nyilvántartásai, jelentések a büntetések végrehajtásáról, „corpus delicti” könyvek, ítéletek.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.
45.6. A Csődeljárási Ügyosztály iratai (1921–1940)
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 77 d.; 9,25 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában csődeljárási nyilvántartások, csődeljárással és csődeljáráson
kívüli ügyekkel kapcsolatos iratok vannak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 46 BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJSA
(ОPŠTINА BАЈŠА – BАЈŠА)
(1918–1941), 1909–1941
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 114 k.; 74 d.; 12,6 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A községi képviselőtestületi és bizottsági jegyzőkönyvek, iktatókönyvek,
az iktatókhoz tartozó mutatókönyvek, Alsó-Roglatica (Donja Rogatica),
Duboka és Bajsa települések pénzügyi gazdálkodásának iratai, illetve pénztári
és adófőkönyvek, továbbá házadó kivetési főkönyvek, Duboka, Alsó-Roglatica és Bajsa földadó lajstromai, különböző pénztári naplók és adóügyekkel
kapcsolatos nyilvántartások (a földreform óta Szemző Matild birtokát bérlők állami adói, a beszedett állami adók, a földreformmal földhöz jutottak bérleti
díjai), bizalmas, illetve általános közigazgatási iratok, amelyek adatokat tartalmaznak, a községről és lakosságáról, illetve azok vagyonáról.238
238
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SzTL F. 46 Fonddosszié.

Az iratképző története:
Mária Terézia királynő 1751-ben Bajsa pusztát Zákó Istvánnak (Stevan
Zako), a megszüntetett Tiszai határőrvidék szerb kapitányának adományozta
katonai szolgálataiért, azzal a kötelezettséggel, hogy azt betelepítse. Az első
időszakban 40 szerb család érkezett a Tisza mentéről és itt telepedett le. Miután Zákó a bajsai birtok felét eladta a szabadkai Vojnich nemesi családnak,
további telepesek, szlovákok és magyarok, érkeztek a Felvidékről. Az 1886ban hozott községekről szóló törvény alapján Bajsa nagyközség lett. Az I.
világháború előtt már több mint 3500 lakost számlált, akik főleg mezőgazdasággal foglalkoztak.239
Az I. világháborúban az Osztrák–Magyar Monarchia katonai vereséget
szenvedett és, mint állam megszűnt létezni. Bánátot, Bácskát és Baranyát
1918. november 25-én a Szerb Királysághoz csatolták, majd 1918. december
1-jén létrejött az egységes délszláv állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság.
Bajsának, mint községnek a státusa nem változott meg, továbbra is az 1886ban hozott községekről szóló magyar törvény alapján működött.240 1922-ben
a délszláv állam közigazgatási felosztása alapján léteztek körzetek, kerületek,
járások és községek. Bajsa, mint község a Bácskai körzet, Szabadkai kerület,
Topolyai járásához tartozott.
Bajsán kívül a községhez tartoztak még, Alsó-Roglatica (Donja Rogatica)
és Duboka települések is. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban, illetve a
Jugoszláv Királyságban 1918 és 1934 között földreformot hajtottak végre. Bajsán is sor került a földbirtok újrafelosztására. Az agrárreform idején földhöz jutottak a telepesek (az I. világháború önkéntesei és az elővételi joggal
rendelkezők, az optánsok), de a helyi lakosok is, a földnélküliek, és azok a
telepesek, akiknek annyira kevés földjük volt, hogy nem tudták eltartani
családjaikat.241 1933-ban a Jugoszláv Királyság ideje alatt, új törvényt hoztak
a községekről.242 Addig a község jogi személy volt a közjog és a magánjog
239 ULMеr, Gаšpаr: Posed Bajša 1751–1849. 1986.; BOROVSZKY Samu: BácsBodrog vármegye I. 1909. 55–56.
240 A községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk.
241 A nagybirtokok maximumáról hozott törvény (Zakon o utvrdjivanju maksimuma velikih poseda) alapján, a nagybirtokosok a törvényesen elvett földekért egy reálisan megszabott árat kaptak. A telepesek abban a kedvezményben részesültek, hogy a
földhasználatért járó bérleti díjat részletekben fizethették ki. VеLJаNОVIć, Zоrаn:
Dоbrоvоljаčkе kоlоniје u Sеvеrnој Bаčkој оd 1918-1941. gоdinе (Аrhivskа grаđа о аgrаrnој
rеfоrmi, dоbrоvоljcimа i dоbrоvоljаčkim kоlоniјаmа u Sеvеrnој Bаčkој), In: Lučа, čаsоpis
zа kulturu, umеtnоst i nаuku, Subоticа, br. 4/2009, br. 1-4/2010, 1/2011.
242 A törvényt 1933. június 14-én hozták meg, megjelent a Jugoszláv Királyság Hivatalos Újságjában. (Zakon o opštinama u Kraljevini Jugoslaviji,1933, Beograd, Službene novine Kraljevine Jugoslavije), 255/1933, 493–503.
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értelmében is, rendelkezhetett ingó és ingatlan vagyonnal, kötelmi joggal, volt autonómiája, önállóan gazdálkodhatott. 1933-tól egészen a magyar csapatok
bevonulásáig, 1941-ig, a neve Bajsai Község – Bajsa, a Topolyai járásban: Оpštinа Bајšаnskа – Bајšа, srеz bаčkоtоpоlski, szerb szövegű pecsétet használta.
Az adózás szempontjából Bajsa külön kataszteri község volt és a Szabadkai Telekkönyvi Hivatalhoz tartozott.
A fond története:
A Levéltárba való átvétele előtt az irattári anyagot a Bajsai Helyi Iroda helyiségeiben tárolták. Átvételére 1968-ban és 1971-ben került sor.243 Az iratanyag
rendezése 1970 és 1991 között volt és ekkor lett kiselejtezve az értéktelen,
lejárt őrzési határidejű irattári anyag. A könyvek időrendben, az iratok pedig,
év és szám szerint lettek rendezve. Az iratanyag egy része az F. 25 Bajsa
Nagyközség iratai (1754–1918) fondhoz lett csatolva.244
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 47 SZABADKA VÁROS SZENÁTUSÁNAK (A VÁROSI
ELÖLJÁRÓSÁG) IRATAI – SZABADKA
(SENAT GRADA SUBOTICE – GRADSKO POGLAVARSTVO –
SUBOTICA) (1918–1941), 1919–1942*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1093 k.; 731 d.; 142,72 ifm.
Nyelv: szerb és magyar.
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és analitikus leltár a
következő ügyosztályok, hivatalok: Gazdasági Ügyosztály (1919–1941), a
Városi Kapitányi Hivatal (1919–1931), a Városi Főjegyzői Hivatal (1919–1923)
és a Városi Főorvosi Hivatal (1919–1941) iratairól.
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír

243 SzTL F. 46 Fonddosszié. Az 1968. augusztus 14-ei 03-524/1. számú és az 1971.
október 4-ei 03–571/1. számú átvételi jegyzőkönyvek.
244 SzTL F. 46 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 56–64. A fond elnevezése: Senat grada
Subotice (Gradsko poglavarstvo) (1919–1941).
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Szervezeti egységek:
47.1. Városi Képviselőtestület (Gradsko zastupništvo) (1919–1941)
47.2. Szabadka város főispánja (Veliki župan grada Subotice) (1918–1929)
47.3. Közigazgatási Bizottság (Administrativno upravni odbor) (1919–1941)
47.4. Polgármesteri Hivatal (Ured gradonačelnika) (1919–1931)
47.5. Városi Főjegyzői Hivatal (Ured gradskog velikog beležnika) (1919–
1931)
47.6. Közigazgatási Ügyosztály (Administrativno odeljenje) 1 (1932–1941)
47.7. Közigazgatási Ügyosztály (Administrativno odeljenje) 2 (1932–1941)
47.8. Gazdasági Ügyosztály (Ekonomsko odeljene) (1919–1941)
47.9. Kulturális-szociális Ügyosztály (Kulturno-socijalno odeljenje) (1932–
1941)
47.10. Műszaki Ügyosztály (Tehničko odeljenje) (1919–1941)
47.11. Pénzügyi Osztály (Finansijsko odeljenje) (1919–1941)
47.12. Városi Főorvosi Hivatal (Gradski fizikat) (1919–1941)
47.13. Kérvények és panaszok (Molbe i žalbe) (1919–1931)
47.14. Városi Kapitányi Hivatal (Ured gradskog kapetana) (1919–1931)
47.15. Katonai Ügyosztály (Vojno odeljenje) (1919–1938)
47.16. Városi Ügyészség (Gradsko odvetništvo) (1919–1941)
47.17. Vegyes iratok (Razno) (1919–1931)
A levéltári anyag tartalma:
A jegyzőkönyvek tartalmazzák a városi statútumok, szabályrendeletek és
ügyrendek készítéséről és módosításairól hozott határozatokat; továbbá
városi intézmények, egyesületek és társulatok alapszabályairól, a város és a
városi intézmények költségvetéseiről, a földreform és a betelepítés végrehajtásáról, köz- és egyéb épületek, valamint utak építéséről, egyesületek és
a város szegényeinek segélyezéséről, városi hivatalnokok kinevezéséről,
felmentéséről, nyugdíjazásáról szóló határozatokat. Anyagában vannak polgármesteri jelentések; főispáni iratok; építési és közlekedési végzések; fegyházi jelentések és statisztikai kimutatások; adóügyi és erdőigazgatási iratok;
honosítási kérelmek; állatorvosi nyilvántartások; építési engedélyek; bérleti
díjakról döntések; árverési jegyzőkönyvek; különféle szerződések; nyilvántartások a gyerekek kötelező védőoltásairól; iratok kórházi beszerzésekről;
kérelmek a hadgyakorlatok elhalasztásáról; szabályzatok a katonaság ellátásáról; adatok a fizetésekről és nyugdíjakról, a közoktatásról és kultúráról,
szakszervezeti és munkásmozgalmakról, a szegények gondozásáról, a szociális, humanitárius, nemzeti egyesületekről és szövetségekről, a városi vállalatok működéséről és másokról.
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Az iratképző története:
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után 1918-ban létrejött a
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság. A vajdasági városok jogi helyzete hasonlóan volt szabályozva, mint Horvátországban és Szlovéniában. Szabadka,
Újvidék, Pancsova, Zombor és Versec önálló törvényhatósággal rendelkező
városok voltak. Saját területükön önállóan látták el azokat a közigazgatási feladatokat, amelyek korábban a járási elöljáró, illetve a főispán, vagy a vármegye hatáskörébe tartoztak. Szabadkán 1918. november 10-én megalakult a
Szerb–Bunyevác Népi Tanács. Másnap, november 11-én tartotta utolsó ülését
a Magyar Kormány Városi Képviselőtestülete, amelyen a Szerb–Bunyevác
Népi Tanács képviselői is részt vettek. Bíró Károly polgármester benyújtotta
lemondását, az új főispán pedig, Pleszkovits Lukács (Luka Plesković) lett, a
budapesti kormányzat megbízottja. A város parancsnoka, Krupežević ezredes, a Szerb–Bunyevác Népi Tanács támogatásával már november 18-án polgármesterré, Stipan Matijevićet nevezte ki. A Városi Tanács addigi tagjait
pedig, felmentették kötelezettségeik alól.
A város élén álló polgármester a főispánnak tartozott felelősséggel. A legfontosabb kérdésekről a város közgyűlése döntött. A közgyűlésen szavazati
joggal bírtak a törvényhatósági bizottság képviselői, a városi elöljáró és
helyettese, a főjegyző és az aljegyzők, a főkapitány, a tanácsosok, a főügyész,
az ügyész, a főmérnök, az árvaszék elnökei, a tiszti főorvos, a könyvelők,
pénztárosok és a főlevéltárnok. A közgyűlés hatáskörébe tartoztak: a város
szervezési és szervezeti szabályrendeletének és más szabályrendeleteinek
alkotása, választási körzetek kijelölése a törvényhatósági bizottság képviselőinek megválasztására, a költségvetés meghozatala, a tisztviselők kinevezése, a fizetések emelése és csökkentése, a városi hivatalnokok nyugdíjazása, a közgyűlés ügyrendjének meghozatala, a város lakosainak sorába
való felvétellel kapcsolatos döntési jog gyakorlása, emberbaráti alapítványok
létrehozása. A rendes üléseket a polgármester hívta össze, meghívók
küldésével. A Városi Szenátus, állami és közigazgatási ügyekben a törvényhatóság végrehajtó szerve és a helyi hatalomgyakorlásban – első és másodfokon is – önállóan jár el a hatásköréhez tartozó ügyekben. Közgyűlési
határozatok alapján gazdálkodik, ennek keretében gondoskodik a közös
vagyon és jövedelem felhasználásáról és nyilvántartja azt. Ugyanígy felügyeli
a városi törvényhatóság fennhatósága alá tartozó városi pénzügyi alapok felhasználását és a városi pénztár működését, és gondoskodik a számadások
elkészítéséről is. A polgármester mellett a következő hivatalnokok vettek részt
a város igazgatásában: a polgármester helyettesei, a városi főjegyző, a tiszti
ügyészek, a pénzügyi tanácsosok, az adóügyi tanácsosok, a kulturális és szociálisügyi tanácsosok, a mérnöki tanácsosok, a városi főkapitány és a rendőrségi elöljárók.
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Az állandó tagokból/tanácsosokból álló Városi Szenátus a hatáskörébe tartozó ügyekről döntött, elnöke a polgármester volt. A jegyzőkönyvi határozatok
alapján eljárások kezdeményezése és végrehajtása a városi hivatalokon
keresztül valósult meg.
Az iratképző 1941. április 13-án fejezte be működését, a magyar csapatok
megérkeztével.
A fond története:
Az iratokat, a felszabadulás után (a II. világháborút követően) a Városi
Népbizottság vette át, majd jogutódjának, a Szabadkai Járás Képviselőtestületének őrizetébe került, a Levéltárba pedig, 1964. június 16-án.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
47.1. A Városi Képviselőtestület iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 150 k.; / d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A fennmaradt jegyzőkönyvek a városi statútum és a különböző szabályrendeletek elkészítéséről és változtatásairól, a városi intézmények alapításáról, a testületek és egyesületek alapszabályairól, a város és intézményeinek költségvetéséről, további pénzügyi és egyéb könyvek a földreformról, a kolonizálásról, a közlekedési létesítmények és más középületek
építéséről, egyesületek és a városi szegények segélyezéséről, tisztviselők
kinevezéséről, felmentéséről és a hivatalnokok nyugdíjazásáról tartalmaznak
adatokat.
Az iratképző története:
1918 után, Szabadka a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság önálló törvényhatósági joggal rendelkező városa lett. Ezt a fajta autonómiájukat a vajdasági
városok, az 1922-es közigazgatásról szóló törvény246 értelmében is, megtartották. Az iratképző szerv 1941. április 13-áig működött, amikor katonai közigazgatást vezettek be, megalakult a Szabadkai Városi Katonai Parancsnokság, és 1941. augusztus 15-éig állt fenn.
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A fond elnevezése 1934-ig, Szabadka Város Szenátusa (Senat grada Subotice) volt, 1935 és 1941 áprilisa között pedig, a Szabadka Város Elöljárósága (Gradsko poglavarstvo – Subotica) nevet viselte. A Városi Képviselőtestület (Gradsko zastupništvo), illetve a Kibővített Szenátus (Prošireni
senat) mint olyan, 1919 és 1927 között létezett, tevékenységét 1928 és 1934
között a Városi Elnökség (Gradsko predsedništvo), 1934 és 1941 között pedig
a Városi Tanács (Gradsko veće) elnevezés alatt folytatta.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nincsenek megőrizve.
47.2. Szabadka város főispánjának iratai (1918–1929)
A levéltári anyag terjedelme: / k; 1 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok töredéke került Levéltárba, mégpedig néhány bizalmas tárgyú
ügyirat 1921- és 1929-ből. Ezek a főispánhoz és a városi elöljárókhoz intézett
tilalmi leiratok Belgrádból, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Belügyminisztériumától. A tilalmak május 1-je megünneplésére és a kommunisták
lőfegyvereinek elvételére vonatkoztak.
Az iratképző története:
A főispáni tisztség és annak funkciója 1870-től létezik. A főispánt a király
nevezte ki és mentette fel. A végrehajtó hatalom képviselőjeként feladata volt
a városi törvényhatóság működésének felügyelete és az állami érdekek
érvényesülésének biztosítása.
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság első főispánja dr. Stipan Matijević volt.
Vajdaságban, 1927-ben vezették be a községek/városok autonómiáját,
majd pedig, az 1929. január 17-i 510-es belügyminiszteri rendelet247 alapján
a főispáni méltóságot szüntették meg. Szabadkán, a főispáni hivatal 1929.
január 20-án szűnt meg.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
247 Rešenje Ministra unutrašnjih dela, od 17. januara 1929. godine. SzTL F. 47 Polgármesteri Hivatal, grnč. 387/1929.
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47.3. A Közigazgatási Bizottság iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 13 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Tartalmazza a közigazgatási bizottsági iratokat az A.U. rövidítéssel és az
I–XIV-ig terjedő római számokkal jelölt alkotmányügyi bizottsági (Ustavni
odbor) iratokat, és a K jelzetű, szenátusi kihágási iratokat, az 1919 és 1934
közötti évekből.
A további iratok adóügyi határozatokat, építés- és közlekedésügyi végzéseket, börtön-statisztikai jelentéseket, építésügyi értesítéseket, erdőigazgatási
iratokat tartalmaznak.
Az iratképző története:
Minthogy Szabadka 1918 után önálló törvényhatósággal rendelkező város
lett, az 1922-es közigazgatási törvény248 értelmében továbbra is megtartotta
autonómiáját a többi vajdasági városhoz hasonlóan.
A Közigazgatási Bizottság 1876-tól a városi törvényhatóság szervezetéhez
tartozott. Feladata volt, hogy a főispán vezetése és felügyelete alatt koordinálja a városi törvényhatóság és az állami hatóságok munkáját. Öt állami
tisztviselői tagját a kormány nevezte ki. A bizottságnak tanácsadói és döntéshozói funkciói is voltak. A közigazgatásban felmerülő vitás kérdésekben,
mint illetékes szerv, fellebbezésekről hozott döntéseket és adott ki végzéseket. Kompetenciája arra is kiterjedt, hogy a hatósági szervek fegyelmi
ügyeiben is bíráskodjon.
Közigazgatási bizottsági tagok, az 1886-os statútum (1/VI.) szerint, a
következők voltak: a főispán, aki a bizottság elnöke, a törvényhatóság öt tagja:
a polgármester, a főjegyző, a tiszti főorvos, a tiszti főügyész, az árvaszéki
elnök, az állami tisztviselőkből álló öt tag: a pénzügyigazgató, a város
építészeti igazgatóságának első hivatalnoka, a tanfelügyelő, az állami tiszti
állatorvos és a kibővített szenátus tíz tagja, akiket titkosan, két évre választottak. A választott tagok fele minden év végével elhagyta a bizottságot, amiről
sorsolással döntöttek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok jól megőrzöttek.
248
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47.4. A Polgármesteri Hivatal iratai (1919–1931)
A levéltári anyag terjedelme: 23 k.; 91 d.;
Nyelv: nagyrészt szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett.
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában szakszervezeti és munkásmozgalomra, az agrárreform megvalósítására, a város hivatalnokainak és napszámosainak kinevezésére,
járandóságokra és nyugdíjakra, az állami anyakönyvek vezetésére, különböző
ünnepek és évfordulók megünneplésére, az ártézi kutakra, továbbá a polgármester jelentéseiben a gazdaságról, a kultúráról, egészségügyről és a
város fejlesztésére vonatkozó egyéb területekről vannak adatok. A város
történetére jelentős forrás az állami szervekkel, a főispánnal és a minisztériumokkal folytatott külön iratcsoportot képező, polgármesteri levelezés is.
Az iratképző története:
A Polgármesteri Hivatal Szabadka Város Szenátusának szervezeti egysége. A polgármestert a 12 szenátor közül választották ki. Ő intézkedett a
közgyűléshez felterjesztendő ügyek szabályos előkészítéséről és a törvények
betartásáról. Azokon a bizottsági üléseken elnökölt, ahol gazdasági kérdésekkel foglalkoztak. Jelentősebb ügyekben a Szenátus egésze döntött. Az
1922-es közigazgatási törvény értelmében a polgármester a legmagasabb
rangú hivatalnoka a városnak, és a közgyűlés elnöke.
A polgármesteri funkció 1931-ben szűnt meg, az 1931-es alkotmány értelmében hozott törvényi rendelkezés alapján.249 Ezután a városi elöljáró, majd
a községi elnök funkcióját vezetik be. Az 1918 utáni első városelnök/polgármester 1918 után dr. Stipan Matijević volt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok jól megőrzöttek.
47.5. A Városi Főjegyzői Hivatal iratai (1919–1931)
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 48 d.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és analitikus leltár.
249 Megjelent a Jugoszláv Királyság Hivatalos Újságjában (Službene novine Kraljevine
Jugoslavije, br. 200 od 3.09.1931.)
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A levéltári anyag tartalma:
A hivatal anyagában az I., II., III. és a IV. római számokkal jelölt iratok vannak. Az I. tárgycsoport, a lakosítás, a szabadkai lakosi jog elnyerésének iratait
tartalmazza. Ebben a csoportban találjuk azokat az ügyiratokat is, amelyek I.
Sándor király 1922-es szabadkai látogatásával kapcsolatosak, valamint a zobnaticai szerb pravoszláv hitközségnek a szabadkaitól történt kiválására,
valamint a város lakosságának létszámára, a letelepedést kérelmezőkre vagy
a könyvtár munkájára vonatkoznak.
A II.-vel jelölt tárgycsoportban a közoktatásra és a kultúrára vonatkozó iratok vannak, így adatokat találunk egyesületekről, a Szerb Nők Jótékonysági
Szövetségéről (Dobrotvorne zadruge Srpkinja); a Szerb Énekkörről (Srpsko
pevačko društvo Graničar); orosz menekültekről, tanítókról, a szabadkai Jogi
Kar műkedvelői klubjáról és más művelődési eseményről, mint pl. a Jovan
Nenad cárnak emelt emlékműről.
A III.-as tárgycsoport olyan iratokat tartalmaz, amelyek építkezésekre, utcaszabályozásra vonatkoznak, köztük vannak új házak, bérpaloták, a palicsi
villák építéséhez, és meglévő épületek átalakításához, sínek lefektetéséhez
és egyéb építményekhez szükséges építési engedélyek.
A IV.-es tárgycsoport terjedelme kisebb, hatósági bizonyítványokat és
kérelmeket tartalmaz.
Az iratképző története:
A városi főjegyző hatáskörébe tartozott az I–IV. tárgycsoportokba tartozó
ügyek intézése, az iratok megőrzése, a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek elkészítése, a meghozott határozatok kiadmányozása, a közgyűlési
jegyzőkönyvek hiteles másolatának elkészítése és felterjesztése a minisztériumhoz. Ő volt a városi levéltár felügyelője.
A városi főjegyzők ebben az időszakban dr. Lazar Orčić, Frano Vukić és
Vojislav Banković voltak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
47.6. A Közigazgatási Ügyosztály iratai I. (1931–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 34 k.; 13 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
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A levéltári anyag tartalma:
A város nem állami szolgálatban lévő állatorvosainak nyilvántartásait,
összesítéseket az állatállomány egészségéről, betegségéről, a lovak behozatalának tilalmáról, a szabadkai húskivitelről, jelentéseket az állatorvosi járások beosztásáról, fegyelmi ügyekről, a belgrádi udvari minisztérium leiratait
és sok mást is tartalmaz.
Az iratképző története:
Ez az ügyosztály 1932 és 1941 között működött. A városi közigazgatás
átszervezéséről, új ügyosztályok és részlegek alakításáról a Városi Képviselőtestület a Városi Szenátus javaslata és a Dunai Bánság Királyi Igazgatóságának 17760. számú, 1931. március 12-én kelt ajánlása alapján
döntött. Ezzel együtt alakult meg a város Közigazgatási Ügyosztálya is.
Az iratok közül azok az iratcsomók, amelyek az inasok szerződéseit, és
az iparűzési és vendéglátási engedélyeket tartalmazza a Szabadkai Járási
Főszolgabírói Hivatal irataihoz, az F. 57-es számú fondba kerültek, és mint az
Elsőfokú Iparhatóság (Prvostepena obrtna komisija) iratai külön sorozatot
alkotnak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
47.7. A Közigazgatási Ügyosztály iratai II. (1932–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.; 10 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok legnagyobb részét Szabadka város polgári kötelékébe való
felvételi kérelmek képezik, de itt vannak még a Dunai Bánság minisztériumainak rendeletei a falvak és kisebb települések neveinek megváltoztatásáról,
a hadsereg és haditengerészet szervezéséről, a katonatisztek és hivatalnokok
adófizetés alóli felmentéseiről, földbérleti árverésekről, a körzeti orvosok
választásáról, válási bontóperekről és egyebekről.
Az iratképző története:
Ez az ügyosztály 1932 és 1941 között működött. Az iratok mellé általános
iktatókönyveket és mutatókönyveket vezettek. Az iratok többsége letelepedés
iránti kérelem. 1931 és 1938 között többször is változott a letelepedési en-
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gedélyekhez szükséges illetékfizetési kötelezettséget meghatározó városi
illetékekről szóló szabályrendelet.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb mértékben megőrzöttek.
47.8. A Gazdasági Ügyosztály iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.; 59 d.;
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett, egy része darabszinten
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és analitikus leltár
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Dunai Bánság Királyi Báni Igazgatóságának, az újvidéki
Megyei Agrárhivatal és a különböző minisztériumok döntései, építési engedélyek (új épületekre és átalakításokra), bérleti és kölcsön szerződések,
árverési jegyzőkönyvek, különféle szerződések, erdészeti kihágások, vásártartási engedélyek vannak, valamint adatok tenyészállat-kiállításokról, városi
(favásárlási) árverésekről, mezőgazdasági károkról, a város utcáinak és
járdáinak javításáról, a villanytelep és a Palicson lévő városi gazdaság
működéséről, továbbá rendőrségről, katonaságról, tűzoltókról, temetőkről,
egyházakról, erdőkről és parkokról, iskolákról, a palicsi fürdőhelyekről, gyárakról és vállalatokról, bankokról és pénzügyekről, önkéntesekről, telepesekről
és menekültekről, kutakról, földreformról, az országhatárról stb.
Az iratképző története:
A Gazdasági Ügyosztály 1919 és 1941 között működött, és többször változtatta a nevét (Gospodarsko odeljenje, Privredno Ekonomsko-finansijsko
odeljenje, Ekonomsko odeljenje). 1932-ig, az iratokat a XIV–XVIII közötti
római számokkal, 1932 után pedig, a III. tárgycsoportokba sorolták.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.
47.9. A Kulturális-Szociális Ügyosztály iratai (1932–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 28 k.; 31 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék.

125

A levéltári anyag tartalma:
Az iratok a város kulturális intézményeinek és intézeteinek igazgatásáról,
felügyeletéről és tevékenységéről tartalmaznak adatokat (iskolákról, kórházakról, városi szegények ellátásáról, szociális, emberbaráti/humanitárius polgári
egyesületek és más intézmények segélyezéséről).
Az iratképző története:
Az ügyosztály az 575/grnč.1931-es számú polgármesteri végzés alapján
alakult meg. Átvette a közigazgatási ügyosztály közoktatási ügykörét, amellyel
a tanügyi tanácsos, dr. Matija Evetović volt megbízva.
Az újonnan alakult ügyosztály 1932. jan. 1-jétől látta el feladatait. A városi
közigazgatást az új közigazgatási ügyrend alapján szervezték meg, és az eddigi tanácsi központi iktató helyett, önálló iktatót kezdett vezetni.
1937-től az ügyosztály keretein belül a kötelező testneveléssel kapcsolatban külön részleg jött létre. Nyilvántartásokat vezetett a testnevelési tanfolyamok résztvevőiről, és megszervezte az ezzel járó aktivitásokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.
47.10. A Mérnöki Hivatal (Műszaki Ügyosztály) iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 71 k.; 231 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A jegyzőkönyvek az 1922 és 1938, az építési/építészeti bizottsági jelentések pedig, az 1928 és 1930 közötti évekből vannak. Az iktatókönyvek teljes
egészében megőrződtek 1919–1941 között. Külön vezették az építési engedélyek iktatókönyvét (és a határozatok nyilvántartását) 1921 és 1928 között.
Az iktatók mutatókönyvei az 1921 és 1941 közötti időszakra megvannak, de
az 1919–1920-as évekre nincsenek megőrizve. Az építési engedélyek mutatóit 1921–1922-ben, az általános iratokhoz készült mutatókönyvekben
vezették, ugyanúgy, mint az 1923 és 1931 közötti időszakban. 1932 és 1941
között az iratsorozathoz ismét külön iktatókönyvi mutatókat vezettek. A számlakönyvek, köztük a földek felvásárlásáról is, részben őrződtek meg.
Az iratképző története:
A Műszaki Ügyosztály (Mérnöki Hivatal) az I. világháború után, 1919-ben
kezdte meg működését. Az ügyosztályon belül, 1922-ben hozták létre a

126

Földmérő részleget. Először a város területén, az I-től a VIII. kerületek (kör)
házainak számozását végezték el. A város külső területein, a IX., X., XI. és a
XII. kerületekben élt a város lakosságának több mint a fele, és egy házszám
alatt több épületet is vezettek. A Szegedi szőlők felmérését 1922–1923-ban
ejtették meg, mert akkoriban itt építkeztek a legtöbben. A legjelentősebb építmények a gyárépületek voltak. Lakóépületeket leginkább a Palicsi szőlőkben
építettek, ahol 1919 és 1937 között 855 munkáslakás épült. Egészében nézve
azonban az építkezési kedv a városban viszonylag gyenge volt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.
47.11. A Pénzügyi Osztály iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 578 k.; 78 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az 1932 és 1936 közötti időszakból jelentéseket találunk a városi pénztár
helyzetéről, iratokat a prostitúció engedélyezéséért fizetett adókról (amelyet a
kórházi alapba utaltak), a bordélyházak tulajdonosairól (Almási Ivánról és másokról), a letétbe helyezett tárgyakról, hirdetőhelyek bérlőiről, a sándori Szerb
Olvasókörről (Srpska čitaonica), a cégekről memorandumaikon keresztül.
Vannak itt névjegyzékek, pl. a Városi Zeneiskola tandíjat fizető növendékeiről,
vagy a kerékpárral rendelkező tisztekről; beruházási iratok, amelyek az I. Sándor király nevét viselő művelődési otthonra (Narodni dom kralja Aleksandra I)
vonatkoznak, amit a Sokol Egyesületnek (Sokolsko društvo) adtak át
használatra. Adatok találhatók a város orvosainak a lótartásért fizetett
tiszteletdíjakról, a városi szegényház építésére költött adományokról is.
Megőrzöttek a járványkórházra és járványügyi rendőrségre vonatkozó iratok
és olyanok is, amelyek a cégek által fizetett illetékekről, büntetésekről illetve
a város lakosai közé való felvételre vonatkoznak. Az 1937 és 1941 közötti
időszakból megmaradt iratokat a VI és VII római számokkal jelölték. A VI számot 1939-ig, utána pedig a VII. számot kezdték használni, ami 1941-ig megmaradt.
Az iratképző története:
A Városi Szenátus Pénzügyi Osztálya 1919 és 1941 között működött.
1931-ig központi iktatókat és mutatókat vezettek, az 1918-ban és előtte
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érvényes ügyviteli szabályzat szerint. A pénzügyi tanácsnokhoz tartozó, tárgycsoport szerinti iratok jelölésére a IX., X., XI., XII. és a XIII. számokat használták. Ide tartoztak a kórházi ügyek, a szegényügy és a segélyezés, a
nyugdíj, a fizetési előleg és utalványozás, a város pénzügyei (költségvetés,
zárszámadás, kölcsönök). 1919 és 1931 között ez az osztály a Város
javadalmi, adó, számvevői és a pénztári hivatalok ügyeit is végzi, ellenőrzi
ezek pénzügyi-számviteli munkáját. Az 1937–1941 közötti iratok a VI. és VII.
tárgycsoportokba kerültek. A VI. jelzetű iratok 1939-ig vannak, majd utána a
VII-es csoportba kerülnek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagymértékben megőrzöttek.
Az iratok nagymértékben megőrzöttek.
47.12. A Városi Főorvosi Hivatal iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 20 k.; 2 d.;
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és analitikus leltár
A levéltári anyag tartalma:
Az iktatók az 1933–1934 és az 1939-es évekre megőrzöttek, a mutatók
1911 és 1941 közötti évekből, ezek: regiszterek/nyilvántartások a bábákról, a
gyermekek kötelező védőoltásáról, az orvosokról, a fogorvosi technikusokról,
a prostituáltakról. Az iratok között gyógyszertári számlákat, az állatállomány
betegségeiről szóló jelentéseket, beszámolókat a védőnői szolgálat munkájáról, jegyzékeket a kórházi eszközök beszerzéséről, a Népegészségügyi Minisztériummal folytatott közegészségügyi óvintézkedésekről szóló levelezést,
a hadseregben megjelenő tífuszról és az állatállományban jelentkező száj- és
körömfájásról és egyéb egészségügyi problémáról szóló jelentéseket találunk.
Az iratképző története: A fond története:
Az iratok 1959-ben kerültek a Levéltárba, a Szabadkai Közegészségügyi
Hivataltól (Higijenski zavod Subotica).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
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47.13. Kérvények és panaszok (1919–1931)
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
A kérvények és panaszok, a Városi Szenátus XIX. és XX. jelzetű tárgycsoportjának iratai. Az 1919 és 1920 között beadott kérelmek főleg lakásügyekről és a városi földek bérléséről szólnak. Később az adók mérséklésére
és a városi pénztár felé történő tartozásokra vonatkoznak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
47.14. A Városi Kapitányi Hivatal iratai (1919–1931)
A levéltári anyag terjedelme: / k. ; 15 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és analitikus leltár
A levéltári anyag tartalma:
Az anyag a város területén történt eseményekről tartalmaz fontos adatokat.
Az iratok nagy része az 1914 és 1918 között ide települt lakosok száműzésére
vonatkozik. Sok tartózkodási engedélyért folyamodó kérvényt is találunk, amelyeket olyan külföldiek írtak, akik szállodákban, vendéglőkben, éjszakázó
helyeken, köz- illetve állami épületekben szálltak meg.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
47.15. A Katonai Ügyosztály iratai (1919–1938)
A levéltári anyag terjedelme: 84 k.; 8 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az ügyosztály iratai között vannak a Szabadkán született katonaköteles
férfiakról vezetett nyilvántartások, mutatók a hadirokkantakról, jegyzékek a
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háborúban tett jótékonysági szolgálatokról, névjegyzékek a szláv származású
hadkötelesekről, kérelmek a honvédségből a szerb hadseregbe való átállásról, a Hadügyi és Tengerészeti Minisztérium parancsai a hadseregszervezésről, egy-egy generáció katonai szolgálatra rendeléséről, az évenkénti harci feladatokról, az állatállományról, valamint a vonatok közlekedési
rendjéről készített jegyzékek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
47.16. A Városi Ügyészség iratai (1919–1941)
A levéltári anyag terjedelme: 49 k.; 100 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok főleg adásvételi és bérmunkaszerződések. Ez a hivatal gondozta Lazar Mamužić és Jelisaveta Jakobčić alapítványát is, amely az öreg
és elgyengült városi hivatalnokok és a tanulni vágyó diákok segítését szolgálta.
Az iratképző története:
Az első világháború előtt, a tiszti főügyész a Városi Tanács III., 1919-től a
városi ügyészség a VIII. ügyosztálya volt. Feladata a városi ügyvitel törvényességének biztosítása volt. Tanácsokat adott a város igazgatási szerveinek, szerződéseket állított össze, jogi segítséget nyújtott árverési
ügyekben, kezelte az alapítványok pénzeit és képviselte a várost peres és árvaszéki ügyekben.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok nagymértékben megőrzöttek.
47.17. Vegyes iratok (1919–1931)
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 5 d.;
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett.
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
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A levéltári anyag tartalma:
Az 1919 és 1931 között keletkezett, a Városi Szenátus XXIII. és XXIV.
római számmal jelölt tárgycsoport iratai alkotják ezt a különálló vegyes iratsorozatot. A XXIII. jelzetűben az 1919 és 1923 közötti iratok többsége a
lakosság közellátásáról (szén, élelem és egyebek) és a városi földbirtokok
bérbeadásáról szól. A későbbi időszakból a felsőbb hatóságok leiratai,
valamint a város közigazgatási szerveivel, szervezeteivel, hazai és külföldi
egyesületekkel és társulatokkal folytatott levelezés is itt van. Ez a levelezés a
városi beruházásokról, építkezésekről, ellátásról, városi vállalatok (vágóhíd,
gázgyár, a városi gazdaság) tevékenységéről, valamint a városban működő
állami intézmények munkájának szabályozásáról tartalmaznak adatokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része megőrzött.
Az iratok kisebb része megőrzött.

F. 48 A HORVÁT KATOLIKUS TORNAEGYLET IRATAI – SZABADKA
(HRVATSKI KATOLIČKI ORAO – SUBOTICA)
(1920–1929), 1920–1929

Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: horvát, szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az egylet alapszabályai, levelek különböző egyházi méltóságoknak, neves
személyeknek, levelezés más tornaklubokkal tornabemutatókról, az egylet
eszmeiségének propagálása, a tornagyakorlatok leírása, a pénz- és könyvadományok listája.250
Az iratképző története:
Az Osztrák–Magyar Monarchia I. világháborús bukása és a délszláv
állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság létrejötte után nagy divatja lett a
250

SzTL F. 48 Fonddosszié.
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délszláv nemzeti, sport és humanitárius szervezetek létrehozásának. Így volt
ez Szabadkán is. Egyházi indíttatásra jött létre 1920-ban a Szertornász Egylet
(Gimnastičko društvo), mint a horvátországi Szertornász Egyletek Szövetségének tagja (Savez gimnastičarskih društva).
A szabadkai egylet az Orlovski savez Slovenije-be kapcsolódott be a
Hrvatski katolički orao néven alakult társasággal együtt. Célja az volt, hogy az
ifjúság testnevelését úgy valósítsa meg, hogy közben nemzeti és vallási
nevelésben is részesüljenek.
Az egylet működését 1929-ben tiltották be.251
A fond története:
Az iratanyag a Városi Könyvtárból került a Levéltárba két alkalommal,
1949-ben és 1959-ben, rendezetlen állapotban. Más eredetű iratanyaggal volt
keveredve, ebből válogatták ki. Az iratokat 1981-ben és 1987-ben rendezték,
éveken belül számok szerint.252
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.

F. 49 A BUNYEVÁC LEGÉNYEGYLET IRATAI – SZABADKA
(BUNJEVAČKO MOMAČKO KOLO – SUBOTICA)
(1920–1946), 1928–1946
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb, horvát
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék.
A fond jelentősége:/
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban az egylet alapszabályai, a tagok és az elnökség
jegyzéke, ülésjegyzőkönyvek, egyes alosztályok jegyzőkönyvei (tamburazenekar, színjátszó csoport); az állami szervekkel folytatott levelezés, a
rendezvények meghívói és műsora, belépési nyilatkozatok és mások vannak.253
251
252
253
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SzTL F. 48 Fonddosszié.
SzTL F. 48 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-377/1 1959. november 23.
SzTL F. 49 Fonddosszié.

Az iratképző története:
Amikor 1920. október 24-én megalakult a Bunyevác Legényegylet ez a
bunyevácok számára egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy közösségük
művelődése kijusson az évszázadokig tartó „kulturális raboskodásból” és
megmeneküljön, hogy ilyen értelemben is megközelítsék azokat a népeket,
amelyek a Pannon-síkságon élnek. Kevesen láthatták át az alapítók és
követőik közül, akik Ivan Beneš tiszteletes köré gyűltek, hogy milyen nehéz
utat fognak bejárni, hogy ez az egylet hű maradhasson céljaihoz, példaadója,
és megbecsült része lehessen saját közösségének. Az egylet megalakulása
után meghozták az Alapszabályt, amely szabályozta működését, valamit tartalmazta a tagság és vezetőség jogait és kötelességeit. Ezért már az első
pontokban kiemelték, hogy a bácskai bunyevác legények műveltségének
előmozdításáért dolgoznak, aminek alapja a katolikus vallási és erkölcsi
eszmények, a bunyevác népi kultúra valamint a hazafiasság. Leszögezték,
hogy ezzel megalapozni kívánják a társadalmi és gazdasági haladás
előmozdítását a fiatal férfiak körében.254
Az egylet úgy terjesztette eszméit, hogy rendszeres gyűléseket tartott,
könyvtárat működtetett, kulturális és népművelő rendezvényeket szervezett.
Két csoportot hozott létre: a színjátszó (amelyet Miroslav Štemes vezetett) és
a zenei (amelyet Pere Tumbas-Hajo vezetett) csoportokat; közösen vettek
részt az áldozáson és más vallási ünnepeken. Helyi szervezeteket hoztak
létre a város különböző kerületeiben, de a város körüli településeken is
(Nagyfény, Bajmok). A második helyi szervezetet a jeles köztiszteletnek
örvendő pap, Blaško Rajić vezette.
Az egylet székhelye kezdetben a katolikus plébánia központjában volt, ahol
Ivan Beneš tiszteletes szolgált, később az egylet átköltözött a Népi Kaszinó
(Pučka kasina) épületébe, végül a Bunyevác Művelődési Központ (Matica
Bunjevačka), épületébe a Paja Kujundžić utca 9. sz. alá, ahol egészen 1946ig, megszűntéig működött.
Miután egy sor új egyesület jött létre, és a működés nehéz feltételei (a
tagság nehezen tért vissza, az új kommunista hatalom kezdetben burkolt,
később nyílt nyomásgyakorlása) miatt az egylet tevékenysége, nem egész
három évtizednyi működés után, fokozatosan szűnt meg 1946-ban.255

254 VELJANOVIć, Zoran: Arhivski fond Bunjevačko momačko kolo - Subotica (19201946) = Etnolingvistička i istorijska istraživanja o Bunjevcima, Zbornik radova sa naučnog
skupa održanog 25. oktobra 2008. godine u Subotici. 83–96.
255 Uo.
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A fond története:
Az iratanyagot 1949-ben a Városi Könyvtártól vették át. Először a szabadkai Levéltári Körzet helységeiben helyezték el. Onnan vitték át a mai levéltári raktárba. Hogy hol és mikor történt az összegyűjtött iratanyag
szétszórása és széthúzása azt nem lehetett megtudni, de feltételezhetjük,
hogy magánkézben is vannak iratok. A Levéltárba került anyag rendezését
két alkalommal végezték, először 1972-ben majd 1981-ben.256
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb részben megőrzöttek.
Az iratok kisebb része megőrzött.
F. 50 A KÖRZETI ISKOLABIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA
(OKRUŽNI ŠKOLSKI ODBOR – SUBOTICA)
(1921–1929), 1921–1929
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 1 d.; 0,35 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A Körzeti Iskolabizottság iratanyaga: a bizottság jegyzőkönyveit, iktatókat,
pénzügyi–számviteli könyveket tartalmaz, valamint adatokat az iskolák
felügyeletéről, állapotáról, új épületek építéséről és a régiek felújításáról;
költségvetésről és pénzügyekről, tankönyvek vásárlásáról, a Bizottság és a
tanárok közötti vitás ügyekről, a tankönyvek beszerzése és használata kapcsán.257
Az iratképző története:
A szabadkai Körzeti Iskolabizottság 1921. szeptember 15-én jött létre a
Népiskolákról szóló törvény és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Közoktatási
Minisztériumának döntése alapján.258 Tagjai a körzeti elöljáró (Paja DobaUo., SzTL F. 49 Fonddosszié. Jegyzet a fondról.
SzTL F. 50 Fonddosszié.
258 A népiskolákról szóló törvény (Zakon o narodnim školama) 1904-ből. Zbornik zakona i važnijih raspisa, odluka i naredba Odeljenja za osnovnu nastavu i narodno
prosvećivanje Ministarstva prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918/1919., 1920.
godine.
256
257
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novački főispán), a körzeti tanfelügyelők, az általános és középiskolák igazgatói, a körzeti orvos, a körzeti mérnök és egy–egy küldött minden járásból.
Az Iskolabizottság gondoskodott új iskolaépületek építéséről az iskolai
községek beosztása szerint.259 A tanítási év kezdete előtt minden gyerek
számára biztosítani kellett az előírások szerinti tankönyvet, írószert és a rajzoláshoz szükséges eszközöket. Arra is felügyelt, hogy az iskolai községek a
törvény betartásával végezzék feladataikat, vagyis ellenőrizte a helyi iskolai bizottságokat és engedélyezési joga volt az iskolai költségvetéseket illetően,
ellenőrizte az iskolák vagyonát és az iskolai pénzügyi alapokat, a számviteli
évre meghatározta az iskolák költségvetését, és minden iskola valamint oktatási feladatot ellátó intézmény fejlesztéséről gondoskodott. A Bizottság feladatai az 1929-es Dunai Bánság Báni Kormányzata által hozott közigazgatási
törvény érelmében a közoktatási osztály hatáskörébe ment át.260
A fond története:
A fond teljesen rendezetlen, szétszórt állapotban volt, amikor a Levéltári
Központ 1949-ben a Városháza helyiségeiben rátalált. Ugyanebben az évben,
az iratokat évek szerint szétválogatták. A levéltári és közoktatási dolgozók
önkéntes munkában rendezték a Levéltári Központ vezetőjének felügyelete
alatt. A fond iratainak levéltári rendezésére 1985-ben került sor, amikor azt
iktatószámok szerint rendezték.261
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagymértékben megőrzöttek.
Az iratok nagymértékben megőrzöttek.

F. 51 A SZABADKAI KERESKEDŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI –
SZABADKA (UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD SUBOTICU –
SUBOTICA) (1932–1941; 1944–1948), 1923–1949*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 68 k.; 33 d.; 6,54 ifm.
259 A népiskolákról szóló 1904. évi törvény szerint egy iskolai községet (školska opština)
egy város, vagy kisváros képez, önmagában, vagy több faluval közösen, ill. több falu, amely
közösen tart fenn egy vagy több iskolát.
260 A Bánsági közigazgatási törvény (Zakon o banskoj upravi), iz 1929. évi, 39. szakasz.
261 SzTL F. 50 Fonddosszié.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 66. A fond neve: Udruženje trgovaca za grad
Suboticu (1921–1946).
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Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatok vannak a városban bejegyzett kereskedőkről, iparengedélyek kiadásáról, a kereskedelemben foglalkoztatottakról, rendezvényeikről, amelyeket ez a réteg szervezett illetve támogatott; valamint a pénzügyi felügyelők
észrevételeiről. Anyagában az Egyesület üléseinek jegyzőkönyvei, iratok és
a hozzá tartozó iktató- és mutatókönyvek, tanoncszerződések, a kereskedőkről, a segédekről és a tanoncokról vezetett nyilvántartások és ezek mutatói
vannak.
Az iratképző története:
Az Egylet 1932-ben alakult. Első neve Szabadka város kereskedőinek
egyesülete (Udruženje trgovaca za grad Suboticu). Legfontosabb feladata
volt, hogy képviselje és előmozdítsa a kereskedelmi érdekeket, hogy gondoskodjon tagjai általános és szakképzéséről, hogy nyilvántartásokat
vezessen (regiszterek, statisztika) a terület boltjairól és az ott dolgozókról. Az
Egylet 1941 végén megszűnt. 1944 októberében ismét megkezdte működését, ami rövid ideig tartott, mert 1948 júliusában megszüntették, és vagyonát elkobozták.
A fond története:
A fondot a szabadkai Proleter Kulturális és Művészeti Egyesülettől (Kulturno-umetničko društvo „Proleter“) vették át 1949. június 8-án. Rendezés
közben két fondra osztották az iratokat. Az egyesület fondjából, az iratok
szétválogatásával létrehozták a Szabadkai Kereskedők és Gyáriparosok
Egyesülete és a Szabadkai Kereskedők Egyesülete fondokat.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagy része megőrzött.
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F. 52 A NEVEN HORVÁT DALÁRDA – SZABADKA
(HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „NEVEN“ – SUBOTICA)
(1920–1943, 1946–1947), 1925–1943*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,30 ifm.
Nyelv: horvát
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék.
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Neven Horvát Dalárda felügyelő-bizottsági jelentései, a titkár
évi jelentései, az ügyintéző jelentései, a pénztáros közgyűléseken elhangzó
beszámolói, az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvei, kéziratok („kísérletező dalok“), kották zeneszerzőktől (A. Vidaković, Vilhor, Marko Tajčević, Leon Stepanov, Zlatko Špoljer, Rudolf Mac, Rudolf Taclik, Franja Drugan, Zlatić,
Grečenikov, Mugarski) és másoktól.
Az iratképző története:
A Horvát Dalkört 1920-ban alapították Szabadkán, mint a Neven Kultúregyesület (Prosvjetno društvo „Neven“) részlegét. Önálló egyletként 1925.
május 2-ától működött, amikor megtartották az alakuló ülést. A dalárda alapszabályait 1926. március 4-én hagyták jóvá, addig ideiglenes bizottság vezette
az egyesületet. A Dalkör munkájáról kevés irat maradt meg az 1925 és 1943
közötti évekből, de a partitúrák nagy számban maradtak fenn. Az iratokból látszik, hogy 1943-ban a háború miatt ideiglenesen, egészen a háború végéig,
szüneteltette munkáját. A felszabadulás után 1945-ben, a Kerületi Népfelszabadító Bizottság belügyi osztály vette nyilvántartásba a Neven Horvát
Dalárda működési kérelmét, amelyet a Városi Népfelszabadító Bizottság az
1582-es számon iktatott 1946. január 12-én. A Dalkör 1947-ben szűnt meg,
de erről nincs írott adat.
A fond története:
A fond iratait 1949-ben vette át a Levéltár, addig a Proleter Horvát Kulturális Egyesület helységeiben volt, amely már a megszűnt Neven helyén
működött. Miután 1970-ben, létrejött a Bunyevác Legényegylet (Bunjevačko
kolo) is, a kották egy részének használati jogát is átengedték nekik.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 66–67. Az egylet elnevezése: Hrvatsko
pevačko društvo „Neven“ Subotica (1922–1947).
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 53 A SEVER VILLANYMOTORGYÁR IRATAI – SZABADKA
(TVORNICA ELEKTRIČNIH STROJEVA „SEVER“ – SUBOTICA)
(1923–1946), 1923–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 32 d.; 4,00 ifm.
Nyelv: nagyrészt szerb, kisebb részben magyar, német, angol és francia.
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratok a villanymotorgyár alapítására, üzletpolitikájára, munkájára és a belföldi és külföldi partnerekkel folytatott együttműködésére
vonatkozik (beszállítók, vevők, kliensek).
Az iratképző története:
A szabadkai gyár, a Sever, az egykori Jugoszlávia egyik legismertebb villanymotorokat gyártó cége volt. Alapításának éve 1923. Ugyanez év április
6-án jegyezték be a szabadkai Kerületi Bíróságon. Az elsőfokú hatóság
működési engedélye szerint elektromotorokat, dinamókat, generátorokat,
akkumulátorokat, transzformátorokat, szelepeket gyárthat, és az ezekhez
szükséges alkatrészekkel kereskedhet. Az 1929-es engedély szerint még bádogtermékek és öntvényeket is gyárthat. A cég a vasúttal, katonasággal, állami birtokokkal volt üzleti kapcsolatban, ezek mellett más cégekkel, műhelyekkel, és iparosokkal. Idővel neves cégek megbecsülését és bizalmát is
kiérdemelte (Siemens, Krupp, Philips, Zenith, Messing és másokét).
A megszállás előtt a cég neve Sever Elektromos Gépgyár Rt. volt („Sever“
Tvornica električnih strojeva d.d.), a magyar igazgatás ideje alatt Szever Villamos-gépgyár RT. volt, a felszabadulás után: Tvornica električnih strojeva
„Sever“ - Subotica.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 67. A fond elnevezése: Tvornica električnih
strojeva „Sever“ Subotica (1923–1941).
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A gyárat a szabadkai Járási Népbíróság döntése alapján (Vp 1725/1945)
kobozták el, 1946. január 12-én.
A fond története:
Az iratanyag 1923 és 1947 között keletkezett, és egészen 1950-ig őrizték
az üzem épületeiben, amikor Levéltárba került (pontosabban a Szabadka
város és a Topolyai járás Levéltári Körzetébe). Már akkor hozzáláttak a
tartósan őrzendő iratok kiválogatásának, és elkezdték az értéktelen iratok selejtezését.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
F. 54 A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁG AUTOMOBIL KLUBJA SZABADKAI
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(AUTOMOBILSKI KLUB KRALJEVINE JUGOSLAVIJE – SEKCIJA
U SUBOTICI – SUBOTICA) (1925–1945), 1924–1945*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 9 d.; 1,10 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német, lengyel, cseh.
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A jegyzőkönyvekből és levelezésből képet kapunk az autós közlekedésről
Szabadkán és környékén, az utak állapotáról, a közlekedési jelekről,
szabálysértésekről, az autó-motor sportról, az autós turizmusról, a vezetői
vizsgákról, turnékról, látogatásokról. Az iratanyag jegyzőkönyveket, levelezéseket, alapszabályt, jelentéseket, iktatókat, mutatókat, főkönyveket,
pénztári naplókat, az utazásokról igazolásokat, gépkocsi használati engedélyeket, utak térképeit tartalmazza.
Az iratképző története:
Szabadkán a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Automobil Klubjának kirendeltsége, a Klub alelnöke által Belgrádban 1924. december 24-én aláírt en* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 67–68. A fond elnevezése: Automobilski
klub Kraljevine Jugoslavije - Sekcija u Subotici (1925–1945).
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gedély alapján, 1925. január 23-án alakult. Az autótulajdonosok és az autós
sport iránt rajongók indítványozták létrejöttét. Kezdetben 30 tagja volt, de 1940
végéig 92-re nőtt a tagok száma. A Klub legtöbb tagja észak-bácskai nagybirtokos volt.
A szabadkai kirendeltség 1930-tól a Jugoszláv Királyság Automobil Klubjához tartozott (Automobilski Klub Kraljevine Jugoslavije).
A Kirendeltség rendszeresen tartott összejöveteleket és üléseket. Az éves
közgyűléseken rendszeresen beszámoltak az előző évi tevékenységükről.
A gazdasági válság, majd a háború az autózást és automobilizmust is
megviselte, ugyanis a kőolaj és a benzin behozatalát korlátozták. Különösen
akkor csökkent az érdeklődés iránta, amikor a harmincas években életbe
lépett a motoros járművek korlátozásáról szóló parancs („Naredba o ograničenju saobraćaja motornim vozilima“).
A Klub a magyar igazgatás ideje alatt is működött, Automobil club Szabadka és Északbácskai Automobil Klub néven. A II. világháború befejeztével
azonban megszűnt.
A fond története:
Az iratanyagot 1960-ban vették át, dr. Miloš Pavlovićtól, a szervezet
egykori titkárától, iratfajták szerint rendezett állapotban.266
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 55 A SZABADKAI VENDÉGLŐSÖK EGYESÜLETÉNEK IRATAI –
SZABADKA (UDRUŽENJE UGOSTITELJA ZA GRAD SUBOTICU –
SUBOTICA) (1905–1948), 1909–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 41 k.; 14 d.; 2,00 ifm.
Nyelv: szerb, kisebb része magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
266 SEGEDINčEV, Tatjana: A Szabadkai Automobil Klub történetének levéltári forrásai.
In.: Bács-Kiskun megye múltjából, évkönyv 21. Kecskemét, 2006. 305–309.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 68–69. A fond neve: Udruženje ugostitelja
za grad Suboticu (1926–1946).
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A levéltári anyag tartalma:
A fond iratait, főleg a levelezés teszi ki, amihez az iktatókönyvek csak
részben maradtak meg. Tartalmazza továbbá vendéglősök iparengedélyeit és
ezek iránti kérelmeket, kartoték-nyilvántartást, mutatókat és regisztereket
(nyilvántartásokat) a vendéglősökről, a tanoncokról és a segédekről,
jegyzőkönyveket, iktatókat és pénzügyi könyveket.
Ezeken kívül, a fondban a vendéglátósok szakmai és osztályérdekeinek
védelméről is vannak adatok.
Az iratképző története:
A Vendéglősök Egyesülete 1905-től létezett, de az iratok csak 1920-tól
maradtak ránk, amikortól az egyesület Felső-bácskai Vendéglősök Egyesülete
(„Udruženje gornjo-bačkih gostioničara“) néven működött.
Az egyesület feladata volt, hogy a tagok közös vállalkozói érdekeit védje,
és részükre árut szerezzen be, hatásköre pedig, a szabadkai, a topolyai és a
zentai járásokra terjedt ki.
A egyesület szervei a következők voltak: közgyűlés, elnökség, igazgatóbizottság, és a helyettesítő bizottság. A szabadkai szervezet tagja volt a
Vendéglősök, Hotel- és Kávéháztulajdonosok Egyesületének („Udruženja
hotelijera, kafedžija i gostioničara“) a Vajdaságban, országos szinten pedig, a
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Vendéglősök Egyesületei Központi Szövetségének („Središni savez gostioničarskih udruženja za Kraljevinu Srba, Hrvata
i Slovenaca“).
A fenti szervezeti formában 1932-ig működött. 1932. szeptember 1-jén
alapító közgyűlést tartottak, amely után az egyesület alapszabályát összhangba hozták az ekkor életbe lépő Üzletekről szóló törvénnyel (Zakon o radnjama). Így az egyesület területi illetékessége csak Szabadkára és környékére
terjedt ki, az országban érvényes területi közigazgatási beosztás szerint, ami
már az elnevezésében is szembetűnő: Szabadkai Vendéglősök Egyesülete
(„Udruženje ugostitelja za grad Suboticu“).
A magyar igazgatás ideje alatt is folytatta munkáját, az új szervezeti struktúrában, az Iparosok Egyesületének részlegeként. A felszabadulás után új
nevet kapott: Szabadka Város és a Szabadkai Járás Vendéglőseinek Egyesülete („Udruženje ugostitelja za grad i srez Suboticu“), és az újvidéki
Kereskedelmi és Iparkamara (Trgovinsko - industrijske komore Novi Sad) illetve Szabadkán a Városi Népbizottság (Gradski narodni odbor Subotica),
kereskedelmi és közellátási részlege, kereskedelmi irodájának (Otsek za trgovinu i snabdevanje, Uprava za trgovinu) felügyelete alatt működött.
1946-ban az a döntés született, hogy a vendéglősök Szabadka Kereskedőinek Egyesületével (Udruženje trgovaca Subotica) közösen vezessék az
adminisztrációt. Két évvel később pedig, 1948 novemberében, az egyesület
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befejezte működését, a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának
javaslatára, az állami szektor fejlődése, azaz annak „szociálisabbá” tétele
érdekében.
A fond története:
A fondot, 1951-ben vette át a Levéltár, sérült állapotban.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagy része megőrzött.

F. 56 AZ ÚJVIDÉKI GYÁRIPAROSOK EGYESÜLETE SZABADKAI
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(UDRUŽENJE INDUSTRIJALACA U NOVOM SADU PODRUŽNICA
SUBOTICA – SUBOTICA)
(1932–1942), 1932–1945*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 11 d; 1,40 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Adatok Szabadka területén működő magáncégekről és vállalatokról, a tulajdonosaikról, munkásaikról, gépezeteikről, termelőkapacitásukról, termékeik
választékáról, áraikról. Hasonlóképpen a tevékenységük jogi hátteréről, amelyek meghatározták működésüket, a kivitelt–behozatalt, a vámpolitikát, a közlekedési viszonyokat, főleg a vasúti- és postaforgalmat, valamint a telefonos
információáramlást.
Az iratképző története:
Az Újvidéki Gyáriparosok Egyesületének Szabadkai Kirendeltsége 1932.
július 9-én alakult, de csak 1933. január 1-jétől működött. Az újvidéki szervezet
az 1931. nov. 5-i, az Üzletekről hozott törvény (Zakon o radnjama) alapján
működött.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 69. A fond elnevezése: Udruženje industrijalaca u Novom Sadu – Povereništvo Subotica (1933–1942).
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A Kirendeltség az újvidéki egyesület fiókszervezete volt, célja az iparosok
és gyárosok érdekeinek képviselése és megvédése. Nyilvántartást vezetett a
tagokról, akik tagdíjat is fizettek. Az aktuális problémák megoldásában is
tevékenyen részt vett, lépéseket téve a megfelelő szerveknél és hivataloknál.
Így igyekezett kedvező vámilletékeket, közlekedési díjakat, kedvezőbb nyersanyag árakat elérni, és csökkenteni a városnak fizetett költségeket és juttatásokat.
Az egyesület a magyar belügyminiszter rendelete, és a szabadkai Városi
Elöljáróság döntése alapján 1945. március 15-én szüntette be tevékenységét.
A fond története:
Az iratokat 1960. január 11-én vette át a Levéltár dr. Miloš Pavlovićtól, a
Kirendeltség titkárától.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 57 A SZABADKAI JÁRÁS FŐSZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK IRATAI –
SZABADKA (SRESKO NAČELSTVO SREZA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1934–1941), 1882–1947*

Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 30 k. ; 38 d.; 5,54 ifm.
Nyelv: nagyrészt szerb, kisebb részben magyar.
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék az egész fondra, analitikus leltár
az elsőfokú iparhatósági iratokhoz az 1931-es évre (kéziratban), és analitikus
leltár mutatókkal, az általános iratsorozatról 1934–1941.
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
Iratsoroztok:
1. Általános iratok (Opšta serija) (1934–1941)
2. Elsőfokú Iparhatóság iratai (I stepena obrtna vlast) (1931–1935)

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 70. A fond neve: Sresko načelstvo sreza
Subotice (1934–1940).
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A levéltári anyag tartalma:
Az Elsőfokú Iparhatóság iratai között iparosokról, kereskedőkről és
vendéglátósokról vannak adatok; működési rendjükről, a tulajdonosokról, a
befektetett tőkéről. Ez az állami szerv volt köteles vezetni a nyilvántartásokat
és ő végezte az engedélyek kiadását.
Mivel a Járási Főszolgabírói Hivatal a közigazgatási hatalmat testesítette
meg, ezért az iratanyagban bőséges információ található a járás, a község
szociális állapotáról. Az állampolgársági iratok, a benyújtott kérelmek alapján
kiállított állampolgársági bizonyítványok egy külön iratsorozatot képeznek
1934–1936 között. Mivel a Hivatal működése kiterjedt a mezőgazdasági, állatorvosi, közegészségügyi, építészeti-műszaki, közoktatási és közigazgatási
kérdésekre is, így ezekről is vannak iratok.
Az iratképző története:
Az ország közigazgatási-területi szabályozása 1929-ben megváltozott a
január 6-án hozott politikai rendszer irányelvei alapján, a Jugoszláv Királyság
nevéről és közigazgatási-területi felosztásáról szóló törvény alapján270.
Bevezették a bánságokat, amelyeket járásokra és községekre osztottak fel.
Ezenkívül léteztek önálló közigazgatással rendelkező városok is, és Szabadkának is ilyen státusa volt. Az 1934-es, a városi községekről szóló törvény
(Zakon o gradskim opštinama) Szabadkát „városi községgé” tette, és szabályozta, hogy mely igazgatási feladatok tartoznak (azaz maradnak) a város
irányítása alatt, és melyek mennek át felsőbb, azaz járási fennhatóság alá.
Az új szabadkai járás létrehozásáról szóló törvény alapján 1934. júl. 20-án, új
járást hoztak létre a Szabadkai járást, Szabadka székhellyel, a Dunai Bánságban, amelybe Szabadka városi község területe is beletartozott.271 Ez azt
jelentette, hogy területi átfedés volt, a járás és a község területe egybeesett,
míg a funkcióik szétváltak. A Szabadkai járást a területi közigazgatási hatalom autoritásának növeléséért hozták létre, mivel Szabadka és környéke,
egy határmenti település lett, amelynek igen jó közlekedési összeköttetései
voltak a szomszédos magyarországi területekkel. A járást a központi hatalom,
a Belügyminisztérium és a Dunai Bánság újvidéki székhelyén keresztül
közvetlen módon ellenőrizte, és pénzügyileg támogatta is. A járási hivatal ilyen
szervezetben működött Szabadka 1941-es magyar igazgatásáig.
A fond története:
Az iratanyagot 1952-ben vette át a Levéltár. A Szabadkai Járás Főszolgabírói Hivatala elsőfokú iparhatósági jogot is kapott, ezért két szervezeti
Zakon o nazivu i podeli Kraljevine Jugoslavije na upravna područja.
Zakon o obrazovanju novog sreza subotičkog. (Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 169, XLIII od 25. 7. 1934. godine.).
270
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egységre tagolódott, általános közigazgatási és elsőfokú iparhatóságira. A hivatal átvette az alakulása előtti városi hatáskörben vezetett elsőfokú iparhatósági anyagot is, a könyveket és iratokat, ami külön sorozatot képez.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 58 PACSÉR KÖZSÉG IRATAI – PACSÉR
(OPŠTINA PAČIR – PAČIR)
(1919–1941), 1921–1940*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k. ; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A községi közigazgatásra vonatkozó adatok: különböző kérvények, ipari
tevékenységek bejelentése, adó- és járulékfizetési jelentések. Itt található
Bács-Bodrog vármegye alispánjától származó útmutatás is 1812-ből, a község állapotáról szóló jelentés felterjesztési kötelezettségéről, és itt őrződött
meg a község 1836-ból származó Statútuma is.
Az iratképző története:
Pacsér falu (pecsétjén: Sig. Poss. Batser 1790) 1836-tól a községek
rendezéséről szóló IX. tc. alapján működött, nagyközséggé az 1886. évi XXII.
törvénycikk értelmében vált. Az Osztrák–Magyar Monarchia I. világháborús
összeomlása után, és Bánát, Bácska és Baranya Jugoszláviához csatolása
után (1918. nov. 25.), a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett (1918.
dec. 1.). Pacsér közigazgatási (községi) státusa nem változott, és továbbra is
az érvényben maradó 1886-os Magyarországon hozott törvény alapján
működött.273

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 70. A fond elnevezése: Opštinsko poglavarstvo – Pačir (1939–1941).
273 Az 1886. XXII. törvénycikk.
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Az impériumváltás után Pacsér község neve Opština Pačir névre változott
(1928-as községi okmány alapján). 1931-től Pacsér hivatalos neve Opština
Pačirska, srez bačko - topolski – Pačir. A község 1941-ben szűnt meg.
A fond története:
A Levéltár 1968. április 12-én vette át, rendezetlen állapotban, a község
elöljáróságának iratait az 1939 és 1941 közötti évekből, mennyisége csupán
3 fasciculus volt. 1970-ben és 1971-ben rendezték és megállapították, hogy
a fasciculusokban 1945-ből és 1946-ból származó iratok vannak, és hogy
csak jelentéktelen mennyiségű irat tartozik ebbe a fondba.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 59 A BAJMOKI TAKARÉK-, HITEL- ÉS SEGÉLYSZÖVETKEZET
IRATAI – BAJMOK (ZADRUGA ZA ŠTEDNJU, KREDIT I POMOĆ –
BAJMOK) (1938-1953), 1938-1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 1 d.; 0,42 ifm.
Nyelv: magyar és szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagából főleg a pénzügyi dokumentáció maradt fenn.
Az iratképző története:
A szövetkezetet 1938-ban alapították, és egészen a felszabadulásig
működött. A felszámolási eljárás 1951-ben kezdődött meg, a Szerb Népköztársaság275 Pénzügyminisztériumának végzése alapján, a magántulajdonban lévő hitelintézetek felszámolási eljárásáról szóló rendelet és
szabályzat276 szerint. A felszámolást végző szerv a Népbank 320-as szabadkai fiókintézete volt. A felszámolás 1953. december 21-én fejeződött be.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 70–71. A fond neve: Zadruga za štednju,
kredit i pomoć – Bajmok (1940–1944).
275 A szövetségi Jugoszlávia tagköztársasága.
276 1951/4619/1-es számú 1951. dec. 26-án hozott végzés. (Rešenje Ministarstva finansija NRS; Uredba i pravilnik o postupku likvidacije privatnih kreditnih preduzeća.).
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A fond története:
Az iratanyagot 1959-ben vette át a Levéltár, a Népbank szabadkai
fiókintézetétől (Filijala Narodne banke u Subotici).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 60 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK IRATAI – SZABADKA
(GRADSKO NAČELSTVO SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA
SUBOTICA) (1941–1944), 1941–1944
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 148, k.135; fasc. 433; 111 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezetlen
Tájékoztató segédletek: félig kész raktári jegyzék (raktári jegyzék kéziratban)
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
A fond összetett szerkezetű, szervezeti egységek iratai, vagy iratsorozatai
a következők:
Szabadkai Városi Katonai Parancsnokság
Közigazgatási Bizottság
Polgármesteri Hivatal
Katonai Ügyosztály
Kultúrügyosztály
Tisztifőorvosi Hivatal
Gazdasági Ügyosztály
Pénzügyi Ügyosztály
Műszaki Ügyosztály
M. Kir. Rendőrség Szabadkai Kapitánysága
Közellátási Ügyosztály
Vegyes iratok
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag adóhivatali főkönyvekből, pénzügyi-számviteli könyvekből,
iktatókönyvekből, mutatókönyvekből, valamint a város peres ügyeinek iktatójából áll. Tartalmaz továbbá közigazgatási iktatott iratokat, szerződéseket,
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bérleti szerződéseket, adókivetési és -behajtási iratokat, bajmoki földadó
könyveket, Ludas és Palics adófőkönyveit, nyilvántartásokat élelmiszerek és
tisztálkodási cikkek forgalmáról, valamint a villamos áram fogyasztásáról.277
Az iratképző története:
Jugoszlávia megtámadása után, 1941 áprilisában az új hatalom Szabadkán is beszüntetette az addigi hatalmi szerveket és létrehozta sajátjait. A katonai városparancsnokság 1941. aug. 15-ig működött. Ez után kezdődött meg
a civil hatalom működése Szabadka Szabad Királyi Város Polgármesteri Hivatalán keresztül. A megszálló hatalom ellenséges jellegéből kifolyólag a
városi önigazgatás a lehető legkisebb mértékűre csökkent, és csupán az adó
kivetésével és beszedésével foglalkozott, valamint az élelmiszerek és
tisztálkodási cikkek forgalmazásának, és az elektromos áram fogyasztásának ellenőrzésére irányult. Ez a városi közigazgatási hatósági szerv Szabadka
1944. október 10-i felszabadulásával és a magyar hatalom távozásával szűnt
meg.278
A fond története:
Az iratanyag a felszabadulás után a Városi Népbizottságához majd a Szabadkai Járási Képviselőtestület őrizetébe került. Kezdetben a Városháza
félemeletén helyezték el, majd később a harmadik emeletén. Az iratanyag két
részben került a Levéltárba, rendezetlen állapotban, 1964-ben és 1969-ben.
A levéltári anyag 1979. évi költöztetésekor előkerült még egy bizonyos
mennyiségű, ehhez a fondhoz tartozó irat.279 Több alkalommal rendezték egyegy részét, a könyveket (iktatókat, mutatókat és egyéb könyveket) osztályok
szerint, az iratokat pedig, évek szerint. Mivel a könyvek egy része rossz állapotban volt, 1984-ben újra beköttették őket.280
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagy része megőrzött.

SzTL F. 60 Fonddosszié.
Uo.
279 SzTL F. 60 Fonddosszié. A levéltári anyag 03-140/1-1964, 02-841/1-1969. december 31., 04-9/91/1-1982. február 23. számú átvételi jegyzőkönyvei.
280 SzTL F. 60 Fonddosszié. 7/4 (a bekötött könyvek jegyzéke 1984-ből).
277
278
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F. 61 A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
DÉLVIDÉKI BIRTOKPOLITIKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI –
ÚJVIDÉK (ISPOSTAVA ZA AGRARNU POLITIKU MINISTARSTVA
POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU – NOVI SAD)
(1941–1944), 1941–1944*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, tartalomjegyzékkel
A fond jelentősége:/
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag főleg a zsidó birtokosok jegyzékeit és ingatlanaik birtoklapjait,
a földek iránti kérelmeket és felvásárlásukról szóló végzéseket tartalmazza.
Az iratképző története:
Jugoszlávia megszállása és szétdarabolása után 1941-ben, az ún.
Délvidéken a magyar hatóságok vették át a hatalmat és hozták létre ezt a
kirendeltséget, azzal a feladattal, hogy a birtokviszonyokat felügyelje (ingatlanok, elsősorban föld) a megszálló hatalom proklamált céljainak megfelelően.
Külön figyelmet fordítottak a zsidó földtulajdonra. Egy külön osztály is működött, amely a zsidó földtulajdonosokról gyűjtötte az adatokat. Elkobozás után
a földek állami kézbe kerültek, majd azokat az akkori hatalomnak megfelelő
agrárérdekeltek kapták meg. Az iratképző 1944-ben szűnt meg.
A fond története:
Az iratanyag átvétele előtt a Topolyai Képviselőtestület épületében volt elhelyezve. A Levéltár 1968-ban vette át. Miután rendezték, az iratokat átadták
a Vajdasági Levéltárnak.282
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 76. A fond neve: Ispostava za agrarnu
politiku Ministarstva poljoprivrede u Novom Sadu (1941–1944).
282 SzTL F. 61 Fonddosszié. 6/3. Átadási jegyzőkönyv. Lásd még: LALIć, Sredoje:
Arhivski fondovi i zbirke SAP Vojvodina1977. 39. (1.4. Arhivski fondovi 1941–1944.)
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F. 62 A SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI – SZABADKA
(KRALJEVSKI SUDBENI STO – SUBOTICA)
(1941–1944), 1941–1944*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 24 d.; 3,20 ifm.
Nyelv: magyar és szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék.
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek iratai:
1. Általános ügyek
2. Elnöki iratok
3. Büntetőperek
4. Polgári perek
A levéltári anyag tartalma:
Az iratokból a bíróság működéséről, a közrend elleni vétségekről, a kiskorúak bűntetteiről, a rend és a béke megzavarásáról, polgári ügyekről és olyan
ügyekről találunk adatokat, amelyekben jogi segítséget nyújtottak.
Az iratképző története:
A Szabadkai Törvényszék 1941. augusztus 16-án kezdte meg működését,
a magyar állam Trianon előtti intézményeinek és közigazgatási felosztásának
visszaállítása keretében. Illetékessége alá tartoztak a szabadkai, a topolyai és
a zentai járásbíróságok. Munkáját a Miniszterelnök 1941. július 22-én kelt
külön rendelete alapján szervezték meg. A bíróság működése a magyar jogrendszeren alapult akár peres, akár perenkívüli eljárásokról volt szó. A peres
ügyek esetében, noha azokat a már említett miniszterelnöki rendelet szabályozta, a jugoszláv bíróságok 1941. április 11-éig hozott ítéleteit is elismerték.
A Szabadkai Királyi Törvényszék egyben a Cégbíróság funkcióját is betöltötte.
1944. október 10-ig, a Vörös Hadsereg egységeinek megérkezéséig
működött, 1945-től pedig, a Kerületi Népbíróság kezdte meg működését
(Okružni narodni sud).
A fond története:
Ennek a fondnak az iratanyagát, a Vajdasági Levéltárból vette át a Levéltár 1966. május 19-én, más időszakok bírósági anyagával együtt (a járás* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 76–77. A fond elnevezése: Okružni sud –
Subotica (1941–1944).
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bíróságok, az ügyészség, a kerületi bíróság börtöne, a cégbíróság irataival).284
Ezenkívül, később is vettek át iratokat, melynek egyes részei megsemmisültek, nedvességtől károsodtak, valamint a gyakori áthelyezés és szállítás miatt
rossz állapotban voltak. A könyveket és az iratokat az iratképző szervezeti
egységei szerint rendezték, ezen belül pedig, a proveniencia elve alapján,
évek és számok alapján. A rendezés folyamán a más fondokba, vagy a más
levéltárak illetékességébe tartozó iratokat leválasztották.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 63 BAJMOK NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJMOK
(OPŠTINA BAJMOK – BAJMOK)
(1941–1944), 1941–1944*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 59 k.; 3 d.; 10 ib. ; 1,89 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: részben rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 19 k.; 3 d.; 0,84 ifm.
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag a község pénzügyeiről, vagyonáról, költségvetéséről,
leltárairól, az ott dolgozók fizetéséről, a bajmoki inasiskoláról, a napszámosokról és bérük kifizetéséről, kifizetésekről, szociális juttatásokról, az ingó
és ingatlan vagyonról vezetett nyilvántartásokról, és egyéb fontosabb
eseményekről ad információkat.
Az iratképző története:
Bácska megszállását követően és a katonai közigazgatás megszüntetése
után, létrehozták a civil hatalom helyi szerveit, közigazgatási egységeit. Így
SzTL F. 62 Fonddosszié. A 03-270/1-1966. számú jegyzőkönyv.
A Törvényszék folytatta a jogelőd Szabadkai Királyi Törvényszék (F. 23), majd a Kerületi Bíróság (F. 45) cégbírósági nyilvántartásainak vezetését. Iratait lásd a F. 86. 5. alatt. A
Szabadkai Kerületi Bíróság cégbírósági iratai 1876–1957.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 77. A fond elnevezése: Opštinsko
poglavarstvo – Bajmok (1941–1944).
284
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Bajmokon is, a Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó településen. A község
1944 októberében szűnt meg, a falu felszabadulásával.
A fond története:
Az iratanyagot 1958-ban szolgáltatták vissza az országnak286 államközi
megegyezés alapján, amely Jugoszlávia és Magyarország között jött létre a
levéltári restitúciós tárgyalások eredményeként. Az iratok egy részét a Levéltár
vette át, másik részét pedig, a Bajmoki Helyi Iroda, ahonnan 2000-ben az is
a Levéltárba került.287
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 64 BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJSA
(OPŠTINA BAJŠA – BAJŠA)
(1941–1944), 1940–1944*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 19 d.; 2,80 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag bizalmas katonai iratokat, közigazgatási, pénztári és adóügyi
könyveket és iratokat tartalmaz. Ezeken kívül iparosokról, népszámlálásról,
orvosi lakásokról, stb. is vannak benne adatok.
Az iratképző története:
Bácskában a magyar katonai közigazgatás megszüntetése után megalakultak a civil hatalom helyi szervei, közigazgatási egységei. Megalakult
Bajsa Nagyközség is, Bács-Bodrog vármegyében. A község működése 1944

SzTL F. 63 Fonddosszié. 1/3 - Átvételi jegyzőkönyv.
SzTL F. 63 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-14/1. szám 1996-ból.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 77–78. A fond elnevezése: Opštinsko
poglavarstvo - Bajša (1941–1945).
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októberében, a falu felszabadulásával szűnt meg, és ismét Jugoszláviához
került.
A fond története:
Az iratanyagot az 1968. június 12-i átvételig,289 a Bajsai Helyi Irodában
őrizték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nagy része megőrzött.

F. 65 A FŐVÁMHIVATAL IRATAI – SZABADKA
(GLAVNA CARINARNICA – SUBOTICA)
(1945–?), 1945–1949*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: k./; 9 d.; 0,90 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban az országból kiszállított és behozott áruk vámügyi deklarációi,
a vámszabályok megsértésével és bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos iratok találhatók.
Az iratképző története:
Szabadkán a vámhivatalt 1945. február 16-án alapították,291 a pénzügyi
kirendeltség 1944. december 15-i 78-as határozata értelmében. A vámhivatalokat az 1950-ben hozott végzés alapján megszüntették, és vámügyi kirendeltségeket hoztak létre.292 Ennek értelmében a törökkanizsai (Novi Kneževac) és a nagykikindai (Kikinda) vámhivatalok megszűntek, és a szabadkai
kirendeltség hatáskörébe kerültek.
289 SzTL F. 64 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 4/3 és 5/3.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 78. A fond neve: Carinarnica – Subotica
(1942–1949).
291 Službeni list FNRJ. 5/1945. sz. 81-es végzés.
292 Službeni list FNRJ. 40/1950. sz. 369-es végzés.
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Vámhivatal, mint iratképző szerv (Carinarnica – Subotica) ma is létezik
Szabadkán.
A fond története:
A fond 1942–1949-es évkörű iratanyagát 1950. szeptember 26-án vette át
a Levéltár293 a Szabadkai Vámhivataltól. Az iratok rendezése közben megállapítást nyert, hogy az 1938 és 1944 közötti iratok, valamint az 1941 és 1944
közötti könyvek, a Törökkanizsai Vámhivatal fondjába tartoznak (Carinarnica
I reda Novi Kneževac), míg az 1945 és 1949 közötti iratok a Szabadkai Vámhivatal (Carinarnica – Subotica) fondot alkotják. A későbbi időszak iratai még az
iratképzőnél vannak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
F. 66 A SZABADKAI KÖRZETI NÉPI MEZŐGAZDASÁGI
VAGYONKEZELŐSÉG IRATAI – SZABADKA (REONSKA UPRAVA
NARODNIH POLJOPRIVREDNIH DOBARA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1945–1946), 1944–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 8 d.; 0,96 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag a hivatal működéséről, a területén működő helyi vagyonkezelőségekkel való együttműködéséről, a hivatalnokairól, az elhagyott birtokok raktáraiban őrzött tartalékokról, és az elhagyott birtokokon dolgozó
munkásokról ad információt.
Az iratképző története:
A Vajdasági Mezőgazdasági Főbizottság 1945. augusztus 5-i döntése értelmében jött létre a Szabadkai Körzeti Népi Mezőgazdasági
SzTL F. 65 Fonddosszié. 4/3. Átvételi jegyzőkönyv.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 78–79. A fond elnevezése: Reonska uprava
narodnih poljoprivrednih dobara – Subotica (1944–1946).
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Vagyonkezelőség (Reonska uprava narodnih poljoprivrednih dobara).295 Ezen
kívül 12 Helyi Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség (Mesna uprava narodnih poljoprivrednih dobara) is alakult a járások területén: a zentaiban (Horgos, Zenta, Ada), a topolyaiban (Feketics, Szikics, Kishegyes, Topolya, Bajsa
és Pacsér) és a szabadkaiban (Szabadka, Csantavér és Bajmok településeken).
A Körzeti Vagyonkezelőség feladata volt, hogy a helyi vagyonkezelőségeken keresztül kezelje a mezőgazdasági népi vagyont (a közvagyont). A Vajdasági Mezőgazdasági Főbizottság 1944. november 21-i döntése
alapján a Körzeti Népfelszabadító Bizottság köteles volt átengedni a népi
vagyon kezelését a Szabadkai Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőségnek. A Körzeti Vagyonkezelőség is rögzítette az 1946. február 16án kelt jegyzőkönyvében, hogy tevékenységét 12 helyi vagyonkezelőséggel
együtt gyakorolta, amelyek 1946. január 1-jéig léteztek. Egyes irodákat 1946.
február 16-án megszüntettek, négyet pedig összevontak, és így 8 maradt
belőlük. Ezek után a szikicsi (Lovćenac) és a bácsfeketehegyi (Feketics)
irodákat is megszüntették, majd a bajmokit is. Így Szabadkán csak egy, a zentai és topolyai járásokban pedig, három helyi vagyonkezelőség maradt meg.
A Szabadkai Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség 1946. április
24-én szűnt meg, mert beolvadt a Verbászi Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőségbe (Reonska uprava narodnih poljoprivrednih dobara u
Vrbasu).
A fond története:
A vagyonkezelőség iratanyagát rendezetlen állapotban találták 1952-ben,
abban az épületében, ahova a Levéltár költözött. 1982-ben rendezték és
különböző fondokat hoztak belőle létre.296
Topolyán 1988-ban előkerültek a szikicsi (Lovćenac) és a kishegyesi (Mali
Iđoš) Helyi Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőségek iratai is.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagy része megőrzött.

SzTL F. 66 Fonddosszié. 2/6, a 12819/1945. számú jegyzőkönyv.
SzTL F. 66 Fonddosszié. 4/3. Jegyzőkönyv a fondok rendezéséről és
szétválasztásáról, 04-596/1982. szám.
295
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F. 67 A SZERBIAI DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE
SZABADKAI JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(SRESKI ODBOR SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA
SRBIJE – SUBOTICA) (1945–1965), 1945–1965*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 68 d.; 8,42 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezési egységek iratai vagy iratsorozatok:
I. Iratok a Népfront, illetve a SzDNSzSz és annak testületei üléseiről
(Materijali sa sednica NF/SSRNS i njegovih tela)
II. Szekciók, bizottságok iratai (Materijali sekcija, komisija, odbora)
III. Helyi, körzeti, községi bizottságok, és a Népfront alapszervezeteinek
iratai (Materijali mesnih, reonskih, opštinskih odbora i osnovnih frontovskih organizacija)
IV. A Városi Népfront Bizottság mellett működő Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Kirendeltségei Igazgatóságának iratai (Uprava sindikalnih
podružnica prosvetnih radnika pri Gradskom odboru Narodnog fronta)
V. A társadalmi-politikai szervezetek iratai (Materijali društveno-političkih
organizacija)
VI. Általános közigazgatási ügyosztály iratai (Opšte odeljenje)
VII. Pénzügyi osztály iratai (Finansijsko odeljenje)
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag adatokat tartalmaz a Népfront, majd a Szocialista Szövetség
szervezeteinek 1945 és 1965 közötti fejlődéséről, működéséről a Szabadkai
járásban. A járási bizottsági jegyzőkönyvek, jelentések, és más testületek és
bizottságok, mint a körzeti és helyi bizottságok iratai is 1959-ig vannak meg,
amiből megismerhető a szervezet területi tevékenysége.
Az iratképző története:
A Szocialista Szövetség a Népfrontból fejlődött ki. Ezt a tömegszervezetet
a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) szervezte meg még a II. világháború

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 79. A fond neve: Narodni front – Subotica
(1944–1953).
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előtt. Tevékenysége a II. világháború utáni időszakban két feladatra fókuszált,
az új állam politikai konszolidációjára és a romba döntött ország helyreállítására, illetve újjáépítésére. A Népfront 1952. évi IV. Kongresszusán született
meg a döntés, hogy átalakul, és Jugoszlávia Dolgozó Népének Szocialista
Szövetsége lesz.
A szabadkai szervezet még 1944 végén megalapozta tevékenységét, amikor az alakuló gyűlésen létrehozták a végrehajtó bizottságot. A Népfront tevékenységét területi alapon szervezték meg. Így Szabadkán a Községi
Népfront Bizottság mellett, a településeken helyi népfront bizottságok is működtek: Bácsszőlősön/Királyhalmán (Bački Vinogradi), Bajmokon, Békován
(Bikovo), Györgyénben (Đurđin), Kisboszniában (Mala Bosna), Palicson
(Palić), Ludason (Šupljak), Tavankúton (Tavankut), Nagyfényben (Žednik). A
város területén 1952-ig, két körzeti népfront bizottság is működött, mégpedig
az első és a második lakókörzeté (I. és II. reon). Az ezt követő időszakban, a
közigazgatási és területi átszervezések miatt, a város belterületén létrejöttek
még a szövetség községi bizottságai: az alsóvárosi (Donji grad), óvárosi (Stari
grad), újvárosi (Novi grad), mlakai (Mlaka), újfalui (Novo selo), és a városon
kívüli községi bizottságok: Sándor, Bajmok, Békova, Györgyén, Kelebia, Palics, Tavankút és Nagyfény településeken is. Az újabb, 1955-ben létrehozott
járások területi beosztásához a Szabadkai Szocialista Szövetség szervezeti
felépítése is illeszkedett. A szabadkai járási bizottsághoz a következő helyi
szervezetek tartoztak: Szabadkán az alsóvárosi (Donji grad), az óvárosi (Stari
grad), az újvárosi (Novi grad), valamint a környékbeli települések (Bajmok,
Békova, Györgyén, Palics, Tavankút és Nagyfény) községi bizottságai. Az
1959 és 1963 közötti időszakban megszűntek Szabadka város területén a
községek, illetve a topolyai, a zentai, majd a zombori járások is. Ezzel a szabadkai járási bizottság területi illetékessége kiterjedt a következő községekben alakult bizottságokra is: Ada, Topolya, Bajmok, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zenta, Bácskossuthfalva (Ómoravica). 1963-tól még Apatin és Zombor
is ide tartozott. A járások 1965. évi megszüntetésével, Szabadkán is megszűnt a szocialista szövetség járási bizottsága, iratait az SzDNSzSz Községi
Konferenciája vette át.
A fond története:
Az iratanyag egy részét 1963-ban, rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 1988-ban, az SzDNSzSz Szabadkai Járási Bizottságának az anyaga is
a Levéltárba került, az SzDNSzSz községi szervezetétől, és így ezt is ehhez
a fondhoz csatolták.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
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Az 1953-ig keletkezett iratok teljesen, a későbbiek csak töredékesen
megőrzöttek.

F. 68 A VÁROSI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA
(GRADSKI NARODNI ODBOR SUBOTICA – SUBOTICA)
(1944–1955), 1944–1958*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 493 k.; 1472 d.; 191,8 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék.
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek iratai vagy iratsorozatok:
I. Gazdasági Ügyosztály – a gyáripari és kisipari ügyintéző iratai (Privredni
odsek – referent za industriju i zanatstvo)
II. Közigazgatási, Szervezési és Jogi Ügyosztály (később, Titkárság) iratai
(Administrativno – organizaciono – pravni odsek / sekretarijat)
III. Mezőgazdasági Kirendeltség iratai – (Povereništvo za poljoprivredu)
A földreform objektumainak meghatározása, és fellebbezések az agrárreform nem kielégítő végrehajtásával kapcsolatban.
IV. Közoktatási és Művelődési Ügyosztály iratai – (Odsek za prosvetu i kulturu)
Bizonyítványok és különféle bizonylatak kiadása, az iskolákban foglalkoztatottak kinevezései, stb.
V. Műszaki Ügyosztály iratai – (Tehničko odeljenje)
A lakosság építési engedély iránti kérvényei, az épületek javítására,
bővítésére és újak építésére kiadott engedélyek.
VI. Gazdasági Ügyosztály Pénzügyi Csoportjának iratai – (Sekcija za finansije privrednog odeljka)
Fizetési jegyzékek, iratok az ingyenes lakáshasználatról, világításról,
nyugdíjakról, bérleti díjakról.
VII. A Pénzügyi Ügyosztály Városi Jövedéki Hivatalának iratai – (Odeljak
za finansije – Sekcija trošarine)
Iratok illetékek megfizetéséről (a városi földek haszonbérléséért, pálinkafőzési engedélyek után, és egyéb).
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 79–87. A fond neve: Gradski narodni odbor
(Gradski narodnooslobodilački odbor) – Subotica (1944–1955).
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VIII. Állategészségügyi Ügyosztály iratai – (Odeljenje za veterinarstvo)
Jelentések a ragályos betegségekről, egészségügyi jelentések, csődörök
nyilvántartása, állatorvosok munkaköri leírása, iratok a segédállatorvosok tanfolyamairól.
IX. Közegészségügyi Ügyosztály iratai – (Odeljenje za narodno zdravlje)
Iratok a járványügyi bizottság létrehozásáról, a városi kórház civil részlegének átvételéről, egészségügyi tanácsadók alapításáról, gyógyszerészekről.
X. Szociálpolitikai Ügyosztály iratai – (Socijalno odeljenje)
Foglalkoztatás iránti kérvények, kimutatások a hadifoglyokról.
XI. Kereskedelmi és Közellátási Ügyosztály iratai – (Odeljak za trgovinu i
snabdevanje)
XII. Anyakönyvi Hivatal iratai – (Matični ured)
Házasságkötési engedélyek külföldi állampolgárokkal, nősülési engedélyek, halotti anyakönyvi kivonatok, stb.
XIII. Katonaügyosztály iratai – (Vojno-upravni odsek)
Katonai ügyek, fegyverviselési engedélyek.
XIV. Turizmus és Vendéglátás iratai – (Turizam i ugostiteljstvo)
Iratok az étkeztetésről, pénzügyi támogatásról.
XV. Horgászat – (Ribolov)
Iratok horgászati havidíjak kiszabásáról, a Palicsfürdő, a sárfürdő megnyitásáról, kabinok elhelyezéséről a Női-strandon.
XVI. A Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Csoportjának iratai – (Sekcija za
porez odeljka za finansije)
A szociálpolitikai csoport, mint gyámügyi szerv iratait tartalmazza.
XVII. Állami Közbeszerzési Kirendeltség iratai – (Povereništvo za državne
nabavke)
Kukorica és más termények beszolgáltatásáról szóló végzések, és azok
kiszabott mennyiségére benyújtott panaszok.
XVIII. Kommunális Ügyosztály (Lakásügyi Osztály) iratai – (Odeljenje za
komunalne poslove/Stambeno odeljenje)
Szervezeti változások miatt, az iratkezelés is megváltozott, az alábbi római
számok esetében:
VII. Személyzeti Részleg (Personalni otsek)
VIII. Tervezési Részleg – Tervező Bizottság (Odsek za plan – Planska
komisija)
XIII. Munkaügyi Részleg (Otsek rada)
Az iratok rendezése során leválasztott, vagy újabb gyarapodással ide került
anyagból, a fondon belül külön gyűjtemények vannak:
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- Munkakönyvek gyűjteménye – (Zbirka radničkih knjižica)
- Vegyes iratok gyűjteménye – (Zbirka „Varia”)
A levéltári anyag tartalma:
A fond egyes szervezeti egységeinek iratairól (a titkárság, a közoktatásügyi, a közegészségügyi) és a munkakönyvek gyűjteményéről külön-külön is
vannak szerv- és fondtörténeti ismertetők.
A Közoktatási és Művelődési Osztály anyagában a könyvek közül iktatók,
mutatók, alkalmazottak (tanítók és hivatalnokok) anyakönyvei, nyilvántartások, leltárkönyvek és pénztári könyvek maradtak ránk. Az iratok között az oktatási és a művelődési tanács üléseinek jegyzőkönyvei, bizalmas iratok, a
művelődési intézmények munkájáról szóló beszámolók, munkatervek és költségvetések vannak a háború utáni időszakból. Továbbá iskolák, diákotthonok és óvodák statisztikai jelentései, a munkavállalók személyi iratai, fizetési
jegyzékek, az elemi és középiskolákban dolgozók fizetési elszámoló kartonjai vannak.
A munkakönyvek 1952 és 1958 közötti időszakból valók, és hozzájuk azok
az iratok is, amelyekben az egyének, a munkavállalók munkakönyveik kiadását kérik.
A vegyes iratok gyűjteménye a város kommunális és kereskedelmi
tevékenységéről szóló iratokat, éves jelentéseket, statisztikai jelentéseket, a
kommunális szolgáltatás megszervezéséről szóló szabályzatokat, személyi
iratokat, árjegyzékeket, iparengedélyeket, agrárföldekről szóló igazolásokat,
az 1951. március 18-i választások eredményét, választási jegyzőkönyveket
tartalmaz.
Az iratképző története:
A második világháborúban, a népfelszabadító bizottságok megalakulásával új hatalmi szervek jöttek létre, és ezek különféle ügyekben intézkedtek. A
háború befejeződése után ezeknek a működését törvényekkel legalizálták.
Szabadkán 1943 végén kezdtek az első ilyen szervek, illegális népfelszabadító bizottságok alakulni a városi kerületekben (körökben). Az első ilyen bizottság 1944 májusában a II. körben jött létre. Joó Lajos, a partizánmozgalom
tagja, 1944 júniusában alakította meg az első népfelszabadító bizottságot.299
1944. október 10-én éjjel illegális ülést tartott a Városi Népfelszabadító Bizottság, és döntés született arról, hogy a partizánegységek behatoljanak Szabadkára. Az első közgyűlésen öt bizottságot alakítottak és megválasztották
tagjaikat. Ezen az ülésen felolvasták a felszabadított területeken megalakí299 SzTL F. 316 Kéziratok, regeszták és tanulmányok gyűjteménye, Antun VUJKOVIć,
3. számú doboz.
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tandó népfelszabadító bizottságok létrehozásáról szóló utasítást, és meghatározták feladatait.300
Amint 1944. október közepén Bácskában, Bánátban és Baranyában
bevezették a katonai közigazgatást, létrehozták a katonai városparancsnokságokat, köztük Szabadkán is. A városi kerületek (I.–VIII., és IX.–XII. kör) és
a települések népfelszabadító bizottságai, az 1945. február 7-én, a Vajdaság
területén működő népfelszabadító bizottságok ideiglenes megszervezéséről és tevékenységéről hozott határozat301 alapján, illegálisból legális hatalmi
szervekké váltak. Ezek felettes szervei a szabadkai körzeti és a városi népfelszabadító bizottságok voltak. Szabadkán a Városi Népfelszabadító Bizottság,
járási szintű szervnek számított. A városi kerületek, városrészek népfelszabadító bizottságai értelemszerűen a város egyes részein voltak illetékesek, és 15 volt belőlük. A város tágabb környezetében 18 volt, és még egy
helyi népfelszabadító bizottság is alakult, Bajmokon.
A város területén 1945. május 18-án több körzeti népfelszabadító bizottságot hoztak létre, az I., a II. és a III. lakókörzeti népfelszabadító bizottságokat. Az említettek mellett még hét körzeti népfelszabadító bizottság
alakult: Békován (Bikovo), Tavankúton, Nagyfényen (Žednik), Palicson, Kisboszniában (Mala Bosna), Györgyénben (Ðurđin) és Ludason (Šupljak).
Szabadkán a városi és a városi kerületek népfelszabadító bizottságai másodlagos jelentőségűek voltak, mert az ügyek legnagyobb részét a városparancsnokságok intézték, a katonai közigazgatás megszüntetéséig 1945.
február 15-ig. A kezdetektől világos volt, hogy a bizottságok pénzügyi és decentralizációs okok miatt ilyen nagy számban nem tudnak hatékonyan
működni.302 A Városi Népfelszabadító Bizottság, illetve a későbbi Városi Népbizottság végrehajtó bizottságot választott, amely mint szűkebb végrehajtó
testület intézte az ügyeket a két ülés között.
Az 1946. május 25-én hozott, a Népbizottságokról szóló általános törvény303 értelmében a népfelszabadító bizottságok 1946 közepétől már népbizottságként működnek. Az egyes kérdések kezelésére a közgyűlés által
korábban megválasztott városi közgyűlési bizottságokat (választmányokat),
később a népbizottságok komissziói (bizottságai) váltották fel. Egyik ilyen
nevezte ki a végrehajtó bizottság, mint szűkebb testület tagjait.

SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka, 1944–1955.
Odluka o privremenoj organizaciji i delokrugu rada narodnooslobodilačkih odbora
na teritoriji Vojvodine. Lásd még: F. 86 és F. 101.
302 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka, 1944–1955. Az 1945. május 18án kelt jegyzőkönyv, 25. old.
303 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ. br. 43/1946, str. 482–490.
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1946 októberében a Városi Népbizottság egyhangú döntéssel a három
helyett, két lakókörzeti népbizottságot hozott létre a város területén és hetet
a környező településeken, valamint egy helyi népbizottságot. Az újonnan létrehozott népbizottságok a következők: I. lakókörzet (reon) népbizottsága (I., II.,
III., IV., V., és a XII. kör, a Bajai szőlőkkel); a II. lakókörzet népbizottsága (VI.,
VII., VIII., IX., X., XI. kör és a puszták, Kelebia (Kelebija), Csávoly (čavolj),
Napnyugati ugarok (Zapadne ugarnice), Napkeleti ugarok (Istočne ugarnice),
Kisradanovác (Mali Radanovac), Tuki ugarok egy része (deo Tuk ugarnice) a
Glied téglagyár (Glidova ciglana) területétől a zentai vasútig és Sándorig
(Aleksandrovo). A hét városon kívüli körzeti népbizottság: Tavankút (Tavankut), Györgyén (Ðurđin), Nagyfény (Žednik), Békova (Bikovo), Hajdújárás
(Hajdukovo), Kisbosznia (Mala Bosna), Palics (Palić) településeken alakult,
Bajmokon pedig egy helyi népbizottság. A hatalmi szervek gyakori átszervezése és a területi beosztás módosulása miatt változások voltak a népbizottságokban is. Így az 1947. április 18-i, Szerbia közigazgatási-területi
átszervezéséről szóló törvény304 értelmében, Bácsszőlős (Bački Vinogradi) a
szabadkai Városi Népbizottság kötelékébe került. Ugyanebben az évben Szabadka területét újból két lakókörzetre, de ezúttal kilenc városi településre osztották fel.
Ezek a népbizottságok 1952-ig működtek. A Városi Népbizottság Szabadkán kettős funkciót töltött be, egyrészt a város szűkebb területén működő
népbizottságok feletti elsőfokú, másrészt a települési népbizottságok feletti
másodfokú hatalmi szerv volt. 1952 elején a Népbizottságokról szóló törvény
alapján305 újabb átszervezésre került sor és megszűnt a népbizottságok kettős
felelőssége. Megszűntek a végrehajtó bizottságok is, és tanácsokat, mint végrehajtó és igazgatási szerveket hozták létre. Az 1952. évi új közigazgatásiterületi felosztás szerint pedig, a város területén 7 község alakult: a mlakai
(Mlaka), az alsóvárosi (Donji grad), a sándori (Aleksandrovo), az újfalui (Novo
selo), az óvárosi (Stari grad), a kelebiai (Kelebija) és az újvárosi (Novi grad).306
Ekkor hét helyi népbizottságot is létrehoztak a következő településeken: Palics, Békova, Nagyfény, Kisbosznia (Mala Bosna), Tavankút, Györgyén és Bajmok. 1955-ben ismét új területi felosztásra került sor, a Szerb Népköztársaság
községeinek és járásainak területéről szóló törvény307 alapján. Ezzel a törvénnyel álltak át a községi önigazgatásra, és létrejött a Szabadkai járás, szaZakon o administrativno-teritorijalnoj podeli Narodne Republike Srbije, 1947.
Opšti zakon o narodnim odborima, br.22/1952.
306 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság – Szabadka. 1953. évi jegyzőkönyv, 23. oldal.;
1952. évi 15. sz. törvény. (Megjegyzés: A községek magyar elnevezéseit a közigazgatásban ekkor nem használták.)
307 Zakon o područjima opština i sreza u Narodnoj Republici Srbiji. 1955.
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badkai székhellyel. 1955-től a Városi Népbizottság „kétkamarás” lett, Városi
Tanácsból (Gradsko veće) és Termelők Tanácsából (Veće proizvođača) állt.
Még ugyanebben az évben a Városi Népbizottságot megszüntették, mert a
helyi önigazgatás keretein belül létrehozták Szabadkán a Járási Népbizottságot (Narodni odbor sreza u Subotici).
Vajdaság területén a legfőbb néphatalmi szerv Vajdaság Népfelszabadító
Főbizottsága volt (Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine). Ennek tagjai alkották a népgyűlést, és soraikból választották az elnökséget, amely végrehajtotta a népgyűlés határozatait. A feladatokra alakított osztályokba pedig,
egy tagot az elnökség választott saját soraiból.
A körzeti és járási népfelszabadító bizottságok osztályainak élén a végrehajtó bizottság tagja, az elnök állt. Az ügyosztályok részlegekre oszlottak, ezek
pedig, szekciókra. A városi népfelszabadító bizottság illetékessége, hatásköre, szervezeti felépítése és működése a járási népfelszabadító bizottságokéval egyezett meg, és közvetlenül kapcsolódott a felettes körzetének
népfelszabadító bizottságához. A bizottsági tagok közösen voltak felelősek a
munkáért. Minden népfelszabadító bizottságnak kötelező volt az üléseken
jegyzőkönyvet vezetni, amelybe az ülések adatait és a döntéseket írták be.308
A népfelszabadító bizottság, illetve a népbizottság végrehajtó bizottságot
alakított, amely végrehajtotta a feladatokat és intézte az ügyeket a közgyűlés
ülései között.
A városi lakókörzeti és a települési körzeti népfelszabadító bizottságok
létezése idején, Szabadkán a Városi Népfelszabadító Bizottság a város
szűkebb területén, mint másodfokú hatalmi szerv, járási rangban járt el (1945ben). Üléseiken jegyzőkönyveket vezettek, amelyekben az egyes szervek
választásáról, az élet normalizálódásáról, a kereskedelem szabályozásáról, az
elhagyott gyárak sorsáról, a közlekedésről, az elektromos hálózatról és
világításról, a megszállók által okozott károkról, az egészségügyről, a közoktatásról, a gazdasági vállalatokról és szervezetekről, valamint a népbizottság
munkájáról, stb. tartalmaznak adatokat.
Szabadkán a népbizottság városi szervezete 1955-ben, a Szabadkai járás
megalakulása miatt szűnt meg.309
A fond története:
A Levéltár 1949. június 16-án vette át ezt a fondot. Még az iratképzőnél
1948-ban és 1949-ben szakszerűtlenül selejteztek, és olyan dokumentumok
308 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka, 3912. számú dosszié.
Határozat a népfelszabadító bizottságok ideiglenes megszervezéséről és hatásköréről Vajdaság területén (Odluke o privremenoj organizaciji i delokrugu rada NOO na teritoriji Vojvodine), 1945. február 07.
309 1955. évi 56. törvény. Lásd: F. 138.
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semmisültek meg, amelyek nemcsak a folyó ügyek intézése, hanem később,
a polgárok különböző jogainak érvényesítése szempontjából is jelentősek
voltak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 69 A HADIKÁR-MEGÁLLAPÍTÓ VÁROSI BIZOTTSÁG IRATAI –
SZABADKA (GRADSKA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU – SUBOTICA)
(1945–1946), 1945–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k; 25 d.; 3,15 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
A levéltári anyag tartalma:
A fondban iktató- és mutatókönyvek, nyilvántartások a háborús károkról,
űrlapok a károk bejelentéséről (vagyoni károkra és az eltűnt személyekre), és
közigazgatási iratok vannak.
Az iratképző története:
A háborús károk felmérésére 1945 augusztusában hozták létre a városi
bizottságot. Célja a károk hatékony és szabályszerű összeírása volt. A városi
bizottság a város szűkebb területén keletkezett károk összeírásával foglalkozott, mivel a városkörnyéki települések és Bajmok kárainak összeírására
külön járási bizottság alakult. A bizottság 1946 áprilisáig dolgozott, amikor feladatait átvette az újabban létrehozott összevont bizottság, a Hadikár-megállapító Járási és Városi Bizottság. A városi bizottság a Vajdasági Hadikár-megállapító Főbizottságnak volt alárendelve. Feladata az volt, hogy
begyűjtse a károsultaktól, és a városi körzetek bizottságaitól származó
kérelmeket, és hogy leellenőrizze ezek munkáját, hogy felmérje és megállapítsa a háborús károk mértékét, főleg az ipari létesítményekben keletkezett
károkat, ezen kívül a beérkezett panaszokat is elbírálta.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 87–88. A fond neve: Gradska komisija za
ratnu štetu – Subotica (1945–1946).
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A fond története:
Az iratanyagot 1951-ben vette át a Levéltár a Városi Népbizottságtól. Az
iratok rendezésének befejezése után a raktári jegyzék is 1966-ban készült
el.311 A fond 1991-ben kiegészült és ekkor került az iratanyag levéltári dobozokba.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok jól megőrzöttek.

F. 70 A KÖRZETI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA
(OKRUŽNI NARODNI ODBOR SUBOTICA – SUBOTICA)
(1945–1946), 1944–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 44 k.; 157 d.; 20,84 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek:
A Körzeti Népbizottság szervei a végrehajtó bizottság és a közgyűlés
voltak. Ezek mellett nyolc osztálya működött: belügyi, közoktatási, mezőgazdasági, pénzügyi, népegészségügyi, szociálpolitikai, építés- és iparügyi,
kereskedelmi és kisipari osztályok. Egyes osztályoknak részlegei is voltak. A
belügyi osztály közigazgatási, jogi, anyakönyvi és népi rendőrségi részlegekre
tagolódott. A népegészségügyinek hat, a pénzügyinek öt részlege volt. A
Körzeti Népbizottságon belül egy külön közigazgatási egységként működött a
Népi Vagyonkezelőség (Uprava narodnih dobara), és ugyanígy még néhány
bizottság is, mint a Vagyonelkobzási Bizottság (Komisija za konfiskaciju), és
külön a németek vagyonának elkobzásával, a háborús nyerészkedőkkel, a
vagyonok felbecslésével és leltározásával, és az állam ingó vagyonának
összeírásával foglalkozó bizottságok.

SzTL F. 69 Fonddosszié. 1/3. Átvételi jegyzőkönyv.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 88. A fond neve: Okružni narodnooslobodilački odbor – Subotica (1945–1946).
311
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A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag a felsőbb szervek leiratait és parancsait tartalmazza, valamint
ezek végrehajtásáról, a vagyonelkobzások menetéről, a hivatalnokok, a tanügyi munkások és a vezető tisztségviselők kinevezéséről és áthelyezéséről,
a közoktatásról, a közművelődésről, a lakosság ellátásáról, az ipari termelés
megszervezéséről, a vagyonok visszaszármaztatása iránti kérelmek megoldásáról szóló iratokat, többféle témában statisztikai kimutatásokat is.
Az iratképző története:
Szabadkán a Körzeti Népbizottság (1946 júliusáig Népfelszabadító Bizottság) 1945. feb. 15-én jött létre. Az első ülésen elhatározták, hogy a Szabadkai Katonai Városparancsnokság épületében, az ún. Sárgaházban fognak
működni.
A Körzeti Népbizottság szervezeti egységei a végrehajtó bizottság és a
közgyűlés voltak. A szabadkai körzet területén két városi népbizottság
működött, Szabadkán és Zentán, és három járási népbizottság: a szabadkai,
a zentai és a topolyai. Tevékenysége 1946. október 10-én szűnt meg, feladatait a Városi Népbizottság vette át.
A fond története:
A fondot több részletben vette át a Levéltár, 1960 és 2007 között.313 Iratait
1997-ben rendezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb részben megőrzöttek.
Az iratok kisebb része megőrzött.

F. 71 A HADIKÁR-MEGÁLLAPÍTÓ JÁRÁSI BIZOTTSÁG IRATAI –
SZABADKA (SRESKA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU SUBOTICA –
SUBOTICA) (1945–1946), 1945–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; 30 d.; 4,00 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
313 SzTL F. 70 Fonddosszié. A levéltári anyag 1/3, 2/3, 3/3, 7/3, 13/3, 15/3, 17/3, 20/3,
21/3. számú átvételi jegyzőkönyvei.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 88–89. A fond neve: Sreska komisija za
ratnu štetu – Subotica (1945–1947).
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Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag iktatókönyveket (általános és bizalmas), hozzájuk tartozó
közigazgatási iratokat, a háborús kártérítések nyilvántartásait, kárbejelentési
íveket (amelyekbe az anyagi javakban esett károkat, a háborúban eltűnt és elhunyt személyeket jegyezték be).
Az iratképző története:
Vajdaság Népfelszabadító Főbizottságának a parancsára a Városi Népfelszabadító Bizottság Elnöksége 1945. július 13-án létrehozta Szabadkán a
Hadikár-megállapító Járási Bizottságot, amely a Szabadkai járás és a város
területén keletkezett károkat mérte fel. Augusztus 14-én kezdte meg
működését.
A járási bizottság feladata volt, hogy átvegye a helyi, a város területén és
környékén működő lakókörzeti (reon) népfelszabadító bizottságoktól, valamint
személyesen a károsultaktól is a hadikár bejelentéseket. Ezen kívül ellenőrizte
a hadikárok felbecslését és megállapítását, valamint azokra a kérelmekre kiadott végzéseket, amelyeket a helyi és a lakókörzeti népfelszabadító bizottságok és a károsultak nyújtottak be. A bizottság hatásköre kiterjedt
Szabadka külterületére és a Bajmoki Helyi Népfelszabadító Bizottság területére is. A szabadkai járási bizottság a Vajdasági Hadikár-megállapító
Főbizottságnak volt alárendelve, amellyel folyamatos kapcsolatban volt, és
ahova jelentéseket küldött munkájáról. Szabadkán a járási bizottság 1946
áprilisáig működött.
A fond története:
A fond iratanyaga a Városi Népbizottság őrizetében volt, egészen 1951-ig,
amikor a Levéltár átvette. A fondot 1966-ban rendezték.315
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok jól megőrzöttek.

315

SzTL F. 71 Fonddosszié. 7/5. Átvételi jegyzőkönyv.
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F. 72 A HELYI NÉPI MEZŐGAZDASÁGI VAGYONKEZELŐSÉG IRATAI –
SZABADKA (MESNA UPRAVA NARODNIH POLJOPRIVREDNIH
DOBARA – SUBOTICA)
(1945–1946), 1945–1946*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: k./; 6 d.; 0,7 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond iktatókönyveket, bérlők listáját, bérleti szerződések nyilvántartó
könyvét, levelezést, beszámolókat, statisztikai jelentéseket, együttműködési
szerződéseket, pénzügyi jelentéseket, döntéseket a munkások állandó és
szezonális foglalkoztatásáról a mezőgazdasági birtokokon, a birtokok vagyontárgyainak összeírását, a földigénylők nyilvántartó kartonjait tartalmazza.
Az iratképző története:
A Vajdasági Mezőgazdasági Főbizottság 1945. augusztus 5-ei végzésével,
és az 1945. július 21-i döntéssel Szabadkán három Helyi Mezőgazdasági Népi
Vagyonkezelőség (HMNV) jött létre, ezek az I. Északi – HMNV, a II. Nyugati
– HMNV, és a III. Keleti – HMNV.
A helyi vagyonkezelőségek feladata volt, hogy gondját viselje az elhagyatott birtokoknak és földeknek, amelyeket a mezőgazdasági bizottságoktól vettek át. A három szabadkai helyi vagyonkezelőség 1946. jan. 1-jéig létezett.
A fond története:
Az iratanyagot 1952-ben fedezték fel a Levéltár épületében, és össze volt
keverve a Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség irataival. Ezt az
anyagot 1982-ben különítették el, és külön fondot alakítottak belőle.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 89–90. A fond neve: Mesna uprava narodnih poljoprivrednih dobara – Subotica (1945–1948).
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F. 73 A VOJVODINA KONZERVGYÁR IRATAI – SZABADKA
(FABRIKA KONZERVI „VOJVODINA“ – SUBOTICA)
(1946–1948), 1942–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban különböző jelentések és jegyzőkönyvek vannak egyes bizottságok megalakulásáról, meghívók különböző versenyekre, iratok a gyárépület átépítéséről, adatok a munkások normáiról, az egyes munkafolyamatokról és munkahelyekről, az áruforgalomról.
Az iratképző története:
A konzervgyárat Vojvodina néven, 1946-ben alapították.318 Létezése során
többször leállásra kényszerült nyersanyag hiánya miatt. 1948-ban szűnt meg.
A fond története:
Az iratanyag, átvétele előtt a gyár épületében a Natošević utcában volt. Az
iratokat 1950. jan. 20-án vette át a Levéltár.319
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 90. A fond neve: Fabrika konzervi
„Vojvodina“ – Subotica (1945–1948).
318 A szerb kormány 124594/1946 számú döntése értelmében (Rešenje Vlade NRS br.
124594 od 22. 10. 1946.)
319 SzTL F. 73 A ”Vojvodina” Konzervgyár iratai, 8/1950.
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F. 74 A SZERB–SZOVJET KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI
TESTÜLET BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(ODBOR DRUŠTVA ZA KULTURNU SARADNJU SRBIJE SA SSSR –
SUBOTICA) (1945–1949), 1945–1949
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában megőrződtek a társaság alapszabályai, munkabeszámolók, a
felsőbb vezetés utasításai, a tagsági díjak befizetéséről szóló jelentések, levelezés, plakátok, az előadások anyaga.
Az iratképző története:
A Szovjetunió és Szerbia közötti kulturális együttműködési bizottság 1945.
aug. 26-án jött létre. Ekkor tartották alakuló ülésüket a szabadkai Városháza
nagytermében, és megválasztották az elnökséget (uprava).320 A Bizottság
megszakítás nélkül dolgozott 1949. áprilisáig. A következő szakcsoportok
működtek: orosz nyelvi és irodalmi, jogi és társadalomtudományi, zenei, technikai és építészeti.321 Előadásokat és kulturális eseményeket, a társaság helyiségeiben ingyenes kezdő orosz nyelvtanfolyamot szerveztek.322 A Bizottság
feladatát statútummal szabályozták. Alapfeladata volt a Szovjetunió és Jugoszlávia közötti kapcsolatok megszilárdítása, amit a kultúra minden területén
gyakoroltak.
A fond története:
A fond iratanyagát 1951. október 12-én vette át a Levéltár, addig a Kerületi
Ügyészség épületében őrizték. Az iratképző teljes működési idejéből, 1945től 1949-ig, van anyaga.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb részben megőrzöttek.
Az iratok nagy része megőrzött.
SzTL „Hrvatska riječ“ (Glasilo Narodne fronte Vojvodine). 1945. aug. 27.
SzTL „Hrvatska riječ“ 1945. szeptember 19.
322 A szerző megjegyzése: Az itt közölt szöveg először, a Hrvatska riječ-ben, 1945. okt.
20-án jelent meg: „Počinje kurs ruskog jezika“ címen.
320
321
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F. 75 A NOVEMBER 29. HÚSÁRUGYÁR IRATAI – SZABADKA
(„29. NOVEMBAR“ FABRIKA MESA I SUHOMESNATIH PROIZVODA –
SUBOTICA) (1906–?), 1942–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 27 d.; 3,30 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: részben rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban fizetési jegyzékek, a munkaviszony kezdetének és
megszűnésének be- és kijelentése, a katonai idejüket töltő alkalmazottak
számára történő kifizetések nyilvántartása, levelezés, utasítások a szezonális
munkák kifizetéséről, stb. vannak. A háború utáni levelezés adatokat tartalmaz
a gyár üzleti politikájáról.
Az iratképző története:
Az iratképző korábbi nevei: Magyar Húskiviteli Részvénytársaság, Dioničarsko društvo za izvoz mesa „Hartman i Conen“, valamint Izvoz mesa
D.D.“, „Hartman i Conen - izvoz mesa D.D.“, „Hangya”, „Bačka“ voltak. Az iratokból tudjuk, hogy az alakuló ülést 1906. június 28-án tartották, ahol a Magyar Húsexport Részvénytársaság alapszabályait elfogadták. Az üzemben
disznókat, szarvasmarhákat, birkákat és más haszonállatokat vágtak, a húsukat eladták, ill. feldolgozták és ezeket a termékeket, értékesítették. Az 1919.
dec. 16-i rendkívüli közgyűlésen a cég új nevet kapott: Deoničarsko društvo
za izvoz mesa Hartman i Konen. Majd 1921. július 15-én újra nevet változtattak: Izvoz mesa d.d. Ennek a részvénytársaságnak a tevékenységi köre az
élelmiszeripari termékek kereskedelme, disznók hizlalása, szappan, viasz és
jéggyártás volt. 1928. szeptember 18-tól a cég új neve: Hartman i Konen
izvoz mesa, d.d. Az eddigiek mellett ez cég tojáskereskedelemmel is foglalkozott, belföldön és külföldön egyaránt, kicsiben és nagyban is. A gyár
tevékenységi köre hűtőházak nyitásával és azok bérbeadásával is nőtt.
Hotelokat láttak el, konzervkereskedelmet folytattak, gyümölccsel és gabonával kereskedtek. A céget három évre választott testület irányította. Az iratok
aláírására az igazgató bizottság két tagja volt jogosult, és az egyik cégvezető.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 91. A fond neve: Fabrika suhomesnatih
proizvoda „29. novembar“ –Subotica (1945–1949).
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Hirdetéseiket a szabadkai sajtóban jelentették meg. 1945. augusztus 16-án
kobozták el a D.D. Hartman Josip Rt. vagyonát, a megszálló hadsereggel, a
háborúban történő kollaboráció miatt.324 1946-tól a Hangya húsipari vállalattal együtt a gyár társadalmi tulajdonba ment át. 1946. október 17-én a szerbiai gazdasági minisztérium döntésével (123329-es számú) a cég nevet változtat, az új neve: „29. novembar fabrika suhomesnatih proizvoda Subotica“.325
A fond története:
A fondot 1950. január 20-án vette át a Levéltár a November 29. (Industrija
mesa 29. novembar) húárugyártól, átvételi jegyzőkönyv alapján (SzTL irattár
9/1950.).
A megőrzöttség szintje:
Könyvek kis számban megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 76 A PRVA PETOLJETKA326 CIPŐGYÁR IRATAI – SZABADKA
(FABRIKA CIPELA ,,PRVA PETOLJETKA“ – SUBOTICA)
(1946–1948), 1947–1948
Alapadatok a fondról:
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában nagyon kevés jegyzőkönyv, levelezés és jelentés maradt fenn,
valamivel több a pénzügyekről szóló irat.
Az iratképző története:
A Prva petoljetka, szabadkai cipőgyár azután jött létre, hogy elkobozták a Marika cipőkereskedelmi cég vagyonát, amely Marika Cipőgyár né324

SzTL F. 68 Államosítási dossziék (dosijei nacionalizacije), 142-es szám, Hartman

D.D.
325 SzTL F. 86 Társas cégek jegyzéke/regisztere (Registar društvenih firmi). X sz. 54o. 124/15. Szabadka (Subotica).
326 Első öt éves terv (ford. megj.)
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ven működött.327 A Prva petoljetka 1948-ig végezte tevékenységét Szabadkán.
A fond története:
Az iratanyagot 1950. január 21-én vették át 4,60 ifm. mennyiségben. Rendezés és selejtezés után egy doboznyi irat maradt megőrzésre 1947–1948ból.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 77 A SERTÉSTENYÉSZTŐ- ÉS HIZLALÓ VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (PREDUZEĆE ZA ODGOJ I TOV SVINJA – SUBOTICA
(1945–1951), 1945–1950
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 6 d.; 0,70 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban jelentések, jegyzőkönyvek vannak a vállalat tevékenységéről. Ezen kívül az alapításról, az ingó és ingatlan vagyonáról,
pénzügyeiről, valamint a jelentésekben a munkavállalókról is vannak adatok.
Az iratképző története:
A cég először Állami Sertéshizlaló Vállalat Državno tovilište svinja - Subotica néven szerepel egy, 1945. március 31-én kelt irat pecsétjén. Alaptőkéje
kisajátítással jött létre: (1.) Conen Jakobčić Wilhelm csikériai birtokaiból; (2)
Berec Gábor naumovityevói (Naumovićevo) birtokaiból; (3.) Conen Jakobčić
Wilhelm szabadkai Tuki ugarok 8. sz. birtokából, és végül; (4.) Hartmann
József szabadkai, Tuki ugarok 4. sz. birtokából. Az üzemet a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága vezette.328 1947-től az üzemet felvették az álSzTL F. 76 Fonddosszié. A fond szétválasztásáról szóló jegyzőkönyv 6/3.
SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka. 1947. feb. 26-ai jegyzőkönyvének 3-as számú döntése.
327
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lami gazdasági vállalatok közé.329 1948 végén a cég neve megváltozott:
Preduzeće za odgoj i tov svinja. 1951-ig működött, amikor is felszámolták.
A fond története:
A fondot 1951-ben, a cég felszámolása után vette át a Levéltár. Az átvétel
előtt, az értéktelen iratokat selejtezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.

F. 78 A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJA VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – SZABADKA
(GRADSKI ODBOR ANTIFASIŠTIČKOG FRONTA ŽENA – SUBOTICA)
(1944–1953), 1944–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2. k.; 6. d.; 0,75 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban ülések jegyzőkönyvei és a szervezet tevékenységéről szóló jelentések találhatók a körzeti, a városi, a helyi és a kerületi bizottságok
működéséről. Ezen kívül a választási konferenciák iratai, utasítások, munkatervek, személyi és pénzügyi iratok is vannak.
Az iratképző története:
Az első legális ülést 1944 októberében tartották meg.331 A Nők Antifasiszta
Frontja a nők tömegszervezete, amelynek fontos szerepe volt a Népfronton
belül. Feladata volt a nők mozgósítása az ország felszabadítása, majd az új
társadalmi berendezkedés kialakítása érdekében. A háború után az ország
SzTL F. 77 3. d., az 1947. júl. 5.-i 65843. sz. végzés.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 92. A fond neve: Antifašistički front žena –
Subotica (1945–1952).
331 SzTL F. 78 6/1. d. (Megjegyzés: Antifasiszta Nőfront névváltozattal is lehet találkozni
korabeli magyar nyelvű újságban.)
329
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újjáépítésében, a nők politikai és általános műveltségének emelésében volt
fontos szerepe. Jótékonysági akciók keretében a betegekről és a szülőotthonokról gondoskodott. A IV. kongresszusukon 1953-ban megszüntették
ezt a szervezetet, de ugyanekkor létrehozták Jugoszlávia Nőszervezeteinek
Szövetségét (Savez ženskih društava), és ekkor jött létre ennek szabadkai
városi szervezete is.
A fond története:
A nőszervezet iratai 1963. július 23-án kerültek a Levéltár birtokába, teljesen rendezetlen állapotban.332 Az átvétel előtt a Čelik cég raktárában tárolták.
A megőrzöttség szintje:
Kevés könyvet őriztek meg.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 79 A SZABADKAI GYERMEKMENHELY IRATAI – SZABADKA
(DEČIJI DOM – SUBOTICA)
(1904–1955), 1904–1955
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 32 k.; 10 d.; 1,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban az intézmény igazgatásáról szóló iratok, iktatók, anyakönyvek
az otthon lakóiról, munkanaplók, a működtető alapítvánnyal kapcsolatos iratok, levelezés az épület építéséről, statisztikai jelentések a menhelyről, személyzeti és pénzügyi iratok vannak.
Az iratképző története:
A lányok gyermekotthona 1904-ben jött létre a bajsai Marija Vojnić Tošinica
Alapítvány pénzügyi támogatásából. Az alapítványnak 400 lánc földje volt
Zobnaticán, 35 lánc földje és 22 kapa szőlője Kelebián.333 A gyermekotthon
SzTL F. 78 Fonddosszié. 1/3.
SzTL PETROVIć, Kosta: Kraljevsko slobodni grad Subotica i kupalište Palić, Subotica, 1928, 60–61.
332
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feladata és célja az árva vagy félárva leánygyermekek elhelyezése, étkeztetése, öltöztetése és nevelése volt. A gyermekekkel való törődés 20 ill. 25 éves
korukig tartott. A nevelés része volt különböző tantárgyak tanulása, mint amilyen a háztartástan, méhészet, higiénia, selyemkészítés, házi szövés.334 Az
otthon feladata volt munkahely biztosítása is, iskoláztatásuk befejezése után.
Az alapítvány kezelését a szociális minisztérium látta el. 1946-ban jelent meg
az Utasítás a gyermekotthonok átvételéről, vezetéséről és felügyeletéről a
Vajdaságban.335 A földreform végrehajtása folytán az otthon elvesztette földjeit, az otthon irányítását pedig, a szabadkai III. Lakókörzet (Reon) Népbizottsága vette át. A fölszámolásáról szóló végzést 1955. augusztus 4-én adták ki.336
A fond története:
A fond iratanyaga a Levéltár raktárából került elő. 1961-ben vették fel a
fondjegyzékbe.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 80 A SLOBODA ELSŐ KISIPARI FELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET,
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGGEL IRATAI – SZABADKA
(PRVA ZANATSKA PRERAĐIVAČKA ZADRUGA SA OGRANIČENIM
JEMSTVOM „SLOBODA“ – SUBOTICA)
(1945–1955), 1945–1955*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 5 d.; 1,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

SzTL F. 2 A szabadkai Városi Tanács elnöki iratai, 2028/1912. eln. sz.
SzTL F. 68 X./738/1946. Uputstvo za preuzimanje, vođenje i nadzor dečijih domova
na teritoriji Vojvodine.
336 SzTL F. 79 az 507/1955 iktatószámon.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 93. A fond neve: Prva zanatska prerađivačka
zadruga sa ograničenim jemstvom „Sloboda“ – Subotica (1945–1954).
334
335

176

A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban a vevőkkel és a beszállítókkal folytatott levelezés, a Ker
elnevezésű szervezet segítését szolgáló kuponok, pénzügyi iratok, személyzeti iratok és a felszámoló bizottság iratai vannak.
Az iratképző története:
A Szövetkezet 1945. februárjában alakult. Korlátolt felelősségű társaságként működött és feldolgozóipari tevékenységet folytatott. A Városi Népbizottság 7643/54-es döntése alapján 1954. április 10-én a felszámolási
eljárást megkezdték, mert fenntartása nem volt nyereséges.338 A szövetkezet
felszámolása 1955-ben fejeződött be.
A fond története:
Az iratanyag 1955. jún. 18-án került a Levéltár tulajdonába, addig a cég
épületében volt. Raktárba helyezésekor az értéktelen iratokat kiselejtezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 81 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – TOPOLYA
(NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1944–1959), 1944–1960*
Alapadatok a fondról:
A levéltári anyag terjedelme: 72 k.; 217 fascikulus; 18,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezeti felépítés:
1. Községi Népbizottság (Narodni odbor opštine Bačka Topola) – Topolya
2. Helyi Iroda (Mesna kancelarija Orešković) – Andrásmező

SzTL F. 80 Fonddosszié. 1/3.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 93–94. A fond neve: Narodni odbor opštine
Bačka Topola (1945–1957).
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3. Helyi Iroda (Mesna kancelarija Gunaroš) – Gunaras
4. Helyi Iroda (Mesna kancelarija Svetićevo) – Buránysor
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag adatokat tartalmaz a népbizottság szervezeti felépítéséről
és átalakulásairól, a választási eredményekről, a helyi járulékok kiszabásáról,
a háború utáni helyzet stabilizálásáról, a lakosság élelemmel és ruhával való
ellátásáról, az ország helyreállításáról és újjáépítéséről, az egészségügyről
és állategészségügyről, a helyi bizottságok háborús károk bejelentésével
kapcsolatos feladataik megszervezéséről és elvégzéséről; ezeken kívül az
elkobzásokról, a földreformról, a spekuláció megtöréséről és a gazdasági szabotázs elleni fellépésről, a falvak elektromos hálózatba való bekapcsolásáról,
a felvásárlásról, a tavaszi és őszi vetésről, az agrotechnikai eljárásokról, az
adókról, a lakosság mozgásáról (népességről), a háborús és hadirokkantak
gyógykezeléséről, az elesett harcosok és a fasizmus áldozatául esettek gyerekeinek ellátásáról, a nyugdíjakról és rokkantnyugdíjakról, a gyermekek után
járó pótlékról, a szociális segélyekről, továbbá iparűzési engedélyekről,
tanoncszerződésekről, egyesületi tagságról, kisajátításról és betelepítésről,
tulajdonjogi viszonyokról, pénzügyi gazdálkodásról, hivatalnokok kinevezéséről, áthelyezéséről, előmeneteléről és felmentéséről.
Az iratképző története:
A népfelszabadító bizottságok munkája 1944-ben kezdődött, de működésük csak később kapott törvényes kereteket. A népfelszabadító, későbbi
nevén a népbizottságok körzeti szervei 1945-ben alakultak, 1946. október 15én szűntek meg.340 A körzetek, mint közigazgatási egységek megszűnése
után, Vajdaság területe járásokra és városokra volt osztva. A Topolyai járáshoz
tartozott a helyi népbizottság területe is, melynek illetékessége kiterjedt
Topolya és Kočićevo településekre. A helyi népbizottságok pedig, 1952-ben,
a Népbizottságokról szóló általános törvény és a Szerb Népköztársaság
területének községekre, városokra és járásokra való felosztásáról szóló
törvény alapján, községi népbizottságokká alakultak. Topolyán városi község
alakult, és ide tartozott maga Topolya, Kočićevo és Karkatúr (Mićunovo)
települések.341 1955-ben lépett életbe az újabb szabályozás, és új községek
Törvény a körzeti népbizottságok megszüntetéséről Vajdaság Autonóm Tartomány
területén (Zakon o ukidanju ONO na području APV), (Službeni list APV) 40/1946.).
341 Törvény a Szerb Népköztársaság közigazgatási-területi beosztásáról (Zakon o
administrativno teritorijalnoj podeli Narodne republike Srbije. Službeni glasnik NRS)
17/1947.; Opšti zakon o narodnim odborima, 1952.; Zakon o podeli teritorije NRS na opštine, gradove i srezove 1952. (Megjegyzés: A települések magyar elnevezései, a ma
érvényben lévő vajdasági helységnevek jegyzékéből.)
340
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és járások jöttek létre. Ekkor Topolya község kötelékébe tartoztak a falvakban létrejött helyi irodák: Karkatúr (Mićunovo), Kočićevo, Kisbelgrád (Mali Beograd), Andrásfalva (Karađorđevo), Zobnatica, Zentagunaras (Novo Orahovo),
Istenáldás (Njeguševo) és Andrásmező (Orešković). A népbizottságokat
1957-ben ismét újjászervezték, ekkortól azokat a községi Termelők Tanácsa
alkotta (Veće proizvođača). Ezzel a törvénnyel Topolyához került még Gunaras (Gunaroš) község is (Gunaras, Brazília /Bagremovo/, Buránysor
/Svetićevo/ lakott helyekkel). A Topolyai Járási Népbizottság 1959-ben
megszűnt, és Topolya községet a következő településekkel a Szabadkai
járáshoz csatolták: Bajsa, Topolya, Karkatúr (Mićunovo), Gunaras (Gunaroš),
Kočićevo, Kisbelgrád (Mali Beograd), Andrásfalva (Karađorđevo), Zobnatica,
Zentagunaras (Novo Orahovo), Istenáldás (Njegoševo), Andrásmező
(Orešković), Buránysor (Svetićevo) és Szurkos (Srednji Salaš).342
A fond története:
Az iratokat 1968. június 12-én vette át a Levéltár, Topolya Község
Képviselő-testületétől.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 82 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – BAJSA
(NARODNI ODBOR OPŠTINE BAJŠA – BAJŠA)
(1944–1959), 1941–1959*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 65 k.; 34 d.; 5,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban a község működéséről, lakosságáról, azok 1944 utáni
vagyonáról, a magánszemélyektől elkobzott vagyonról, és a November 29.
342 Službeni glasnik NRS, 1955. júl. 20- szám.; 1959. évi 51. sz. (Megjegyzés: ugyanaz,
mint előbb.)
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 94. A fond neve: Narodni odbor opštine
Bajša (1945–1957).
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Húsárugyár (Industrija mesa 29. novembar) vállalat Bajsán működő önálló
részlegéről, a tanulókról és a község munkavállalóiról vannak adatok.
Az iratképző története:
A Népfelszabadító Bizottság Bajsán, 1944 októberében alakult. 1946
közepén meghozták a Népbizottságokról szóló általános törvényt, ami szabályozta a bizottságok munkáját, és az addigi népfelszabadító bizottságok
népbizottságokká alakultak.344 Ez a bizottság csak Bajsa területén volt illetékes. 1952-ben alakították meg a községi népbizottságot Bajsán, de ezt
már Bajsa, Középszállás (Srednji Salaš) és Duboka területére. Bajsa községet
a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területi illetékességéről
szóló törvény alapján 1959-ben szüntették meg, és Topolya községhez
csatolták. Majd pedig Topolya községgel együtt, a Topolyai járás megszüntetése után, még ugyanabban az évben a Szabadkai járásba került.345
A fond története:
A fondot 1968-ban és 1971-ben vették át, 20 ifm. mennyiségben, rendezetlen állapotban.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 83 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – PACSÉR
(NARODNI ODBOR OPŠTINE PAČIR – PAČIR)
(1944–1959), 1931–1957*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 22 k.; 97 fascikulus; 9,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett

Službeni list FNRJ, 43/1946. Opšti zakon o narodnim odborima od 25. maja 1946.
Službeni glasnik NRS, 17/1947.; A népbizottságokról szóló törvény (Zakon o narodnim odborima, Službeni list SFRJ, 22/1952.; illetve a Szerb Népköztársaság területi beosztásáról szóló törvény (Zakon o podeli teritorija NRS na opštine, gradove i srezove,
Službeni glasnik NRS 15/1952.; Zakon o područjima srezova i opština u NRS iz 1959. godine.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 94. A fond neve: Narodni odbor opštine
Pačir (1945–1957).
344
345
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Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Vannak benne iratok a katonák mozgósításáról, különböző utasítások 1945
elejéről, a katonai és általános közigazgatási iratok a népbizottság munkájáról
tartalmaznak adatokat.
Az iratképző története:
Pacséron, az iratképző neve 1944 októberétől 1946 októberéig Helyi
Népfelszabadító Bizottság (Mesni narodnooslobodilački odbor Pačir), 1946
októberétől 1952 áprilisáig pedig Helyi Népbizottság (Mesni narodni odbor)
volt. A népbizottság 1952-ben lett Községi Népbizottság (Narodni odbor opštine Pačir). Az 1955. július 11-én meghozott a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területi illetékességéről szóló törvény értelmében, ami
szeptember 1-jétől volt hatályos, nem változott a népbizottság területi illetékessége, sem státusa.347 A Községi Népbizottságot Pacséron, 1959-ben
szüntették meg, és Bácskossuthfalvához (Ómoravica, Stara Moravica)
csatolták. A népbizottság feladata volt a mezőgazdasági terv megvalósítása,
a helység anyagi és kulturális felvirágoztatása, a kommunális feladatok teljesítése, a kisipar fejlesztéséről való gondoskodás, közreműködés a városban és a faluban termelt javak igazságos cseréjében.
A fond története:
A Községi Népbizottság iratanyagát 1968 jún. 12-én vette át a Levéltár
rendezetlen állapotban, mennyisége 11 iratfolyóméter volt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

A népbizottságokról szóló törvény (Zakon o narodnim odborima, Službeni list SFRJ
22/1952.; illetve a Szerb Népköztársaság területi beosztásáról szóló törvény (Zakon o
podeli teritorija NRS na opštine, gradove i srezove, Službeni glasnik NRS 15/1952.; Zakon
o područjima srezova i opština u NRS, Službeni glasnik NRS 20. juli 1955.)
347
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F. 84 A KözségI Népbizottság IRATAI – Ómoravica
(NARODNI Odbor OPŠTINE STARA MORAVICA – STARA MORAVICA)
(1944–1965), 1944–1966*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 48 k.; 87 d.; 11,80 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában általános és bizalmas közigazgatási iratok, földek felvásárlásáról szóló végzések, a kataszteri iratok, kataszteri térképek, tulajdonlapok,
a földreformról és kolonizációról szóló végzések, birtokívek, elkobzásról szóló
végzések vannak.
Szervezeti egységek:
1. Közigazgatási Osztály (Odeljenje za opštu upravu)
2. Katonai Ügyosztály (Vojno odeljenje)
3. Gazdasági és Pénzügyi Osztály (Odeljenje za privredu i finansije)
Az iratképző története:
Ómoravicán, 1944 októberétől 1946 októberéig az iratképző neve Helyi
Népfelszabadító Bizottság volt (Mesni narodnooslobodilački odbor Stara
Moravica). 1946-tól 1952 áprilisáig Helyi Népbizottság (Mesni narodni odbor
Stara Moravica) néven működött. 1952 októberétől a Népbizottságokról szóló
törvény értelmében a Községi Népbizottság (Narodni odbor opštine Stara
Moravica) nevet kapta. Az 1955. évi járások és községek területi beosztásáról
szóló törvény értelmében nem változott a község státusa és határa sem. Változás majd csak 1959-ben lett, amikor megszüntették Pacséron a Községi
Népbizottságot és Ómoravicához csatolták, mint Helyi Irodát.349 Az 1963-as
Alkotmánnyal és a SzSzK Alkotmányának végrehajtásáról szóló Alkotmánytörvénnyel összhangban alakult meg Ómoravicán a Községi Képviselőtestület,
1965-ben pedig, meg is szűnt, amikor Topolya Község Képviselő-testületéhez
csatolták.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 94–95. A fond neve: Narodni odbor opštine
Stara Moravica (1945–1957).
349 SzTL F. 84 Fonddosszié. Bevezető, I. o.; Zakon o narodnim odborima, 1952.; Zakon
o područjima srezova i opština u NRS, 1955.
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A fond története:
Az iratokat 1968-ban vette át a Levéltár 8 ifm. mennyiségben. 1986-ban is
volt átvétel, az ómoravicai kommunális vállalatok, a kataszteri hivatal és a
gazdasági és pénzügyi osztály irataival együtt, rendezetlen állapotban. Terjedelme ekkor már 11,80 ifm. lett.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 85 A TOPOLYAI JÁRÁS NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TOPOLYA
(NARODNI ODBOR SREZA BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1945–1959), 1944–1963
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 58 k.; 98 d.; 12,7 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek:
1. Vagyoni és Jogi Részleg (Imovinsko pravni odsek) 1945–1962 : 27 k.;
12 d.; 1,6 ifm.
2. Népegészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság (Sekretarijat za narodno
zdravlje i socijalnu zaštitu) 1944–1963 : 31 k.; 86 d.; 11,1 ifm.
Az iratanyag általános jellemzői:
A vagyoni és jogi iratok közül a népi közvagyonra vonatkozó iratok maradtak meg. Ezek a járás területén végrehajtott földreform, vagyonelkobzás,
kisajátítás és az 1945–1959 közötti felvásárlás kapcsán keletkeztek. A
népegészségügyi és szociálpolitikai iratokban a szociális biztosítás nélküli
emberekről, a rokkantakról, a szociális intézményekről, a gyámokról, a
rokkantsági pótlékról, a gyerekpótlékról, az ételek kiosztásáról és elfogadásáról maradtak fenn iratok.
Az iratképző története:
A Topolyai Járás Népbizottsága 1944 és 1959 között működött. Ezután
Topolya községet a Szabadkai Járás Népbizottságához csatolták. Ebben a
fondban, a vagyoni és jogi iratok között vannak, amelyek a népi közvagyonra
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vonatkoznak, vagyis a földreformra, az elkobzásra, a kisajátításra és az 1945–
1959 közötti felvásárlásra. Az épületek 1959. évi államosításával kapcsolatos
néhány ügyirat befejezése egészen 1962-ig elhúzódott.350
A fond története:
A Topolyai Járás Népbizottságának iratait 1964-ben vették át, Szabadka
Község Képviselő-testületétől.351 Az iratok rendezetlen állapotban voltak és
1967 elejéig Topolyán őrizték egy udvari épület helyiségében, amikor átszállították a Topolyai Bíróság régi épületének egyik helyiségébe. Az iratok teljesen szétszóródva, keveredve voltak mindaddig, amíg a Levéltár nem
intézkedett megmentése érdekében. Az 1958–1959-es iratok a Szabadkai
Járás Népbizottságának/Képviselő-testületének anyagával együtt 1965-ben,
a járások megszüntetése352 után került a Levéltárba.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 86 A KERÜLETI BÍRÓSÁG (SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK)
IRATAI – SZABADKA (OKRUŽNI SUD – SUBOTICA)
(1945– ), 1876–1959)
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 62 k.; 214 d.; 34,92 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és névmutatók
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Szervezeti egységek:
1. A Bíróság Igazgatósága (Sudska uprava) 1946–1951; k /; d. 1;
2. Büntető Ügyosztály (Krivično odeljenje) 1923, 1945–1955; 5 k.; 89 d.;
3. Polgári Ügyosztály (Građansko odeljenje) 1941, 1945–1955; 3 k.; 41 d.;
4. Bírósági Fogda (Sudski zatvor) 1926, 1945–1959; 18 k.; / d.;

SzTL F. 85 Fonddosszié. 14/3.
SzTL F. 86 Fonddosszié. 1/3-as jegyzőkönyv.
352 A Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS,
7/1965.).
350
351
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5. Kereskedelmi Bíróság, mint Cégbíróság (Trgovački sud kao registarski
sud) 1876–1957; 32 k.; 82 d.;
6. Agrárbíróság (Agrarni sud) 1946–1948; 4 k.; / d.;
Az iratképző története:
A Kerületi Bíróságot 1945. április 27-én alapították Kerületi Népbíróság néven, az akkor érvényes utasítás és határozat alapján.353 Illetékessége
Szabadkára és környékére, valamint Topolyára és Zentára terjedt ki. Azt az
első és másodfokú bírói hatalmat gyakorolta a polgári és büntető ügyekben,
amely nem tartozott a járásbíróságok illetékességi körébe. Másodfokon a
járásbírósági határozatok ellen beadott panaszos ügyekben járt el. A bíróságot az elnök irányítja, és ő ellenőrzi a bíróság alkalmazottjait is.
A bíróság neve 1978-ban Felsőbb Bíróság / Viši sud, majd 1990-től ismét
Kerületi Bíróság / Okružni sud néven működik.
A fond története:
Az iratanyagot a Vajdasági Levéltártól vették át, több alkalommal 1966 és
1989 között, rendezetlen állapotban. Az iratok a járásbíróságok és ügyészségek anyagával voltak keveredve.354
Mivel a bíróság 1945 után is folytatta a királyi törvényszékek, mint cégbíróságok (F. 23, F. 62), és a Kerületi Bíróság (F. 45) cégbírósági nyilvántartásainak vezetését, így itt vannak az egyéni és társas cégek iratai is,
1876–1957-ig.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

353 Odluka o privremenoj organizaciji i delokrugu rada narodnooslobodilačkih odbora
na teritoriji Vojvodine od 7. februara 1945. godine; Uputstvo Predsedništva Glavnog narodooslobodilačkog odbora Vojvodine od 27. aprila 1945. godine o uredjenju redovnih narodnih sudova u Vojvodini.; Zakon o uredjenju narodnih sudova. Službeni list DFRJ br.
67/1945.; Službeni list Vojvodine br. 1/1945.
354 SzTL F. 86 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-270/1. sz. 1966.
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F. 87 A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – TOPOLYA (SRESKI KOMITET SKS BAČKA TOPOLA –
BAČKA TOPOLA) (1945–1959), 1945–1959
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 22 k.; 42 d.; 4,06 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Mikrofilm: részben, 12 k.
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak jegyzőkönyvek és jelentések a járási pártbizottság és
alapszervezetei munkájáról, ezeken kívül iratok a VI. Járási Konferenciáról,
pénzügyi és választási iratok, különböző levelezések a községi és a tartományi szervekkel.
Az iratképző története:
Topolyán járási pártbizottság 1945 és 1959 között létezett. A Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területéről szóló törvény értelmében
megszüntették a Topolyai járást,355 területét a Szabadkai járáshoz csatolták. Ezzel Topolyán megszűnt a Szerb Kommunista Szövetség (SzKSz) járási
szervezete.
A fond története:
A fondot 1965. június 30-án vette át a Levéltár, az SzKSz járási pártbizottságának anyagával együtt. Az eredeti iratanyag védelme érdekében a
jegyzőkönyveket és az iktatókönyveket 1983-ban mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok megőrzöttsége töredékes.

355 SzTL F. 87 Fonddosszié. (Zakon o područjima srezova i opština u NR Srbiji.
Službeni glasnik NRS br. 51/1959. dec. 12.)
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F. 88 A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – SZABADKA (SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE
– SUBOTICA) (1945–1965), 1945–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 32 k.; 262 d.; fasc.4; 32,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Mikrofilmezve: részben, 1 könyv
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag a járási és a községi pártbizottság, a járási szakszervezeti tanács jegyzőkönyveit, a községi pártbizottság és a társadalmi-politikai
szervezetek jelentéseit, az éves konferenciák anyagait, a revíziós bizottság
iratait tartalmazza.
Az iratképző története:
Szabadkán a JKP Körzeti Bizottsága 1945. december 16-án hozott döntést
a párt járási szervezetének létrehozásáról.356 A pártbizottság feladata volt a
földreform végrehajtása, a gabonafélék felvásárlása és a lakosság felkészítése erre. Működését megnehezítette, hogy Szabadka város és a szabadkai járás közigazgatási-területi illetékessége nem volt pontosan elkülönülve.
Miután a Szabadkai járást 1946. okt. 2-án megszüntették,357 a párt járási feladatait a Szerb Kommunista Párt Helyi Bizottsága látta el Szabadkán, amihez 1950 áprilisától hozzácsatolták a környező települések pártbizottságait is.
A Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottsága 1955. szeptember 1jén, az új közigazgatási beosztást követve, ismét megalakult Szabadkán és
1965. március 31-ig működött. Az 1965. évi Alkotmánytörvénnyel megszüntették a járásokat, mint társadalmi-politikai közösségeket a Vajdaságban,358
megszűntek a járási szervezetek, a járási képviselőtestületek és azok szervei,
így a járási pártszervezetek is.

356 A Szerb Kommunista Párt Járási Bizottsága (Sreski Komitet Komunističke Partije
Srbije Subotica), 1946. január 2-án, 4/1946 szám.
357 Službeni glasnik NRS, br. 2/1946.
358 Službeni glasnik SRS, br. 7/1965.
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A fond története:
A fond 1965. június 30-án került a Levéltárba. A járási pártbizottság
iratanyagát két és fél évtized alatt hatszor költöztették. A gyakori átszervezések és költöztetések miatt az iratok egyes részei károsodtak, sőt meg is
semmisültek. Az iratok megőrzése érdekében a jegyzőkönyveket mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 89 A NAŠE DETE KISKERESKEDÉS IRATAI –SZABADKA
(TRGOVAČKA RADNJA „NAŠE DETE” – SUBOTICA)
(1947–1953), 1947–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 9 d.; 1,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratokban adatok vannak a szociális helyzetről, a gyermekek ruházati ellátásról, a háziasszonyok háziiparon keresztül történő foglalkoztatásáról.
Az iratképző története:
A szabadkai Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága Gazdasági Részlegének ipari és kisipari referense (Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora
privrednog odseka – referent za industriju i zanatstvo u Subotici) adta ki azt
az 1947-es végzést, amelynek értelmében a Naše dete üzletet kivonta a Nők
Antifasiszta Frontja szervezetéből.360 Ettől kezdve önálló kisüzemként és
üzletként működött. Mivel a lakosság vásárlóereje csekély volt, valamint a
választék is szűkös, ezért az üzlet gyerekruhákat és alsóneműket gyártott
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 101. A fond neve: Trgovačka radnja „Naše
dete“ – Subotica (1946–1949).
360 SzTL F. 89 Raktári jegyzék, jegyzet a fondról. A Városi Népbizottság Végrehajtó
Bizottságának engedélye, 20152-es szám, 1947. május 7.
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háziipari módszerekkel. Termékeit két üzletben adta el, az egyik Szabadkán,
a másik Bajmokon volt.
A kereskedelem és konfekcióipar fejlődése idejétmúlttá tette az ilyesfajta
tevékenységet, ezért a Nők Antifasiszta Frontjának Végrehajtó Bizottsága
1953. március 14-én a felszámolásról hozott határozatot. Ezt háromtagú bizottság intézte, és 1953. június 30-án fejezte be a bolt felszámolását. A Naše
dete felszerelése, a dolgozói, valamint a helyiségek is a Titovka nevű vállalatba kerültek.
A fond története:
Az iratok, levéltári átvétele előtt, a Čelik vállalat raktárhelyiségeiben voltak
elhelyezve, ahol szétszóródásnak és károsodásnak voltak kitéve. A Levéltár
1963. július 23-án vette át rendezetlen állapotban, két ládában.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 90 A PIONIr CSOKOLÁDÉ- ÉS CUKORKAGYÁR IRATAI –
SZABADKA (TVORNICA ČOKOLADE I BOMBONA „PIONIR“ –
SUBOTICA) (1917– ), 1947–1948*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: részben rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond a munkások fizetési listáit tartalmazza (A–Zs).
Az iratképző története:
A Pionir Csokoládé- és Cukorkagyárat 1917-ben alapították, mint
cukorkakészítő kézműves műhelyt. Az alapító, Ruff József ekkor kapott engedélyt cukoripari termékek gyártására.362 Ruff József volt az alapító, a gyár
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 101. A fond neve: Tvornica čokolade i bombona „Pionir“ – Subotica (1946–1949).
362 MAčKOVIć, Stevan: Industrija i industrijalci Subotice (1918–1941), Subotica, 2004,
142.
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tulajdonosa és igazgatója is 1945-ig. Az 1946. decemberi államosítás után az
első igazgatója Nikola Kikić lett. Irányítása alatt újították fel a gyárat az elszenvedett háborús károk és a bombatalálat után.363 A Pionir nevet 1948. november 1-jén kapta, a Szerb Népköztársaság Kormányának végzése alapján,
ezen a néven került bele a cégregiszterbe.
A fond története:
Az iratok 1949-ig az üzem helyiségeiben voltak, a Maksim Gorkij utca 13.
alatt. Az Otpad hulladékipari cégnek 1949-ben adták át az iratokat, a Levéltár
pedig, 1951. február 1-jén vette át a fennmaradt dokumentációt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 91 A GRA-MAG VÁROSI RAKTÁRÁRUHÁZ IRATAI – SZABADKA
(GRADSKI NARODNI MAGAZIN „GRAMAG“- SUBOTICA)
(1946–1952), 1946–1951*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 d.; 0,48 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a cég alapításáról és felszámolásáról vannak iratok. Ezeken
kívül működési szabályzatok, bérleti szerződések, végelszámolások, pénzügyi tervek, a felszámolás idejéből származó peres ügyekkel kapcsolatos levelezés, leltárak, személyi iratok és fizetési listák vannak.
Az iratképző története:
A Gra-mag népi raktáráruház a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága
Kereskedelmi és Közellátási Osztálya 1946. május 6-i határozatával alakult,
363 KAćANSKI, Nebojša (Főszerk.): 65 godina Pionira (1917–1982). Novi Sad, 1982,
15.; Pionir Cukorka-, Csokoládé- és Finomsüteménygyár Szabadka. A Pionir 65 éve
(1917–1982). Újvidék, 1982.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 101–102. A fond neve: Gradski narodni
magazin „Gramag“ – Subotica (1946–1950).
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azzal a céllal, hogy megerősítse és növelje a kereskedelmi forgalmat a város
egész területén.365 Feladata volt a város ellátása élelmiszerrel, tüzelővel,
lábbelivel és technikai áruval. Ebben a formájában 1947. április 27-ig
működött, amikor kivált belőle a teksztillel és lábbelivel foglalkozó részleg és
önálló üzemként, Grateks néven megalakult a nagy és kiskereskedelmi vállalat. Iratait a Levéltárban külön fondként őrzik.366 Az üzem 1952. június 14én szűnt meg, miután a felszámolási eljárás befejeződött.
A fond története:
Az iratokat az üzem helyiségeiben tárolták egészen 1952. június 14-ig,
amikor a Levéltárba került.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 92 A ŽItOPrOMEt GABONAFORGALMAZÓ VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (PREDUZEĆE ZA PROMET ŽITARICAMA „ŽITOPROMET“ –
SUBOTICA) (1945–1951), 1945–1952
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 45 k.; 36 d.; 4,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek, vagy iratsorozatok:
1. Általános Ügyosztály (Opšte odeljenje)
2. Személyzeti Osztály (Personalno odeljenje)
3. Pénzügyi Osztály (Finansijsko odeljenje)
4. Szakszervezeti Fiókszervezet (Sindikalna podružnica)
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban a felvásárló állomásokkal kapcsolatos levelezés, a
gabona felvásárlásáról szóló jelentések, a foglalkoztatottak személyi iratai,

365
366

SzTL F. 91 Áttekintő raktárjegyzék bevezetője, végzés száma: 1946/ II./14207.
SzTL Uo.
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fizetési listák, bizalmas és szigorúan bizalmas iratok, és a vállalat felszámolásáról szóló iratok vannak.
Az iratképző története:
A gabonafélék forgalmazásával foglalkozó vállalat 1945 és 1951 között
működött. Hetven felvásárló állomást üzemeltetett. 1951-ben felszámolták,367
munkavállalóit az Otkup felvásárló vállalat vette át 1951-ben és 1952-ben.
A fond története:
Az iratokat a Žitopromet vállalat központi helyiségeiben őrizték, a Strossmayer utca 9. alatt. A Levéltár 1951. március 14-én vette át. Iratait négy
sorozatba osztották.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 93 A GrADSKA MESArA, VÁROSI HÚS- ÉS HÚSÁRUFORGALMI
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (GRADSKO PREDUZEĆE ZA PROMET
MESOM I MESNATIM PROIZVODIMA „GRADSKA MESARA“ –
SUBOTICA) (1947–1952), 1946–1952
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 14 k.; 7 d.; 1,75 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában iktatókönyvek, a munkavállalók anyakönyve, pénzügyi beszámolók, zárszámadások jegyzőkönyvei, a munkavállalók fizetési jegyzékei, a
beszállítókkal folytatott levelezés vannak.
Az iratképző története:
A húst és húsárut forgalmazó városi vállalatot Gradska mesara néven,
1947. szeptember 5-én alapították.368 Más élelmiszeripari vállalattal együtt,
SzTL F. 92 Fonddosszié. Selejtezési jegyzökönyv 3/3.
SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka. Jegyzőkönyvek, 1944–1950,
az 1947/67-es jegyzőkönyv, 164.
367
368

192

az Ishrana gyümölccsel, zöldséggel és élelmiszeripari cikkekkel kereskedő
városi vállalat keretében működött.369 1952-ben szűnt meg.
A fond története:
Az iratanyag, átvételéig a hentesüzem helyiségeiben volt elhelyezve. 1953.
június 25-én, a felszámolási eljárás befejezése után vette át a Levéltár.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 94 A DOM KÖZSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY IRATAI – SZABADKA
(KOMUNALNA USTANOVA „DOM“ – SUBOTICA)
(1949–1950), 1952–1955*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 1 fasc.; 0,17 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban főleg bérleti szerződések vannak.
Az iratképző története:
A Városi Népbizottság 1949. november 23-án Szabadkán tartott ülésén, a
Dom nevű városi vállalat alapításáról döntött.371 A vállalat feladata volt az
összes szabadkai lakóépület, az állami, a szövetkezeti és a magánépületek
fenntartása. Az intézmény a helyi jelentőségű állami gazdasági vállalati
kategóriába tartozott. 1950-ben szüntették meg, mert beolvadt az Obnova
cégbe.
A fond története:
A fond iratanyagát 1962. augusztus 15-én vette át a Levéltár. Átvételkor
megállapították, hogy a dokumentumok a Szabadkai Lakóépületek IgazUo. Jegyzőkönyvek, 1944–1950, az 1948/567-es végzés.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 103. A fond neve: Komunalna ustanova
„Dom“ – Subotica (1946–1953).
369
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gatósága (Uprava stambenih zgrada Subotice) és a Dom Kommunális Intézmény működése folytán keletkeztek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 95 AZ IShrANA GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉG- ÉS
ÉLELMISZERFORGALMAZÓ VÁROSI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(GRADSKO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU VOĆEM, POVRĆEM I
ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA „ISHRANA“ – SUBOTICA)
(1947–1956), 1946–1955*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 21 d.; 2,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond iratanyagában szabályzatok, a felszámolási eljárás iratai, statisztikai
jelentések, társadalmi-politikai szervezetek iratai, szakszervezeti iratok, igazgatósági jegyzőkönyvek, zárszámadások, a munkavállalók bérjegyzékei,
személyi dossziéi és anyakönyvei vannak.
Az iratképző története:
Az Ishrana városi vállalatot 1947 májusában alapította a város, azzal a céllal, hogy gyümölccsel, zöldséggel és más élelmiszerekkel kereskedjen, ellássa lakosságát azokban az években, amikor a gazdaság központilag
vezérelt formában működött. Az általános, pénzügyi, kereskedelmi és tervezési tevékenység mellett területi egységei és felvásárló állomásai is voltak
Topolyán, Moholon, Bácspetrőcön (Bački Petrovac).
A vállalat 1954-ben szűnt meg. A felszámolási eljárást a Stari grad Községi
Népbizottság hagyta jóvá a 2846/1956. sz. határozatával.373

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 103–104. A fond neve: Gradsko preduzeće
za trgovinu voćem, povrćem i životnim namirnicama „Ishrana“ – Subotica (1946–1954).
373 SzTL F. 95 Fonddosszié, 3/2.
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A fond története:
A vállalat felszámolása után a felszámoló bizottság birtokolta az iratanyagot, amit 1956. június 14-én adott át a Levéltárnak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 96 A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG KÖZSÉGI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE – SUBOTICA )
(1946–1990), 1952–1990*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 53 d.; 6,40 ifm.; + 503 iratcsomó és 255
iratgyűjtő; 80 ifm. (összesen 86,40 ifm.)
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: részben rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 4 k.; 53 d.; 6,4 ifm.
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Kommunista Szövetség Községi Bizottságának és alapszervezeteinek jegyzőkönyvei, a városi lakókörzeti és vállalati alapszervezetek jelentései, statisztikai jelentések, beszámolók, elemzések, a tagság
nyilvántartása, a népkölcsön iratai, a községi konferenciák anyagai.
Az iratképző története:
A JKP, majd az SzKSz szervezeti rendszere követte az államszervezet
mindenkori szerkezetét, és igazodott minden közigazgatási, vagy a hatalmi
szervek/szervezetek átszervezésével létrejött változáshoz. Így területi szervei
között voltak körzeti, járási, városi, helyi és városi lakókörzeti szervezetek. A
szabadkai pártbizottságot (helyi, városi, községi) is érintette minden közigazgatási változás. A városi körzeti pártbizottságok 1946 és 1952 között léteztek,
(I. és II. lakókörzetek létezése idején). 1952-ben a lakókörzeteket megszüntették, így a körzeti pártszervezetek is megszűntek, és a város területén több
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 106. A fond neve: Opštinski komitet Saveza
komunista Srbije (Gradski mesni komitet KPJ) – Subotica (1946–1964).
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községet alakítottak: Stari grad, Donji grad, Novi grad, Novo selo és Mlaka
(Óváros, Alsóváros, Újváros, Újfalu és Mlaka).375 Az újabb átszervezéskor
egyes községeket egyesítettek és számuk háromra csökkent, ezek: Stari
grad, Donji grad, Novi grad (Óváros, Alsóváros és Újváros). 1959-ben ezeket is megszüntették, és ettől kezdve, Szabadka területén csak egy közigazgatási egység, a község létezett, ehhez igazodva pedig, egy egységes
községi pártbizottság alakult. A pártbizottság működése 1990 júliusában
szűnt meg.
A fond története:
Az SzKSz szabadkai helyi, városi ill. községi szervezetének iratait a két és
fél évtized alatt hatszor költöztették. Emiatt, valamint az átszervezések és más
körülmények következtében az iratanyag károsodott, egy része pedig
megsemmisült. Az eredeti irattári rend szerint rendezett anyagot több szakaszban vette át a Levéltár (1965, 1971, 1973, 1992). Az iratok levéltári rendezése csak az 1946–1967-es időszak irataira terjedt ki, erről raktári jegyzék
is készült.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb részben megőrzöttek.
Az iratok kisebb része megőrzött.

F. 97 A KERÜLETI ÁLLAMI DÖNTŐBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA
(OKRUŽNA DRŽAVNA ARBITRAŽA – SUBOTICA)
(1947–1953), 1947–1950
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 0 ifm.
A rendezés folyamán kiselejteztek 11,30 ifm. iratanyagot, így csak a fonddosszié maradt meg, amelyben megtalálhatók a kiselejtezett iratok mintapéldányai.

375
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Službeni glasnik, Narodne Republike Srbije, br. 15/1952.

F. 98 A GrAtEKS TEXTIL ÉS LÁBBELI KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMI
VÁROSI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(GRADSKO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU TEKSTILOM I OBUĆOM NA
VELIKO I MALO „GRATEKS“ – SUBOTICA)
(1947–1951), 1946–1951
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 10 d.; 1,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban iktatókönyvek, a munkavállalók anyakönyvei, igazgatósági jegyzőkönyvek, szabályzatok, jelentések, zárszámadások, iratok a
vállalat cégbírósági bejegyzéséről és felszámolásáról, személyzeti iratok vannak.
Az iratképző története:
A vállalatot 1947. április 27-én alapították. A szabadkai GRA-MAG Városi
Vállalat Textil és Lábbeli Részlegének kiválásával alakult, mint önálló cég
Grateks néven, és ruházatai cikkek és lábbelik nagy és kiskereskedésével
foglalkozott.376 A vállalat a Városi Népbizottság felügyelete és irányítása alatt
működött. Feladata volt, hogy mint a Városi Népbizottságot segítő szerv,
összegezze a ruházati cikkekre és lábbelikre felmerülő igényt, és felmérje
ezek forgalmát. A céget 1951. okt. 23-án számolták fel.
A fond története:
Az iratanyag, átvételéig a GRATEKS helyiségeiben volt elhelyezve. A Levéltárba a Grateks felszámolás alatt álló cégtől, 1951-ben került.377
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

376
377

SzTL F. 68 A Városi Népbizottság jegyzőkönyve, 1947/31 sz.
SzTL F. 98 Fonddosszié, 1/3, 2/3, 3/3, 6/3. sz.
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F. 99 A StOČAr, ÁLLATOKAT ÉS ÁLLATI TERMÉKEKET
FORGALMAZÓ VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(PREDUZEĆE ZA PROMET STOKOM I STOČNIM PROIZVODIMA
„STOČAR“ – SUBOTICA) (1947–1951), 1945–1951
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 31 d.; 4,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban vannak adatok a piac szarvasmarhával és állati termékekkel való ellátásáról, ezek árairól, a hadsereg ellátásáról, a munkavállalókról. A jelentések alapján a vállalat gazdálkodása és működésének
hatékonysága követhető.
Az iratképző története:
A vállalatot 1947-ben SEVER néven, szarvasmarhák forgalmazására
hozták létre. Ebből jött létre 1947 februárjában a Tovljač – Szarvasmarhák és
Állati Termékek Forgalmazásával Foglalkozó Vállalat, amely 1949. február 11éig működött. Ugyanezen a napon alapították a Stočar Szarvasmarhák és Állati Termékek Forgalmazására Alakult Vállalatot, amely 1949. augusztus
31-éig működött. Ekkor kivált belőle a Stočar – Marha- és Aprójószág-forgalmi
Vállalat, és a régi cég Masnoća – Sertéskereskedelmi Vállalat néven működött
tovább. A Stočar és a Masnoća 1950. február 28-án egyesültek.378 Az új
nevük: Stočar Állatokat és Állati Termékeket Forgalmazó Vállalat. A cégnek
négy kirendeltsége és 53 felvásárló állomása volt. Felvásárolta a haszonállatokat, majd a belőlük készült termékekkel kereskedett. A céget 1951-ben felszámolták.379
A fond története:
A fondot 1951-ben vette át a Levéltár rendezetlen állapotban380 a felszámolás alatt álló Stočar cégtől.
378 A bejegyzésről a 20197-es számú végzést, a Pénzügyminisztérium adta ki 1950.
jún. 5-én, Belgrádban.
379 A felszámolási eljárásról szóló végzést, a Szerb Népköztársaság Elnöksége adta ki
Belgrádban, 1951/319-es számon.
380 SzTL F. 99 Fonddosszié, 1–3, 3/3, 5/3, 6/3, 8/3 sz.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 100 A SZABADKAI I. LAKÓKÖRZET NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (NARODNI ODBOR I REONA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1944–1952), 1944–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 48 k., 89 d,, 12,05 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Mikrofilmezve: részben, 1 könyv
Szervezeti egységek:
1. Titkárság (Sekretarijat) 1945–1952, 26 k., 25 d.
2. Lakásügyi Képviselet (Povereništvo za stambene poslove) 1946–1952,
2 k., 43 d.
3. Szociális Képviselet (Povereništvo za socijalno staranje) 1948–1950, 2
k., 1 d.
4. Pénzügyi Képviselet (Povereništvo za finansije) 1950, / k., 1 d.
5. Ellátási Képviselet (Povereništvo snabdevanja) 1945–1946, 1 k, / d.
6. Mezőgazdasági Képviselet (Povereništvo poljoprivrede) 1947–1949, 1.
k., 2 d.
7. Közbeszerzési Képviselet (Povereništvo državnih nabavki) 1947–1953,
16 k., 17. d.
A levéltári anyag tartalma:
Iratai között vannak: leiratok, átiratok, jelentések, választási iratok, végzések az I. körzeti (reon) népbizottság munkavállalóinak munkaviszonyáról,
végzések lakások kiutalásáról, a lakások utcák szerinti összeírása, nyilvántartások szociális segélyben részesülőkről, bérbeadási szerződések nyilvántartásai, földtulajdonosok listája, valamint adatok a lakosság eladósodottságáról, a gabonafélék kötelező felvásárlásáról és egyebekről.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 108–110. A fond neve: Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora I reona –Subotica (1947–1952).
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Az iratképző története:
Szabadka felszabadulását követően, a város minden kerületében (körökben) azonnal megalakultak a népfelszabadító bizottságok, az új népi hatalom
szervei. Az elsőt 1944-ben hozták létre. A város területén 1945-ben három
(I–III.) lakókörzet alakult, a város környékén pedig, még hét. A körzeti népfelszabadító bizottságoknak fontos szerepe volt a népvagyon megőrzésében és
a néphatalom legközvetlenebb formáját valósították meg a lakosság körében.
1946 októberében a Városi Népbizottság döntött arról, hogy a városban két (I–
II.), a várost övező településeken hét körzetit, egy helyi népbizottságot pedig,
Bajmokon hoz létre. 1947-től, a várost továbbra is két városi lakókörzetre, de
kilenc városi településre osztották fel,382 a városban a köröket (kerületeket)
pedig, beszüntették. Az I. Lakókörzet a vasútállomástól az ún. Szabadkaelővárosi területeket foglalta magába. Határvonala a Sava Tekelija, Preradović
utcákon, majd a Jugoszláv Néphadsereg útján, a Matko Vuković utcán, a Tito
marsall és a Szabadság tér északi részén, az Antunović utcán, és a Jovan
Mikić úton az aluljáróig, majd onnan a Zentára vezető vasút mentén egészen
a Palicsi-tóig, majd a Zentai útig és azon Bikovo pusztáig, a 300-as házszámig
húzódott. A népbizottságok átszervezéséről szóló törvény alapján 1952. május
23-án a Városi Népbizottság döntést hozott az I. és II. Lakókörzet (reon)
megszüntetéséről,383 és helyettük községeket hoztak létre a város területén,
azaz új közigazgatási-területi felosztás lépett életbe.
A fond története:
A Levéltár az 1950–1952-es évek iratanyagát, és az 1945–1950-ből a selejtezés után megmaradt iratokat is 1952-ben vette át Szabadkán, az I.
Lakókörzet Népbizottságától. Később az iratok az I. Körzet Lakásügyi Kirendeltségének elhagyott helyiségeiből kerültek a Levéltár raktáraiba.384 Az
iratanyag megőrzése érdekében a jegyzőkönyveket mikrofilmezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.

382 A Szerb Népköztársaság Népszkupstina Elnöksége (Prezidijum Narodne skupštine
NRS u Beogradu) 1947/894-es számú döntése, Belgrád.
383 A Szerb Népköztársaság Kormánya 1948/954-es döntése.; Törvény a népbizottságok átszervezéséről a Szerb Népköztársaságban (Zakon o sprovođenju reorganizacije NO
NRS) 1952. ápr. 3. 32. bekezdés.
384 SzTL F. 100 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyvek 2/3, 3/3, 7/3 sz.
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F. 101 A SZABADKAI II. LAKÓKÖRZET NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (NARODNI ODBOR II REONA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1944–1952), 1945–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 51 k.; 41 d.; 6,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
Szervezeti egységek:
1. Titkárság (Sekretarijat) 1945–1952, 23 k., 6 d.
2. Lakásügyi Képviselet (Povereništvo za stambene poslove) 1946–1952,
8 k., 11 d.
3. Közoktatási és Szociális Képviselet (Povereništvo za prosvetu i socijalno staranje) 1945–1952, 5 k., 1 k.
4. Állami Közbeszerzési Képviselet (Povereništvo državnih nabavki) 1946–
1953, 14 k., 10 d.
A levéltári anyag tartalma:
A fond tartalmazza a plénum, a végrehajtó bizottság és a körzeti
választóbizottság jegyzőkönyveit, utasításokat, munkaterveket és az elvégzett
munkáról szóló jelentéseket, ezeken kívül a lakások utcánkénti összeírását,
a körzet területén található vállalatok adatlapjait, nyilvántartásokat a gabonafélék, a haszonállatok és az élelem kötelező felvásárlásáról, igazolásokat
és bizonylatokat a II. világháborúban táborba hurcoltakról, valamint iratokat a
zsidók kitelepítéséről Izraelbe.
Az iratképző története:
Rögtön a felszabadulás után Szabadka minden kerületében (kör) a népi
hatalom új szervei, népfelszabadító bizottságok alakultak. Az elsőt 1944-ben
hozták létre, de a lakókörzeti népfelszabadító bizottságok csak 1945 elején
alakultak.386 A város területén három ilyen körzet (I–III.) jött létre, a város
környékén pedig, még hét. A körzeti népfelszabadító bizottságoknak fontos
szerepe volt a népvagyon megőrzésében és a néphatalom legközvetlenebb
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 110–113. A fond neve: Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora II reona –Subotica (1947–1952).
386 SzTL F. 68 1945. február 7-én hozott határozat. A Városi Népfelszabadító Bizottság
jegyzőkönyve.
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formáját valósították meg a lakosság körében. 1946. október 5-én a Városi
Népbizottság arról határozott, hogy a városban két (I–II.), a környező településeken hét körzeti népbizottságot állítsanak fel, és egy helyi népbizottságot hozzanak létre, Bajmokon. 1947-től a várost két városi körzetre és kilenc
városi településre osztották fel. A városi körzeteket az I. és a II. Lakókörzet
alkotta.
A második körzet magában foglalta a Bajai úttól a magyar államhatárig
terjedő részt, a Hajdújárási 639-es számú tanyáig.387 Innentől délnyugat felé
Palicsig, majd a lőtéri erdős résznél délkeletre fordulva a Radanováci-erdő
felé vezető úton, a 10-es számú iskoláig és tovább is délnyugati irányban
egészen a Radanovác 155-ös házszámig. Ezután dél felé áthaladva a
nemzetközi úton és délkelet felé haladva a Tuki ugarok és Palics felé, a
körzethatár eléri a Szabadka–Horgos vasútvonalat és innen a fürdőhelyhez
vezető úton, eléri a Palicsi-tavat. A Palicsi-tó partvonalát követve a körzethatár
elér a Szabadka–Zenta vasútvonalig, és innen folytatódik a már leírt vonalon,
az I. városi körzet határvonalán, a Napnyugati ugarok és a Sebesity-puszta
közötti földutat követi, majd a Bajai úthoz érve, a Bajai úton Magyarország
felé, az államhatárig folytatódik.388
A népbizottságok átszervezéséről szóló törvény alapján 1952. május 23án a Városi Népbizottság döntött az I. és II. Lakókörzet (reon) megszüntetéséről.389 A községi népbizottságok első ülésének megtartásával megszűntek az I. és II. városi körzetek, és ezek végrehajtó bizottságai is.
A fond története:
Az 1945–1952 közötti időszakra vonatkozó iratanyagot 1952. június 28-án
vette át a Levéltár a II. Lakókörzet Népbizottságától, az Aljabin (ma Dimitrije
Tucović) utca 10–12. számú épületből, és 1986-ban kezdték meg a rendezését.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrződtek.

SzTL F. 101 Fonddosszié, fondtörténet 2.
Službeni glasnik NRS, br. 42/1947.
389 A Szerb Népköztársaság Kormánya, 1948/954-es szám.; Törvény a népbizottságok
átszervezéséről a Szerb Népköztársaságban (Zakon o sprovođenju reorganizacije NO
NRS) 1952. ápr. 3. 32. bekezdés.
387
388
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F. 102 A KOzArA II. LAKÓKÖRZETI CIPÉSZMŰHELY IRATAI –
SZABADKA (OBUĆARSKA RADIONICA II REONA „KOZARA“–
SUBOTICA) (1946–1953), 1946–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 4 d.; 0,75 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában pénzügyekre vonatkozó iratok, levelezés, munkavállalók fizetési listája, személyi iratok, évi jelentések és jutalmazások iratai vannak.
Az iratképző története:
A II. Lakókörzet cipészműhelye, a Kozara 1946-ban alakult és 1953-ig
működött. A Városi Népbizottság szüntette meg.391
A fond története:
Az iratanyag átvételéig a Kozara cipészműhely helyiségeiben volt. 1955.
február 9-én vette át a Levéltár, miután lezárult a felszámolási eljárás. Az
értéktelen iratok selejtezése 1969 és 1979 között történt és összesen 4,75
ifm iratot érintett.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 103 A ROKKANTAK BIZOMÁNYI VÁLLALATÁNAK IRATAI –
SZABADKA (INVALIDSKO KOMISIONO PREDUZEĆE – SUBOTICA)
(1948–1954), 1948–1954
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 2 d.; 0,25 ifm.
Nyelv: szerb
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 113. A fond neve: Obućarska radionica
„Kozara“ – Subotica (1947–1953).
391 SzTL F. 102 Fonddosszié, 3/1.
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Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban iktatók és jegyzőkönyvek vannak, valamint iratok a munkaszervezet cégbejegyzéséről, a rokkantak munkába állásáról.
Az iratképző története:
A használt tárgyak kereskedelemével és viszontkereskedéssel foglalkozó
vállalatot a Háborús Rokkantak Városi Bizottsága alapította Szabadkán, 1948.
augusztus 12-én. Az alapításról szóló 740-es számú döntését a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága (Titkársága) hagyta jóvá.392 A vállalatot a Jugoszláv Háborús Rokkantak Szövetsége irányította. Tevékenységi köre a
használt tárgyak bizományi eladására terjedt ki. Célja, a hadirokkantak
munkába állítása volt. A megvalósított tiszta jövedelem a Jugoszláv Háborús
Rokkantak Szövetségét illette meg. A vállalat Szabadka területén működött,
ahol négy üzlethelyisége volt.
A vállalatot a Városi Népbizottság, a kereskedelmi hálózat átszervezése miatt, az 1954. május 27-én hozott 18861/1954-es számú döntésével megszüntette.393 A felszámolási jelentést a Város Népbizottság Gazdasági Titkárságán, 1954. december 31-én, a 43330-as számon iktatták.
A fond története:
Az iratokat a vállalat helyiségeiben őrizték. Miután befejeződött a felszámolási eljárás, a Levéltár 1955. február 19-én vette át, rendezetlen állapotban.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

392
393
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SzTL F. 103 Raktári jegyzék. A döntés 1948. október 5-én, a 41737-es szám alatt.
SzTL F 103 Raktári jegyzék, 1.

F. 104 A SUbOtIČKI MAGAzIN TEXTIL, BŐRDÍSZMŰ, ILLATSZER ÉS
LÁBBELI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(TRGOVAČKO PREDUZEĆE TEKSTILOM, GALANTERIJOM,
PARFIMERIJOM I OBUĆOM NA MALO „SUBOTIČKI MAGAZIN“ –
SUBOTICA) (1949–1954), 1949–1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 3 d.; 1,0 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában iktatókönyvek, pénztárkönyvek, az iratok közül pedig, személyzeti iratok és fizetési jegyzékek vannak.
Az iratképző története:
A Subotički magazin kereskedelmi vállalatot 1949. nov. 23-án alapították.
Tevékenységi köre a ruházati cikkek, bőrdíszművek, illatszerek és lábbelik
kiskereskedésére terjedt ki.395
Az 1949. november 26-án kelt jelentés szerint kilenc üzlethelyiséggel
működött a város területén. A Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága
irányítása alatt működött 1954. április 29-ig, amikor felszámolták.
A fond története:
Az iratokat a cég felszámolása után, 1954. november 13-án vette át a Levéltár, 12 iratfolyóméter mennyiségben. Az iratokat időrendi sorrendben rendezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok részben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 114. A fond neve: Trgovinsko preduzeće
tekstilom, galanterijom, parfimerijom i obućom na malo „Subotički magazin“ – Subotica
(1947–1954).
395 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság jegyzőkönyve, 1949/13.
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F. 105 AZ ORVOSSEGÉDKÉPZŐ ISKOLA IRATAI – SZABADKA
(ŠKOLA ZA LEKARSKE POMOĆNIKE – SUBOTICA)
(1947–1954), 1947–1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 46 k.; 12 d.; 2,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában tantestületi ülések jegyzőkönyvei, iktatók és a hozzájuk tartozó iratok vannak, továbbá pénzügyi-számviteli könyvek, a tanulók (ápolónők
és bábák) iskolai anyakönyvei/törzskönyvei, az iskola „életét megörökítő”
napló, tanároknak és oktatóknak szóló rendeletek és közlemények, a munkavállalók és tanulók személyi dossziéi és a vizsgáztató bizottság jegyzőkönyvei.
Az iratképző története:
A Szerb Népköztársaság Kormánya 1947. augusztusi 719-es rendeletével
létrehozták Szabadkán az ápolónők állami iskoláját Državna škola za medicinske sestre u Subotici néven. Az iskolában 1947. október 15-én kezdődött
meg a tanítás.397 Az iskola neve 1948. december 18-án a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Népegészségügyi Bizottsága Elnökségének rendeletére
változott meg, és orvosi segédeket képző iskola lett, új neve: Škola za
lekarske pomoćnice.398 Az iskolához diákotthon is tartozott. A VAT Népegészségügyi és Szociális Tanácsa pedig, 1952. április 17-én, az alsó- és a
felsőfokú egészségügyi iskola egyesüléséről döntött. Az ápolónőképző intézmény neve maradt orvossegédeket képző iskola: Škola za lekarske
pomoćnice u Subotici).399 A „beiratkozás iránti csekély érdeklődés” miatt az
iskolát megszüntették, a Városi Népbizottság 1954. szeptember 27-i 40020es számú döntésével.400
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 114–115. A fond neve: Škola za lekarske
pomoćnice – Subotica (1947–1954).
397 SzTL F. 105 584/1947. sz.
398 SzTL F. 105 1010/1948. sz. Az iskolában ápolónők mellett, 1948-tól bábákat is képeztek. SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970, 114–115.
399 SzTL F. 105 189/1952. sz.
400 SzTL F. 105 678/1954. sz. Škola za lekarske pomoćnice. IAS Vodics. 1970, 115.
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A fond története:
Az iskola megszüntetése után, az összes iratot a Városi Népbizottság Közoktatási és Kulturális Bizottságának adták át, és 1955. december 31-ig, az
iskola Zombori úti épületében őrizték. Ekkor és innen vette át a Levéltár. A
fond rendezésekor, 1,00 ifm. iratot kiselejteztek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 106 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – CSEREPES
(NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČKI SOKOLAC – BAČKI SOKOLAC)
(1944–1955), 1947–1956*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 14 k.; 7 d.; 1,15 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban információk vannak a bizottság megszervezéséről és
átszervezéséről. Ezeken kívül a választásokról, a helyi járulékokról, a felvásárlásról, a tavaszi és az őszi vetésről, az agrotechnikai eljárásokról, az adókról,
a lakosságmozgásról, a házak összeírásáról, a gyerekpótlékról, szociális
segélyezésről, a termelő-szövetkezetekbe való belépésekről, a tulajdonjogi
viszonyokról, a kisajátításról, a földreformról, a népi közvagyon telkeinek
átadásáról, a pénzügyekről és a bizottság hivatalnokairól.
Az iratképző története:
1944 októberétől 1946 októberéig az iratképző elnevezése Helyi Népfelszabadító Bizottság (Mesni narodnooslobodilački odbor Bački Sokolac) volt.
A Bački Sokolac Helyi Népbizottságot (Mesni narodni odbor) 1947-ben szervezték meg. Hatáskörébe tartozott a vetési terv megvalósítása, a település
anyagi és kulturális színvonalának emelése, a javak igazságos elosztása a
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 115. A fond neve: Narodni odbor – Bački
Sokolac (1947–1955).
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város és falu között. A népbizottságokat 1949-ben újból átszervezték, és a
helyi és a közfeladatok elvégzése érdekében a lakosságot is bevonták a helyi
hatalom gyakorlásába. A népbizottságokról ill. a köztársaság újabb területi
beosztásáról szóló törvény értelmében, 1952-ben a helyi népbizottságok
községi népbizottságok lettek. Az 1955-ben hozott, a járások és községek
területéről szóló törvénnyel pedig eldőlt, hogy a Községi Népbizottságot (Narodni odbor opštine), a Topolyai Községi Népbizottsághoz csatolják, és a
faluban annak helyi irodája lesz.402
A fond története:
Az átvétel előtt az iratokat a Helyi Iroda helyiségeiben őrizték, a Levéltárba
1968. június 12-én került.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 107 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – KISBELGRÁD
(NARODNI ODBOR OPŠTINE MALI BEOGRAD – MALI BEOGRAD)
(1944–1955), 1947–1955*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.;.40 fasc; 2,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban a bizottság megszervezéséről és átszervezéseiről, a választásokról, a helyi járulék megállapításáról, az adókról, a lakosságmozgásról, a
házak összeírásáról, a szociális segélyezésről, a termelő-szövetkezetbe való
402 Törvény a Szerb Népköztársaság közigazgatási-területi beosztásáról (Zakon o administrativno-teritorijalnoj podeli NRS, Službeni glasnik SRS br. 17/1947.); Opšti zakon o
narodnim odborima (Službeni glasnik NRS 22/1952), Zakon o podeli teritorije NRS na opštine, gradove i srezove (Službeni glasnik NRS 15/1952; Zakon o područjima srezova i opština u NRS (Službeni glasnik NRS 56/1955.).
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 115–116. A fond neve: Narodni odbor – Mali
Beograd (1947–1955).
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csatlakozásról, tulajdonjogi kérdésekről, a kisajátításokról, a földreformról, a
pénzügyi ügyvitelről, a kinevezésekről, áthelyezésekről, a felmentésekről vannak adatok.
Az iratképző története:
1944 októberétől 1946-ig az iratképző a Mali Beograd Helyi Népfelszabadító Bizottság (Mesni narodnooslobodilački odbor Mali Beograd) néven
működött, 1947 májusától pedig a Helyi Népbizottság (Mesni narodni odbor
Mali Beograd) nevet viselte. A helyi népbizottság illetékessége kiterjedt a gazdasági terv megvalósítására, a gazdasági és kulturális fejlesztésekre, a kommunális feladatok irányítására, és a kisipari vállalkozások fejlesztésére. Az
1949-ben hozott törvény értelmében azzal a céllal szervezték át a népbizottságokat, hogy a helyi és a közfeladatok megvalósításában a lakosság
közvetlenül vegyen részt. Azokat a feladatokat látták el, amiket a végrehajtó
bizottság rájuk bízott. Az 1952. évi népbizottságokról szóló törvény ill. a Szerb
Népköztársaság területi beosztásáról szóló törvények értelmében a helyi népbizottságok átalakultak községivé, így a Mali Beograd Helyi Népbiztottsága
elnevezés, Mali Beograd Község Népbizottságára (Narodni odbor opštine Mali
Beograd) módosult.403 1955-ben Topolyai Községi Népbizottságba olvadt be.
A fond története:
Az átvétel előtt az iratanyag a helyi irodában volt, 1968. június 12-én került
a Levéltárba.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 108 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – ISTENÁLDÁS
(NARODNI ODBOR OPŠTINE NJEGOŠEVO – NJEGOŠEVO)
(1944–1955), 1946–1955*
Alapadatok a fondról:
A levéltári anyag terjedelme: 6 k.; 5 d.; 0,75 ifm.
Nyelv: szerb
Službeni glasnik NRS 15 i 22/1952., Zakon o narodnim odborima; Zakon o podeli
teritorije NRS na opštine, gradove i srezove.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 116. A fond neve: Narodni odbor – Njegoševo (1947–1955).
403
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Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban adatok vannak a bizottság megszervezéséről és átszervezéseiről, a választásokról, a helyi járulék megállapításáról, a felvásárlásról,
a tavaszi és az őszi vetésről, a lakosságmozgásról, a házak összeírásáról, a
kisajátításról, a földreformról, a bizottság munkájáról, vagyoni és jogi ügyekről,
kinevezésekről, áthelyezésekről és felmentésekről.
Az iratképző története:
1944 októberétől 1946-ig az iratképző Helyi Népfelszabadító Bizottság
(Mesni narodnooslobodilački odbor Njegoševo) néven működött, 1946
májusától 1952 áprilisáig pedig, a Helyi Népbizottság (Mesni narodni odbor
Njegoševo) nevet viselte. Illetékessége kiterjedt a gazdasági terv megvalósítására, gazdasági és kulturális fejlesztésekre, a kommunális feladatok
irányítására és a kisipar fejlesztésére. A népbizottságokról szóló törvény
értelmében, 1949-ben azzal a céllal szervezték át a népbizottságokat, hogy a
lakosság közvetlenül részt tudjon venni a helyi és a közfeladatok megvalósításában. Azokat a feladatokat látták el, amiket a végrehajtó bizottság
rájuk bízott. Az 1952. évi népbizottságokról és a Szerb Népköztársaság
területi beosztásáról szóló törvények értelmében a helyi népbizottság átalakult
községivé, vagyis a Helyi Népbizottság elnevezés, Njegoševo Község Népbizottságára (Narodni odbor opštine Njegoševo) módosult.404
Az iratképző munkája 1955. szeptember 1-jén szűnt meg, amikor a Topolyai Községi Népbizottságba olvadt be, mint annak helyi irodája.
A fond története:
A fondot 1968. június 12-én vette át a Levéltár, addig a helyi irodában
őrizték.
Rendezettség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

404 Službeni glasnik NRS br. 15 i 22/1952. Zakon o narodnim odborima.; Zakon o podeli
teritorije NRS na opštine, gradove i srezove.
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F. 109 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – ZENTAGUNARAS
(NARODNI ODBOR OPŠTINE NOVO ORAHOVO – NOVO ORAHOVO)
(1944–1955), 1947–1955*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 9 d.; 1,25 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban adatok vannak a bizottság megszervezéséről és átszervezéseiről, a választásokról, a helyi járulék megállapításáról, a felvásárlásról,
a tavaszi és az őszi vetésről, a lakosságmozgásról, a házak összeírásáról, a
kisajátításról, a földreformról, a bizottság munkájáról, vagyoni és jogi ügyekről,
kinevezésekről, áthelyezésekről és felmentésekről.
Az iratképző története:
1944 októberétől 1946-ig az iratképző Népfelszabadító Bizottság (Mesni
narodnooslobodilački odbor Novo Orahovo) néven működött. 1946-tól 1952
áprilisáig pedig, a falu Helyi Népbizottsága (Mesni narodni odbor Novo Orahovo) nevet viselte. Az 1952. évi népbizottságokról és a Szerb Népköztársaság területi beosztásáról szóló törvények értelmében a helyi népbizottság
községivé alakult át, és a zentagunarasi, vagyis Novo Orahovo Község Népbizottsága (Narodni odbor opštine) lett.405
1955-ben ismét új községeket és járásokat hoztak létre.406 A Szerb Népköztársaság járásairól és községeiről szóló törvény értelmében, a faluban a
község megszűnt, és mint lakott hely, Topolya község része lett. A faluban,
1955. szeptember 1-jétől, a Topolyai Községi Népbizottság Helyi Irodája működött.
A fond története:
Az átvétel előtt az iratokat a helyi iroda helyiségeiben őrizték. A fondot
1968. június 12-én vette át a Levéltár a Topolyai Község Képviselő-testületétől.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 116–117. A fond neve: Narodni odbor – Orahovo (1947–1955).
405 Službeni glasnik NRS, 15/1952, 22/1952. Zakon o narodnim odborima; Zakon o
podeli teritorije NRS na opštine, gradove i srezove.
406 Službeni glasnik NRS, 20. juli 1955. Zakon o područjima srezova i opština u NRS.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 110 A VILLANYTELEP IRATAI – BAJMOK
(ELEKTRIČNA CENTRALA – BAJMOK)
(1924–1957), 1940–1957*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: k. 3; d. 2; 0,25 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban a Villanytelep igazgatásáról, alapításáról, felszámolásról, tevékenységéről és alkalmazottairól vannak adatok, feljelentések, kollektív
szerződések, a szabadkai központi irodával folytatott levelezés, zárszámadások, személyzeti nyilvántartó kartonok és végzések, fizetési jegyzékek
alapján.
Az iratképző története:
Villanytelepet Bajmokon (Električna centrala u Bajmoku) 1924-ben alapítottak.408 Tulajdonosa 1940-ben Baltazar Holzhacker özvegye volt.409 Az
iratképző 1957-ben fejezte be tevékenységét, mert felszámolták.
A fond története:
Az átvétel előtt a fond a Villanytelep épületében volt. A cég felszámolása
után 1958-ban került a Levéltárba. Ezt megelőzően az iratokban keletkezett
hiányok és károsodások nem ismeretesek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része őrződött meg.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 117. A fond neve: Električna centrala – Bajmok (1947–1956).
408 SzTL F. 110 Igazgatósági jegyzőkönyvek (Zapisnici uprave) 1946–1953.
409 SzTL F. 110 Személyi iratok, végzések (Personalna rešenja radnika).
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F. 111 A KOMErCIJA VÁROSI KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐ
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (GRADSKO PREDUZEĆE ZA
TRGOVAČKO POSREDOVANJE „KOMERCIJA“ – SUBOTICA)
(1948–1953), 1948–1953*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 3 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond a cég képviselőinek, az üzleti partnerekkel folytatott levelezését,
szabályzatait, regisztrálását, és a személyzeti iratokat (abc-sorrendben) tartalmazza.
Az iratképző története:
A fond a Komercija közvetítő kereskedelemmel foglalkozó szabadkai városi
vállalat működése folytán jött létre, és 1948-tól 1953-ig működött. Felszámolását a 28.725-ös végzés alapján kezdték el.411
A fond története:
A Levéltár a felszámolás befejezése után vette át az iratokat, 1953. május
12-én, amit addig a vállalat helyiségeiben őriztek. A selejtezést 1979-ben ejtették meg.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 117. A fond neve: Gradsko preduzeće za
trgovinsko posredovanje „Komercija“ – Subotica (1948–1952).
411 SzTL F. 111 Fonddosszié, 1/3.
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F. 112 A KÖRZETI NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLOMÁS IRATAI – SZABADKA
(REONSKA STANICA ZA ZAŠTITU BILJA – SUBOTICA)
(1948–1956), 1948–1956*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.; 5 d.; 0,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fennmaradt iratanyagban a működésről szóló jelentések, bizottsági
jegyzőkönyvek, üzleti levelezés, munkautasítások, személyzeti iratok és
pénzügyi iratok vannak.
Az iratképző története:
A Növényvédelmi Állomást 1948-ban alapították Szabadkán, azzal a feladattal, hogy megszervezze a növényvédelmi szolgálatot, hogy adatokat
gyűjtsön a növényi betegségek megjelenéséről, terjedéséről, intenzitásáról,
és a kártevőkről, valamint az okozott károkról. Ezen kívül megszervezte a
belső és külső kontrollt, és a kivitelre szánt termékek ellenőrzését. 1950-től
Észak-Bácska Ellenőrzési Szervezete lett, neve: Inspektorat za zaštitu bilja za Severnu Bačku, 1954-től pedig, Növényvédelmi Állomásként működött
Szabadka székhellyel.413 1956. február 8-án, mint Körzeti Növényvédelmi Állomás szűnt meg, Vajdaság Végrehajtó Tanácsának 667-es számú végzése
alapján.
A fond története:
A fondot 1957-ben vette át a Levéltár, rendezetlen állapotban, a levéltári
rendezést 1984/85-ben hajtották végre.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 117–118. A fond neve: Reonska stanica za
zaštitu bilja – Subotica (1948–1953).
413 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság iratai – Szabadka, 1954/33411 sz. határozat.
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F. 113 A bAzA ÁLLAMI GABONAALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (DIREKCIJA DRŽAVNOG ŽITNOG FONDA „BAZA“ –
SUBOTICA) (1948–1950), 1947–1952
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 11 d.; 1,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött levéltári iratok között a következők vannak: fizetési listák és
napi jelentések a felvásárlásról, amik felvásárló állomások szerint vannak rendezve, levelezés az igazgatósággal és a felszámolási bizottság levelezése,
valamint adatok a munkavállalókról.
Az iratképző története:
A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya (Vlada Federativne
Narodne Republike Jugoslavije), a Kereskedelmi Minisztérium (Ministarstvo trgovine) javaslatára 1948-ban létrehozta az Állami Gabonaalap Igazgatóságot (Direkcija državnog žitnog fonda).414 A Rendelet 7. pontjában szabályozták
az Igazgatóság tevékenységi körét, ami a következő: Gabonafélék átvétele a
felvásárlással foglalkozó szervezetektől, áruval kapcsolatos szerződések
megkötése, nyilvántartás vezetése a gabonafélék behozataláról és kiviteléről
illetékességi területén, adatgyűjtés megszervezése a felvásárló vállalatoktól
és azok terepen dolgozó képviselőitől, adatok begyűjtése a lerakatoktól, a teljes árukészlet helyes raktározásának megszervezése, hogy a készlet minősége megőrződjön, gondoskodás a raktárak biztonságáról, és egyebek. Az
Igazgatóságot annak lerakataival együtt, 1950. július 31-én szüntették meg
kormányrendelettel.
A fond története:
A fondot 1952. december 11-én vette át a Levéltár, de előtte a felszámolást
végző bizottság selejtezett az 1949–1950-es évek irataiból. 1969-ben 26,1
ifm. iratot selejteztek, de erről nem készült jegyzőkönyv. A fondot 1984-ben

414 Službeni list FNRJ,(Odredba o državnom žitnom fondu; Uredba o osnivanju i radu
Direkcije državnog žitnog fonda) 1948/85 sz. 1948 októberében jelent meg a Kormány
határozata és rendelete.

215

rendezték és készítettek hozzá raktári jegyzéket. A rendezés során még 1,5
ifm. iratot kiselejteztek, így 1,4 ifm. maradt állandó megőrzésre.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 114 A JAGNJE VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE „JAGNJE“ – SUBOTICA)
(1948–1955), 1949–1955
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,36 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratanyagban az igazgató bizottság, a munkástanács, a
munkaértekezletek jegyzőkönyvei, a levelezések, pénzügyi-számviteli iratok
és a felszámoló bizottság iratai vannak.
Az iratképző története:
A Városi Népbizottság 1948. december 11-én a 78-as számú döntéssel
hozta létre Szabadkán a Városi Közétkeztetési Vállalatot (Gradsko preduzeće
za društvenu ishranu u Subotici). A vállalat helyi jellegű állami vendéglátóipari besorolású volt. Három évvel megalakulása után a tevékenységi köre
bővült, és az 1951/90-es városi népbizottsági döntés értelmében a vendéglátóipari vállalat városi lett, neve is megváltozott: „Jagnje” Gradsko ugostiteljsko preduzeće.415 A tevékenységi köre a szállodák, kávéházak,
éttermek, büfék és cukrászdák szolgáltatásaira is kiterjedt. A nem kielégítő
üzleti eredmények miatt 1953-ban összevonták a Grozd nevű Vendéglátóipari Vállalattal, amely fedezte a veszteségeit. Az egyesülésről szóló döntést
1953. január 23-án a Városi Népbizottság hozta meg, száma: 1953/2320. A
neve is megváltozott és Jagnje Vendéglátóipari Vállalat (Ugostiteljsko preduzeće Jagnje) lett. A végleges felszámolási eljárás 1954. február 2-án kez415 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság 1951. november 24-én tartott ülésének jegyzőkönyve.

216

dődött és 1955. március 31-ig tartott. A cégjegyzékből a szabadkai Kerületi
Gazdasági Bíróság (Okružni privredni sud u Subotici) végzése alapján 1955ben törölték.
A fond története:
A fondot a felszámoló bizottságtól vette át a Levéltár 1957. február 22-én,
3,20 ifm. terjedelemben. 1978-ban kiselejteztek belőle 2,6 ifm. iratot. A végleges rendezéskor még 0,12 ifm.-t selejteztek ki, így 3 doboz maradt, ami 0,36
ifm. A Grozd Vendéglátóipari Vállalat iratanyaga külön fondba került (F. 307).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 115 AZ ObUćAr CIPÉSZMŰHELY IRATAI – SZABADKA
(„OBUĆAR“ ZANATSKA RADNJA – SUBOTICA)
(1948–1958), 1950–1958*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,30 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratanyagban a cipészműhely működéséről szóló jelentések,
levelezés, szerződések vannak. Adatokat tartalmaznak a műhely megnyitásáról, foglalkoztatottjairól és pénzügyeiről.
Az iratképző története:
Az I. Lakókörzet Népbizottsága hozta létre 1948-ban, a 4428-as számú
döntésével, az I-es körzet kisipari cipészműhelyét. 1953-ban nevet változtatott és a cipészműhely, „Obućar” zanatska radnja za izradu obuće – Subotica,
néven folytatta tevékenységét. A műhely új cipőket gyártott és régieket is javított. A műhely már 1953-ban veszteségesen működött, az 1954-es szanálása,

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 119. A fond neve: Zanatska radnja za izradu
obuće „Obućar“ – Subotica (1950–1955).
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pedig sikertelen lett, így 1955-ben elkezdődött a felszámolási eljárás, ami
1958-ban fejeződött be.417
A fond története:
A fondot 1958. október 29-én vette át a Levéltár, rendezetlen állapotban.
Az iratok hat ládában voltak. Összesen 5 iratfolyómétert selejteztek ki, és 0,30
ifm. maradt meg.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 116 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – GUNARAS
(NARODNI ODBOR OPŠTINE GUNAROŠ – GUNAROŠ)
(1950–1957), 1951–1956*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 18 fasc.; 1,15 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratok között általános közigazgatási és pénzügyi-számviteli
iratok, összeírások a háztartásokról, jelentések a természeti csapásokról, és
adásvételről szóló végzések vannak.
Az iratképző története:
A Szerb Népköztársaság közigazgatási-területi beosztásáról szóló törvény
10. pontja, valamint VAT Statútumának alapján a Vajdaság Népképviselőháza
(Narodna skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine) 1950. október 21-i
ülésén határozatot fogadott el, a tartomány területi beosztásáról. A határozat
1. fejezetének 5. bekezdése szerint a Njegoševoi Helyi Népbizottságból, a
Topolyai járásban, kivált Gunaras falu, és Gunaras székhellyel megalakult a

SzTL F. 115 Fonddosszié. Raktári jegyzék, jegyzet a fondról.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 116–117. A fond neve: Narodni odbor –
Gunaroš (1951–1957).
417
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Gunarasi Helyi Népbizottság („MNO Njeguševo sreza Bačkotopolskog, Mesni
narodni odbor Gunaroš, sa sedištem u Gunarošu“).419 Az 1951. június 15-i
ülésen az újonnan létrejövő népbizottság illetékességének a határait is kijelölték (1. fejezet, 3. bekezdésében). 1952-ben a Népbizottságokról szóló
törvény és a Szerb Népköztársaság területi beosztásáról szóló törvény
értelmében a helyi népbizottság községi népbizottsággá alakult át. Ezek után
Gunarason, az újabb területi átszervezés következményeként 1957. január
1-jétől a községi népbizottság helyi irodává alakult, és a Topolyai Községi
Népbizottság Helyi Irodájaként működött tovább.420
A fond története:
A fondot 1968-ban vette át a Levéltár, rendezetlen állapotban, 3,50 ifm.-t.
A fondból kiválasztották, a Gunarasi Helyi Iroda 1957 és 1960 közötti iratait,
és azt a 81-es fondhoz, a Topolyai Községi Népbizottság irataihoz csatolták,
0,20 ifm. mennyiségben.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 117 A KOlONIJAl VEGYES KISKERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (TRGOVINSKO PREDUZEĆE ZA PROMET MEŠOVITOM
ROBOM NA MALO „KOLONIJAL“ – SUBOTICA)
(1952–1954), 1952–1954
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 4 d.; 0,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fennmaradt iratok között jegyzőkönyvek, jelentések, személyzeti és
pénzügyi-számviteli iratok vannak.
Zakon o administrativno-teritorijalnoj podeli NRS; Odredba o administrativno-teritorijalnim promenama na području APV, 1950.; Opšti zakon o narodnim odborima, Zakon o
podeli teritorije NRS na opštine, gradove i srezove, 1952. (Službeni list FNRJ, 22/1952.).
420 SzTL F. 116 Gunarasi Helyi Iroda (Mesna kancelarija Gunaroš), 90/1957.
419
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Az iratképző története:
Szabadkán a Kolonijal Vegyes Árut Forgalmazó Kiskereskedelmi Vállalat
1952-ben jött létre, és 1954-ben már meg is szűnt. A Városi Népbizottság
1954/33564-es számú döntésével megkezdődött a Kolonijal Gyarmatáruval
Kereskedő Vállalat (Trgovačko preduzeće za promet kolonijalnom robom
„Kolonijal“) felszámolása, majd pedig meg is szűnt.421
A fond története:
Az átvétel előtt a Kolonijal Vállalat helyiségében volt az iratanyag. A felszámoló bizottságtól 1957. február 28-án került a Levéltárba, ahol 1979-ben
17,5 ifm.-t selejteztek ki belőle.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F.118 AZ ELSŐ KOSÁRFONÓ SZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA
(PRVA KORPARSKA ZANATSKA ZADRUGA – SUBOTICA)
(1952–1958), 1952–1957*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az anyag általános és pénzügyi-számviteli iratokat tartalmaz, amelyekből
a kisipari szövetkezet ügyviteléről és pénzügyeiről informálódhatunk, valamint
azokról a problémákról, amelyek a szövetkezet rövid működési ideje alatt jelentkeztek.
Az iratképző története:
Az I. Kosárfonó Szövetkezet 1952. június 11-én tartotta alakuló közgyűlését. A szövetkezet tagja volt a Szerbiai Kisipari Szövetkezetek SzövetSzTL F. 117 Fonddosszié, 3/1.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 120. A fond neve: I Korparska zadruga –
Subotica (1952–1954).
421
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ségének (Savez zanatskih zadruga Srbije). Felszámolását a Stari grad
Községi Népbizottsága (Narodni odbor opštine) rendelte el, miután a Kerületi
Gazdasági Bíróság (Okružni privredni sud) Szabadkán, az L.2/54 sz. végzésével döntött felszámolásáról.423 A szövetkezet felszámolása 1954 júliusától kezdődött, és a cégnyilvántartásból a Kerületi Gazdasági Bíróság
Fi-320/58-as száma alatt törölték.
A fond története:
A fondot 1958. április 11-én vette át a Levéltár, rendezetlen állapotban,
0,50 ifm.-t. Miután az értéktelen dokumentumokat (0,38 ifm.) kiselejtezték,
megőrzésre mindössze 0,12 ifm. maradt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 119 A VÁROSI TEJÜZEM IRATAI – SZABADKA
(GRADSKA MLEKARA – SUBOTICA)
(1949–1955), 1948–1956*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 5 d.; 0,70 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A Városi Tejüzem megőrzött irataiban gyakorlatilag nincsenek is olyanok,
amelyek a tevékenységéről szóló adatokkal szolgálnának. Főleg a felszámolásával kapcsolatos iratok maradtak meg. A könyvek közül néhány iktatókönyv került Levéltárba, de a hozzá tartozó iratok nem. A munkavállalók
törzskönyve megőrződött, a bérjegyzékek nagyon rossz állapotúak, a pénzügyi-számviteli iratokból, csupán két év zárójelentése és pénzügyi kartonjai
vannak.
SzTL F. 118 Fonddosszié, 3/1.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 120–121. A fond neve: Preduzeće za otkup
i prodaju mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda „Gradska mlekara“ – Subotica (1952–
1955).
423
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Az iratképző története:
A Városi Népbizottság 1948. december 31-én döntött arról, hogy tejüzemet
hoz létre, a Gradsko preduzeće „Ishrana“, a városi élelmezési vállalatból való
kiválással. Ezt követően, 1949. március 10-én, meg is alapították a Városi Tejgyárat Szabadkán, pontos neve: Gradsko preduzeće za otkup, trgovinu i
proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda, röviden: „Gradska mlekara“ Subotica).425 Feladata volt a város lakosságának ellátása tejjel és tejtermékekkel.
A Városi Népbizottság Gazdasági Tanácsa (Savet za privredu Narodnog odbora grada Subotice) 1955. február 15-én tartott rendes ülésén megvitatta a
tej és tejtermékek forgalmazásával foglalkozó vállalat működését, és arra a
megállapításra jutott, hogy nincsenek meg a további működésnek a gazdasági
alapjai, ezért javasolta a tejüzem felszámolását. A Népbizottság mindkét
tanácsa, a Gazdasági Tanács javaslatára és a hatályos törvények alapján
1955. február 28-án döntött a Mlekara felszámolásáról. A fenti adatok a levéltári anyagból származnak.
A fond története:
A fond iratanyagát 1958. január 26-án vette át a Levéltár (02/27-es átvételi
jegyzőkönyv), rendezetlen állapotban. Az első, goromba rendezéskor 3 ifm.
iratot selejteztek ki, a későbbi rendezés folyamán pedig, még 0,3 ifm.-t.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 120 A SZABADKAI JÁRÁSI IPARKAMARA IRATAI – SZABADKA
(SRESKA ZANATSKA KOMORA – SUBOTICA)
(1950–1962), 1933–1963*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 47 k.; 24 d.; 4,18 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
425 SzTL F. 68 A Városi Népbizottság Pénzügyi Elnökségének végzése (rešenje
Predsedništva za finansije), 12396. sz. 1949. március 10.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 121. A fond neve: Sreska zanatska komora
– Subotica (1952–1962).
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A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban a tanulókról, a felszabadult segédekről, az alkalmazásban lévő segédekről, az iparosokról, a Kamara szekcióiról, az iparosokat
érintő eseményekről, és magáról a Kamara működéséről vannak adatok.
Ebben a fondban a Városi Iparkamara alakulását előkészítő bizottság
munkájáról, az iparosok kulturális-művészeti egyesületéről, a Büfé vendéglátóipari egységről és az iparosok hivataláról (Zanatski biro) csupán irattöredékek vannak.
Az iratképző története:
Az Iparosokról szóló 1950. évi törvény427 alapján, az ipartestületeket felszámolták és iparkamarákat alakítottak. Az előkészítő bizottságot (Pripremni
odbor) 1950 elején alapították, és a Kamara megalapításáig, július 26-ig
működött. Szabadkán a Városi Iparkamara: Gradska zanatska komora 1950.
július 27-én alakult meg. Szervei a következők voltak: Közgyűlés (Skupština),
Igazgató Bizottság (Upravni odbor), Felügyelő Bizottság (Nadzorni odbor),
Becsületbíróság (Sud časti), 1961-től pedig, létrejöttek a szakbizottságok (odbori i komisije) is. A kamaráknak kirendeltségei, 1961-től szekciói is voltak. A
Szabadkai Városi Iparkamara (Gradska zanatska komora Subotica), 1956ban Szabadkai Járási Iparkamarává (Sreska zanatska komora Subotica)
alakult. 1961-től a neve Szabadkai Járási Iparos és Kommunális Kamara
(Sreska zanatsko-komunalna komora Subotica) lett. Ezen a néven fejezte be
működését 1962 végén, az Egységes gazdasági kamarák létrehozásáról
szóló törvény (Zakon o formiranju jedinstvenih privrednih komora) alapján.
A fond története:
A fond iratanyaga az Iparkamarát felszámoló bizottságtól a Szabadkai
Járási Gazdasági Kamarához került. Az iratokat 1965-ben, a Járási Gazdasági
Kamara Felszámoló Bizottságától vette át a Levéltár, 1980-ban pedig, a Szabadkai Iparosok Egyesületétől.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

427

Zakon o zanatstvu. (Službeni glasnik NRS, br. 18/1950.).
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F. 121 A SZABADKAI JÁRÁSI KERESKEDELMI KAMARA IRATAI SZABADKA (SRESKA TRGOVINSKA KOMORA – SUBOTICA)
(1952–1962), 1952–1962*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 34 k.; 71 d.; 9,5 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Kamara tevékenységéről, a kereskedőkről, az üzletek és a
különböző kereskedelmi vállalatok munkavállalóiról (szakképzettségi vizsgáikról) vannak adatok, a Kamara jegyzőkönyveiben, elemzéseiben, jelentéseiben, levelezéseiben és a tanoncokról, segédekről és a kereskedőkről
vezetett nyilvántartásaiban.
Az iratképző története:
Az alakuló ülést, 1952. augusztus 26-án tartották. A Kamara A kereskedelmi és vendéglátóipari kamarák létrehozásáról szóló rendelet (Uredba o
osnivanju trgovinskih i ugostiteljskih komora) alapján jött létre, neve Szabadkai Kereskedelmi Kamara (Trgovinska komora za grad Suboticu) lett. Feladatait a statútumában rögzítették, amit Szabadka Városi Népbizottsága
hagyott jóvá.429 A Szabadkai járás 1955 szeptemberi megalakulását
követően, a városi kamara járási kamarává alakult, és 1955. december 14-től
1962 áprilisáig Szabadkai Járási Kereskedelmi Kamara néven működött. A
Kamarát 1962-ben szüntették meg, de a későbbiekben Szabadka Járási Gazdasági Kamarájának Kereskedelmi Szekciójában folytatta tevékenységét.
A Kamarát azért hozták létre, hogy az áruforgalom fejlesztése és a
kereskedők érdekeinek védelme érdekében tevékenykedjen, hatással legyen
a kereskedelemben dolgozók szakképzésére.
A fond története:
A fondot 1965. május 13-án vette át a Levéltár, miután megszűnt a Gazdasági Kamara (Privredna komora). Az iratmennyiség 16 ifm. volt, rendezését
1974-ben és 1990-ben végezték.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 121–122. A fond neve: Sreska trgovinska
komora – Subotica (1952–1963).
429 SzTL F. 121 Fonddosszié, 7/2.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyrészt megőrzöttek.

F. 122 A bUDUćNOSt HENTESÁRU- ÉS KOLBÁSZKÉSZÍTŐ
SZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA
(MESARSKO-KOBASIČARSKA ZADRUGA „BUDUĆNOST“ – SUBOTICA)
1952–1958), 1952–1958*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 fasc.; 0,30 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban szabályzatok, alapító okirat, jegyzőkönyvek, munkatervek, statisztikai jelentések, együttműködési és bérleti szerződések, iratok a kényszerfelszámolásról, levezés, zárszámadások, kartonok az állóeszközökről, az
állóeszközök összeírása (vagyonleltár), fizetési listák, személyzeti iratok vannak.
Az iratképző története:
A szövetkezet 1952. november 13-án tartotta alakuló közgyűlését, tíz
iparos részvételével. Szabadka Városi Népbizottságának Gazdasági Tanácsa
(Savet za privredu NO grada Subotice) pedig 1954. nov. 2-án határozott a
szövetkezet létrehozásáról szóló szerződés jóváhagyásáról, a kisipari üzletekről és vállalatokról szóló rendelet (Uredba o zanatskim radnjama i zanatskim preduzećima) 52. szakasza alapján. A szövetkezet önálló iparos
üzletként működött, így azok a jogok és kötelezettségek vonatkoztak rá, mint
a többi önálló üzletre. Az üzemben kolbász- és egyéb húsáru készítésével, a
hentes tevékenységi körébe tartozó tevékenységgel foglalkoztak, haszonállatok levágásával, húsfeldolgozással, a húskészítmények saját üzletben való
árusításával. Kezdetben két üzletük volt. 1954. januárjában még hat üzletet
nyitottak. Mivel nagy volt a vesztesége és működése sem volt jövedelmező,

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 122. A fond neve: Mesarsko-kobasičarska
zadruga „Budućnost“ – Subotica (1953–1956).
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ezért döntés született az üzem felszámolásáról, amelyet Szabadkán, a
Kerületi Bíróságon folytattak le, és amely 1958. október 15-én zárult.431
A fond története:
Az összes iratot 1959. március 30-án adták át a Levéltárnak.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 123 A SZABADKAI JÁRÁSI VENDÉGLÁTÓIPARI KAMARA IRATAI –
SZABADKA (UGOSTITELJSKA KOMORA SREZA SUBOTICA –
SUBOTICA) (1951–1962), 1947–1962*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 18 k.; 53 fasc.; 3 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fondban pénzügyi főkönyvek, számviteli naplók, az átalánydíjas vendéglátóipari üzletek dokumentációja, személyi iratok, a munkavállalók által elvégzett tanfolyamok iratai és zárszámadások vannak.
Az iratképző története:
A Szabadkai Vendéglátóipari Vállalatok és Üzletek Egyesülete (Udruženje
ugostiteljskih preduzeća i radnji za grad Subotica) alakuló közgyűlése 1951.
december 26-án volt, ettől kezdve folytatta gazdasági és általános tevékenységét. Az 1952. július 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésén nevet változtatott, és Szabadkai Vendéglátóipari Kamara lett.433 Tagjai önkéntes alapon
lehettek. A Kamarán belül kétszer is működött vendéglátóipari iskola és
különböző kurzusokat is tartottak. Szabadkai Járási Vendéglátóipari Kamara
SzTL F. 122 Fonddosszié, 3/1.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 122–123. A fond neve: Sreska ugostiteljska
komora – Subotica (1953–1962).
433 Rendelet a kereskedelmi és vendéglátóipari kamarák létrehozásáról. (Uredba o
osnivanju trgovinskih i ugostiteljskih komora. Službeni list FNRJ, br. 31/1952.)
431
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néven 1955 szeptemberétől 1962. szeptember végéig működött, mert ekkor
megalakult a Szabadkai Járási Gazdasági Kamara.
A fond története:
A Vendéglátóipari Kamara iratait a Gazdasági Kamara helyiségeiben
őrizték. A Gazdasági Kamara felszámolása után, 1965. május 13-án, a Levéltár vette át.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 124 SZABADKA KÖZSÉG LAKÓKÖZÖSSÉGEINEK IRATAI –
SZABADKA (STAMBENE ZAJEDNICE OPŠTINE SUBOTICA –
SUBOTICA) (1960–1964), 1960–1964*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 3 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratanyagban a Lakóközösség szolgáltatásairól, az épületeken
elvégzett karbantartási (szervizelési) iparos tevékenységről, és a munkavállalókról vannak adatok.
Az iratképző története:
A lakóközösségek 1960-ban alakultak, a Lakóközösségekről szóló
törvény435 alapján, miután az 1959. évi, a köztársaság községeinek és járásainak területi beosztásáról szóló törvény is hatályba lépett. A lakóközösségeken keresztül a lakosság közvetlenül vehetett részt a község
kommunális és szociális kérdéseinek megoldásában. A város tizenhárom (I–
XIII.) lakóközösségre volt felosztva.436 A lakóközösségek 1964 közepén
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 123. A fond neve: Uprava stambene zajednice broj 1 – Subotica (1954).
435 Opšti zakon o stambenim zajednicama. (Službeni list FNRJ, 1959/16. sz.)
436 Szabadka Járási Népbizottságának Hivatalos Lapja (Službeni list NOS Subotica)
1960/33. sz. 1960. okt. 25.
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szűntek meg, és helyettük jöttek létre a helyi közösségek (mesne zajednice).
A fond története:
A 0,45 ifm. iratanyag, az 1975-ben átvett Novi grad (Gradsko preduzeće
„Novi grad“ Subotica) vállalat irataiból került ki. A selejtezés után 0,40 ifm.
maradt állandó megőrzésre.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része maradt meg.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 125 A brESKvA ÖNÁLLÓ GYÜMÖLCSKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA („BRESKVA“ SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA
PROMET VOĆEM – SUBOTICA) (1954), 1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A megőrzött iratanyagban az üzlet létrehozásáról és eszközeiről, valamint
a felszámolási eljárásról vannak adatok.
Az iratképző története:
A Breskva Önálló Gyümölcskereskedést az Ishrana Kereskedelmi Vállalatból hozták létre 1954. április 13-án. Az üzlet a kollektíva döntése, valamint
a Vállalatok és üzletek létrehozásáról szóló rendelet alapján alakult.438 A
kereskedés 1954. november 30-án hagyta abba működését. A rendes felszámolási eljárás egy hónapig tartott.439 A felszámolás befejezése után a

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 123–124. A fond neve: Samostalna trgovinska radnja „Breskva“ – Subotica (1954–1955).
438 Uredbe o osnivanju preduzeća i radnji. (Službeni list FNRJ br. 51/1953.)
439 SzTL F. 125 Fonddosszié, 3/1.
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Breskva üzlete a hajdújárási Ravnopravnost Önálló Üzlet tulajdonába került.440
A fond története:
Az iratanyag a Könyvelőiroda (Biro za knjigovodstvene usluge) helyiségeiben volt elhelyezve, amit 1956. január 9-én, a felszámolási eljárás befejezése után, innen vett át a Levéltár. Az iratanyag hiányzó részeiről és
korábbi károsodásairól nincsenek pontos adataink.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok töredékesen megőrzöttek.

F. 126 A DUNJA ÖNÁLLÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYKERESKEDÉS
IRATAI – SZABADKA („DUNJA“ TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – SUBOTICA)
(1954) 1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1442 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban állóeszközök leltárkönyve, beérkező áruk iktatója,
alapító okiratok, szabályzatok, díjszabályzat, pénzügyi mérleg, statisztikai jelentés, pénzügyi napló és kartonok vannak.
Az iratképző története:
Az Ishrana Vállalat Munkástanácsa 1954. április 13-án döntött az 5-ös
számú üzlet kollektívájának javaslata alapján, annak kiválásáról és önálló
üzletté alakulásáról. Ez a döntés a Vállalatok és üzletek létrehozásáról szóló
Službeni list FNRJ br. 51/1953.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 124. A fond neve: Samostalna trgovinska
radnja „Dunja“ – Subotica (1954–1955).
442 A könyv puha kötésű és dobozban őrzik.
440
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rendelet 69-es fejezete alapján született.443 A Dunja mezőgazdasági terményeket forgalmazó kereskedelmi üzletet Szabadkán, a Mikić út 13. alatti
címen jegyezték be a Szabadkai Gazdasági Vállalatok Nyilvántartásának (Registar privrednih preduzeća), I. kötetébe, a 220-as regisztációs lapra. Az üzletet
1954-ben számolták fel.
A fond története:
Az iratanyagot 1956. január 9-én vette át a Levéltár 0,30 ifm. mennyiségben. Az első selejtezést 1979. december 31-én végezték, amikor 0,25 ifm.
iratot selejteztek ki. A végleges rendezés 1988 októberében történt, és ekkor
még 0,05 ifm. értéktelen iratot selejteztek ki, és a fondban 0,05 ifm. irat
maradt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 127 A KrUŠKA ÖNÁLLÓ GYÜMÖLCSKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA („KRUŠKA“ SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA
PROMET VOĆEM – SUBOTICA)
(1954), 1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban állóeszközök leltárkönyve, levelezés, pénzügyi iratok vannak.
Az iratképző története:
Az Ishrana Kereskedelmi Vállalat Munkástanácsa 1954. április 24-én úgy
döntött, hogy a 2. számú üzlete, amely a Strossmayer utca 22-es szám alatt
Uredba o osnivanju preduzeća i radnji. (Službeni list FNRJ, 1953/51 sz.)
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 124. A fond neve: Samostalna trgovinska
radnja „Kruška“ – Subotica ( 1954–1955).
443
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volt, kiváljon, és Kruška néven Mezőgazdasági Termékeket Forgalmazó
Önálló Üzlet (Samostalna trgovinska radnja poljoprivrednih proizvoda
„Kruška“) legyen. Az új üzlet gyümölccsel és zöldséggel, tejjel és tejtermékekkel, élelmiszerrel és háztartási cikkekkel, üdítő és alkoholos italokkal,
hússal, hústermékekkel és tojással kereskedett. A Szabadkai Népbizottság
Gazdasági Bizottsága, elemezve az önálló kereskedések működését, arra a
megállapításra jutott, hogy a Kruška kereskedelmi cég nem jövedelmező,
ezért 1954. november 2-án azt javasolta a Szabadkai Városi Népbizottságnak,
hogy számolja fel azt. Az üzletet a felszámolás után a hajdújárási Ravnopravnost Önálló Munkaközösség (SRZ „Ravnopravnost“ iz Hajdukova) vette
át 1954. december 1-jén.
A fond története:
Az iratanyagot 1956. január 9-én, a felszámoló bizottságtól vette át a Levéltár, 0,63 ifm. mennyiségben.445 1979-ben 0,43 ifm.-t, 1988-ban pedig még
0,14 ifm. iratot selejteztek ki. Így a fondban 0,12 ifm. irat maradt tartós
megőrzésre, amit egy levéltári dobozban helyeztek el.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 128 A MALINA ÖNÁLLÓ GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGKERESKEDÉS
IRATAI – SZABADKA („MALINA“ TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET
VOĆEM I POVRĆEM – SUBOTICA) (1954) 1954*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag csak részben őrződött meg, ezért kevés adatunk van a Malina kereskedés működéséről.
SzTL F. 127 Átvételi jegyzőkönyv 3/1956. január 9.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 125. A fond neve: Samostalna trgovinska
radnja „Malina“ – Subotica (1954–1955).
445
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Az iratképző története:
Az Ishrana Kereskedelmi Vállalat Munkástanácsa 1954. április 13-án a 13as üzlet kollektívájának kérésére döntött annak kiválásáról, és arról, hogy a
mezőgazdasági termékeket forgalmazó kereskedés önálló üzletként működjön tovább. Malina néven írták be a gyümölcs és zöldség forgalmazására létrehozott üzletet, Szabadkán a szabadkai gazdasági vállalatok regiszterébe
(Registar privrednih preduzeća), annak I. kötete, 225-ös oldalán, 225-ös szám
alatt. Székhelye a Jugoszláv Néphadsereg út 7. (Put JNA broj 7.) szám alatt
volt.
A fond története:
Az 1954–1955-ből származó iratanyagot 1956 januárjában vette át a Levéltár 0,30 ifm. mennyiségben, és december 31-én 0,24 ifm.-t kiselejteztek. A
végleges rendezésnél még 0,01 ifm.-t selejteztek. A fond iratai csak 1954-ből
maradtak meg, terjedelme 0,12 ifm.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 129 A trEŠNJA GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA („TREŠNJA“ TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET VOĆEM
I POVRĆEM – SUBOTICA) (1954–1959), 1954–1959*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyagban üzletvitelről szóló iratok, zárszámadások és a felszámolási
eljárás iratai vannak.
Az iratképző története:
Az Ishrana Kereskedelmi Vállalat Munkástanácsa döntést hozott a vállalat
átszervezéséről, úgy hogy eddigi üzletei önálló üzletek legyenek. A Trešnja
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 125. A fond neve: Trgovinska radnja za promet voćem i povrćem „Trešnja“ – Subotica (1954–1955).
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önálló üzlet, gyümölccsel és zöldséggel, valamint tejjel és tejtermékekkel,
üdítő- és szeszesitalokkal, és háztartási cikkekkel kereskedett. Az üzlet 1954ben alakult, de már 1955. jún. 30-án meg is szűnt. A Trešnja, az önálló
kereskedelmi egység veszteségen működött, ezért a Városi és Járási
Kereskedelmi Kamara (Trgovinska komora za grad i srez Suboticu) megszüntetését javasolta. Rendes felszámolási eljárás alá vonták, ami csak 1959-ben
zárult.
A fond története:
A Trešnja Gyümölcs- és Zöldségkereskedés iratait 1959-ben vette át a Levéltár.448
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 130 A vOJvODINA ÉTTEREM, ÖNÁLLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLET
IRATAI – SZABADKA (SAMOSTALANA UGOSTITELJSKA RADNJA
RESTORAN „VOJVODINA“ – SUBOTICA)
(1954–1956), 1954–1956*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az étterem gazdálkodásáról és a munkavállalókról maradtak meg iratok.
Az iratképző története:
A Vojvodina, mint önálló vendéglátóipari üzlet és étterem, a Drapšin generális utca (a mai Gombkötő utca) 2. szám alatt működött. A Spartak Vendéglátóipari Vállalatból vált ki, és 1954. augusztus 1-jén kezdte meg

SzTL F. 129 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-281/1 sz. 1959. július 25.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 125–126. A fond neve: Samostalna ugostiteljska radnja „Vojvodina“ – Subotica (1954–1956).
448
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működését, de már 1955. május 31-én meg is szűnt, felszámolása pedig,
1956-ban fejeződött be.
A fond története:
Az iratanyagot 1957-ben vette át a Levéltár 0,50 ifm. mennyiségben. A rendezés során 0,38 ifm. iratot kiselejteztek, így megőrzésre 0,12 ifm. maradt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 131 A bAlKAN ÖNÁLLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLET IRATAI –
SZABADKA („BALKAN“ SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA –
SUBOTICA) (1954–1957), 1954–1957*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az üzlet gazdálkodásáról és a munkavállalókról maradtak meg adatok.
Az iratképző története:
A Balkan, mint önálló vendéglátóipari egység 1954. augusztus 1-jén kezdte
meg működését, Szabadkán.451 A Beograd Vendéglátóipari Vállalat szabadkai vállalatából (Ugostiteljsko preduzeće „Beograd“ Subotica) vált ki. Székhelye a Halasi út (Karađorđev put) 13. alatt volt. Veszteséges működése miatt a
Stari grad községi népbizottsági döntés alapján kezdték meg felszámolását.452
A Kerületi Gazdasági Bíróság nyilvántartásából egy évvel később, 1957-ben
törölték.453
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 126. A fond neve: Samostalna ugostiteljska
radnja „Balkan“ – Subotica (1954–1957).
451 SzTL F. 131 A szabadkai Városi Népbizottság 1954. július 29-i 24765-ös számú
végzése.
452 SzTL F. 131 1956 novemberében hozott 24124-es számú végzés.
453 SzTL F. 131 1957. december 7-én hozott Fi-1150/57-es számú végzés.
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A fond története:
A fondot közvetlenül a felszámolási eljárás befejezése után vette át a Levéltár, 0,20 ifm. mennyiségben. 1979-ben 0,14, 1990-ben pedig, 0,01 ifm. iratot kiselejteztek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 132 AZ 5. SZÁMÚ BIZOMÁNYI ÜZLET IRATAI – SZABADKA
(KOMISIONA RADNJA BROJ 5 – SUBOTICA)
(1954–1957), 1954–1957
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz az üzlet létrejöttéről, megszűnéséről, az áruk fajtájáról
és a munkavállalókról.
Az iratképző története:
1954. június 1-jén alapították, a bizományba átvett áru eladására szakosodott, 5-ös számú üzletet, székhelye a Boris Kidrič utca (a mai Korzó) 7es szám alatt volt. Az önállósulás előtt a Rokkantak Viszonteladó Vállalatához
(Invalidsko komisiono preduzeće Subotica) tartozott. Az üzlet, veszteséges
működése miatt szűnt meg 1957 júniusában, miután lezárult a felszámolási
eljárás.
A fond története:
Az iratokat a Felszámoló Bizottságtól vette át a Levéltár 1957 decemberében, rendezetlen állapotban, 0,50 ifm. mennyiségben.454
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
454

SzTL F. 132 Fonddosszié, fondtörténet, levéltári anyag átvétele 1957. dec. 23.
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F. 133 A FRUŠKA GORA ÖNÁLLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLET IRATAI –
SZABADKA („FRUŠKA GORA“ SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
RADNJA – SUBOTICA)
(1954–1958), 1954–1958*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.**A fond iratanyaga, két
könyv és levéltári dobozban vannak.
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az üzlet pénzügyeiről és a munkavállalókról maradtak meg adatok.
Az iratképző története:
A szabadkai Beograd Vendéglátóipari Vállalat (Ugostiteljsko preduzeće „Beograd“ u Subotici) munkástanácsa döntött büféje kiválásáról, amely
„Fruška gora“ néven, önálló vendéglátóipari üzletként kezdte meg működését, 1954. augusztus 1-jén. Tevékenysége eredménytelen üzletvitele miatt,
1956. november 1-jén szűnt meg. A szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság L.
17/56 számú döntése alapján, 1957. március 25-én rendelték el felszámolását.
A fond története:
A fond iratanyagát 1961-ben vette át a Levéltár 0,30 ifm. mennyiségben.
Az elsődleges selejtezés, majd a végleges rendezés közben végzett selejtezés után csupán egy doboznyi irat, 0,12 ifm. maradt meg.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 127. A fond neve: Samostalna ugostiteljska
radnja „Fruška gora“ – Subotica (1954–1958).

236

F. 134 AZ ELSŐ LAKÁSHIVATAL IRATAI – SZABADKA
(PRVA STAMBENA UPRAVA – SUBOTICA)
1954–1959), 1954–1959
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 16 k.; 29 d.; 3,98 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak végzések lakások kiutalásáról és cseréjéről, elkobzások érvénytelenítéséről (dekonfiskacija), lakbérek nagyságáról; lakásigénylések, kérvények lakások cseréje ill. kölcsönzése iránt; jövedelemigazolások,
ítéletek, engedélyek, adásvételi szerződések, a házfelügyelők munkaszerződései; szerződések a bérleti díjakról, a tiszteletdíjas szolgálatról, a
lakáshasználatról; bejövő számlák; a lakóközösségi tanács, a békéltető tanács
és a lakóközösségek bizottsági jegyzőkönyvei; lakásátvételi jegyzőkönyvek,
és jegyzőkönyvek a zárszámadások jóváhagyásáról.
Az iratképző története:
Az Első Lakáshivatal 1954-ben jött létre és 1959. március 30-án szűnt meg.
Az ekkor életbe lépett Lakóházak igazgatásáról szóló rendelet, a Községi népbizottságokról szóló törvény 48. fejezetének 13. pontja,457 valamint az Önállóan gazdálkodó intézményekről szóló rendelet 48-as és 49-es fejezete,458 a
szabadkai alsóvárosi községi Statútum 25-ös fejezete alapján, illetve, a
lakásügyekkel foglalkozó tanács (Savet za stambene poslove) javaslatára. A
felszámolás ideje alatt a Lakáshivatal tőkéjével a Donji Grad Község Népbizottsága rendelkezett.459
A fond története:
A fond iratait Szabadka Község Népbizottságától (Narodni odbor opštine
Subotica) vette át a Levéltár 1960-ban és 1962-ben.460 A lejárt őrzési idejű
457 Uredba o upravljanju stambenim zgradama; Zakon o narodnim odborima opština.
(Službeni glasnik NRS), 1952/29. sz.
458 Osnovna uredba o ustanovama sa samostalnim finansiranjem. (Službeni list FNRJ),
1953/51 sz.
459 SzTL F. 134 Szerv- és fondtörténeti bevezető. A Községi Népbizottság végzése
(Rešenje NOO Donji grad) 01-3050/1 sz. 1959. március 30.
460 SzTL F. 134 Szerv- és fondtörténeti bevezető. Jegyzőkönyvek: 03-184/1 sz., 03185/1 sz. 1960. júl. 22. és 03-197/1 sz. 1962. augusztus 15.
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értéktelen iratokat 1992-ben és 1994-ben selejtezték ki, 2,28 ifm. menynyiségben.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 135 A MÁSODIK LAKÁSHIVATAL IRATAI – SZABADKA
(DRUGA STAMBENA UPRAVA – SUBOTICA)
(1955–1959), 1954–1959*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 63 d; 7,75 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Megőrződtek az iktatókönyvek, regiszterek, névmutatók és más mutatók is,
a levelezés, az épületek és lakások utcánkénti nyilvántartása, jegyzőkönyvek,
szerződések, tervrajzok, végzések, személyi és számviteli iratok.
Az iratképző története:
A lakóközösségek azért jöttek létre, hogy a polgárok közvetlenül részt vehessenek a hatalomgyakorlásban, a község kommunális és szociális feladatain keresztül, valamint azért, hogy elősegítsék a település fejlődését és a
társadalom jólétének emelését. Úgy szervezték meg őket, hogy bizonyos urbanisztikai egységeket képviseljenek a községen belül. Szervei a: tanács, a
tanács végrehajtó bizottsága, az ellenőrző bizottság, a titkárság, és a békéltető tanács voltak. Szabadka területén 1954-ben öt lakóközösséget szerveztek.462 1955. január 1-jén a másodikat és a harmadikat a II. Lakáshivatallá
egyesítették. Az 1959-es új Lakóközösségekről szóló törvény értelmében
ezek 1960-tól megszűntek, és helyettük tizenhárom új lakóközösséget hoztak
létre az új törvény alapján.463
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 128. A fond neve: Druga stambena uprava
– Subotica (1954–1961).
462 SzTL F. 135 Szerv- és fondtörténeti bevezető. A Községi Népbizottság 10246. sz.
döntése 1954. márc. 29.
463 Zakon o stambenoj zajednici. (Službeni list FNRJ, 16/1959. godine).
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A fond története:
Az iratanyagot 1962-ban vette át a Levéltár az I. Lakáshivatal és a Dom
Kommunális Intézmény irataival együtt, az 1954–1959-es évekből.464 A fondot 1993 és 1994 között rendezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 136 A PrOMEt KÖZVETITŐ IRODA IRATAI – SZABADKA
(POSREDNIČKI BIRO „PROMET“ – SUBOTICA)
(1954–1958), 1954–1958*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 d.; 0,13 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Iratai az ingatlanok eladásáról és vásárlásáról, a pénzügyi-számviteli
tevékenységről és az alkalmazottakról vannak.
Az iratképző története:
A Promet Közvetítő Iroda 1954. november 24-én jött létre. Feladata volt,
hogy ingatlanokat közvetítsen, de később kiterjesztette tevékenységét használt ingóságokra is.
Pénzügyi nehézségek miatt 1957. november 27-én rendelték el felszámolását, a következő évben pedig, törölték a vállalatok jegyzékéből a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróságon.466
A fond története:
Az iratanyagot 1959-ben vette át a Levéltár 0,40 ifm. mennyiségben. 1979
és 1990 között a rendezések során 0,27 ifm. iratot selejteztek ki és 0,13 ifm.
irat maradt meg.
SzTL F. 135 Jegyzőkönyv 03-197/1/62 sz. 1962. augusztus 15.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 128. A fond neve: Posrednički biro „Promet“
– Subotica (1955–1956).
466 SzTL F. 136 1958. október 27-i Fi-1058 számú végzés.
464
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 137 A TOPOLYAI JÁRÁSI KERESKEDELMI KAMARA IRATAI –
TOPOLYA (TRGOVINSKA KOMORA SREZA BAČKA TOPOLA – BAČKA
TOPOLA) (1952–1960), 1952–1960*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 20 igy.; 10 fasc.; 2,30 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a járási kereskedelmi kamara különböző tagozatairól
és munkájukról, jegyzőkönyveket, iratokat a kamara alaptevékenységéről,
gazdálkodásáról és a szakképzettség különböző szintjeinek megszerzéséről.
Az iratképző története:
A Topolyai Járási Kereskedelmi Kamara 1952. október 1-jén jött létre a Kereskedelmi és vendéglátóipari kamarákról szóló rendelet alapján. Miután
1959. december 31-én megszűnt a Topolyai járás, ezért a járási kamara tevékenysége is megszűnt 1960 elején és a Szabadkai Járási Kereskedelmi
Kamarához csatolták. A Kereskedelmi Kamarába kereskedelemmel foglalkozó vállalatok társultak. A Kamara feladata volt, hogy fejlessze a tagok szervezettségét és tevékenységét, képviselje a kereskedelem érdekeit, bizonyítványokat adjon ki a munkások szakképzettségéről.
A fond története:
Az átvétel előtt a fond iratanyagát a Szabadkai Gazdasági Kamara helyiségeiben őrizték, majd ennek megszűnése után került a Levéltárba 1965.
május 13-án.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 129. A fond neve: Trgovinska komora –
Bačka Topola (1955–1960).
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F. 138 A SZABADKAI JÁRÁS NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (NARODNI ODBOR SREZA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1955–1965), 1947–1966*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 167 k.; 1234 d.; 152,97 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár a Tervrajzok Revíziós Bizottságának iratairól.
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A könyvek ügyosztályok szerint vannak rendezve. Az Általános Ügyosztály – opšte odeljenje (84 könyv), Művelődési Ügyosztály – prosvetno odeljenje (5 könyv), Személyzeti Ügyosztály – personalno odeljenje (20 könyv),
Pénzügyi Osztály – finansijsko odeljenje és egyéb könyvek. Az egyéb könyvek között vannak a különböző bizottságok: Tervrajzok Revíziós Bizottsága –
Komisija za reviziju projekata (3 könyv), Adóügyi Fellebbezések Bizottsága –
Komisija za poreske žalbe (11 könyv), Kihágási bíró – Sudija za prekršaje (15
könyv) és további különféle könyvek (12 db). A könyvek között a legtöbb az iktatókönyv (45) és mutató (39). A többi könyv: a foglalkoztatottak anyakönyvei (törzskönyvei), személyi jövedelmek kartonjai, a munkakönyvek nyilvántartásai, nyilvántartás az iskolák számáról, az adóügyi fellebbezések bizottsági jegyzőkönyvei, bérlajstromok, pénzügyi-számviteli könyvek, munkahelyi balesetek nyilvántartásai, összesítő nyilvántartások az alkalmazottakról,
kihágási általános lajstromkönyv és büntetésre javasoltak nyilvántartásai (kihágási bíró).
Az iratokban megtalálhatók a Járási Tanács, a Termelők Tanácsa és mindkét tanács, valamint az egyéb tanácsok és a községi népbizottságok ülésein
készült jegyzőkönyvek.
Az iratok is ügyosztályok szerint vannak rendezve. Az Általános Ügyosztály iratanyagában találhatók különböző jelentések, tervrajzok, építési engedélyek, végzések, ajánlatok, szerződések, költségvetések, társadalmi tervek,
meghívók előterjesztésekkel, szabályzatok, alapszabályok, munkatervek, beszámolók, kérdőívek, halotti anyakönyvi kivonatok, állampolgársági bizonyítványok, engedélyek halottak exhumálására, iratok az alkalmazottak kine-

* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 129–133. A fond neve: Narodni odbor sreza
Subotica (Skupština sreza Subotica) (1955–1965).
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vezéseiről, áthelyezéséről és előléptetéséről, továbbképzésekről, fegyelmi kihágásokról stb.
A Művelődési Ügyosztály figyelemmel kísérte különböző intézmények, mint
a közművelődési közösségek, Levéltár, Múzeum, Színház, Műemlékvédelmi
Intézet, mozik, testnevelési tanács, tanítóképző, rádió és mások tevékenységét.
A Személyzeti Ügyosztály iratai tartalmaznak: személyi dossziékat, a szakmai és vezető káderek személyi adatlapjait, jelentéseket a vezető beosztásban lévők szakvizsgáiról, jelentéseket a gazdaságban dolgozók szakvizsgáinak letételéről, a jelöltek jegyzékeit az autóvezetői vizsgára, illetve a
szakképzett és magasan szakképzett munkások vizsgáira, ösztöndíjasok
jegyzékeit és hasonlókat.
A Pénzügyi Osztályon belül két bizottság működött: az államosítással és a
befektetési programok revíziójával foglalkozó bizottságok.
Az Egyéb Iratok között találjuk a szabadkai járási ötletterveket és tervrajzokat felülvizsgáló bizottság iratait, a dokumentációs és tájékoztatási osztály
iratait. Az ún. Különféle Iratok között vannak: a járási fegyelmi bírósági iratok,
jelentések a vállalatok gazdálkodásáról, a különböző felügyelőségek, tanácsok és titkárságok tevékenységéről, illetve iratok az egészségügyről, a kisiparról és a mezőgazdaságról.
Az iratképző története:
A Szabadkai Járás Népbizottsága, 1955-ben alakult, amikor a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területi beosztásáról szóló törvény469
alapján, 1955. szeptember 1-jével megalakult a Szabadkai járás. A járást a
következő községek alkották: a város belterületén alakult alsóvárosi, újvárosi
és óvárosi (Donji grad, Novi grad, Stari grad) községek, és a város körüli települések községei: Bajmok, Békova, Györgyén, Nagyfény, Palics és Tavankút.
A járás a (munkás) nép önigazgatásának politikai-területi szervezete, illetve a község és a helyi lakosság társadalmi-gazdasági közössége. A járás
gondoskodott a saját területén lévő községek gazdasági és társadalmi fejlődéséről és e cél érdekében szakmai segítséget nyújtott jogaik és feladataik
megvalósításához. A járásnak rendelkezési joga volt meghatározott földterületek, épületek és a népvagyon felett (kivéve, ha ezeket a jogokat, a törvény
alapján, felsőbb állami szervek kapták meg). A járási népbizottságok a saját
költségvetésük terhére alapíthattak gazdasági vállalatokat, valamint kommunális, kulturális, közművelődési, egészségügyi és szociális intézményeket.
469

szám.)
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Zakon o područjima srezova i opština NRS. (Službeni glasnik NRS, 1955. év 56.

Az 1959. évi, a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területi
beosztásáról szóló törvény470 alapján megszűntek a topolyai és a zentai járások, területüket a Szabadkai járáshoz csatolták, és 1960-tól a következő
községek alkották: Ada, Topolya, Bajmok, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zenta,
Ómoravica (Bácskossuthfalva), Csantavér és Szabadka. Ekkor Szabadka
Községet pedig, Békova, Bácsszöllős (Királyhalom), Nagyfény, Kisbosznia,
Palics, Ludas, Kelebia, Tavankút és a város területén lévő alsóvárosi, újvárosi
és óvárosi (Donji grad, Novi grad, Stari grad) községek alkották.
Az 1962. évi, a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területéről szóló törvény módosításáról szóló törvény471 alapján, a Zombori járás is
megszűnt és a Szabadkai járásba került. Az új Szabadkai járás területén
pedig, megszűnt Csantavér Község, melynek területe, része lett Szabadka
Községnek. 1963. január 1-jétől a Szabadkai járáshoz így már a következő
községek tartoztak: Ada, Apatin, Topolya, Bajmok, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zenta, Zombor, Ómoravica (Bácskossuthfalva) és Szabadka. Szabadka
Községhez pedig, a következő települések tartoztak: Bácsszöllős (Királyhalom), Békova, Csantavér, Zentaörs (Dušanovo), Kelebia, Kisbosznia, Palics,
Szabadka, Ludas, Tavankút, Meggyes (Višnjevac) és Nagyfény. 1965-ben
pedig, megszűntek Bajmok és Ómoravica községek is, a Szerb Népköztársaság járásainak és községeinek területéről szóló törvény újabb módosításairól és kiegészítéseiről hozott törvény472 alapján. A megszűnt Bajmok
Község területe a Szabadkai Községhez lett csatolva, Ómoravica Községé
pedig, a Topolyai Községhez került.
Vajdaságban 1965. március 31-ei hatállyal megszűntek a járások is, mint
társadalmi-politikai közösségek. A Szerb Szocialista Köztársaság alkotmányának 211. szakasza és a Képviselőház Ügyrendi szabályzatának 76. szakasza értelmében a köztársasági Képviselőház 1965. február 10-én, a
tanácsok közös ülésén hozta meg határozatát a Vajdaság Autonóm Tartomány járásainak megszűnéséről szóló Alkotmánytörvény kikiáltásáról. A megszűnt járások jogait és kötelezettségeit Vajdaság Autonóm Tartomány vette
át.473 A megszűnt községek és községi alapok vagyonát, illetve a vagyonnal
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket 1966. január 1-jei hatállyal azok a
községek vették át, amelyek területéhez lettek csatolva.474
470

Zakon o područjima opština i srezova NRS. Službeni glasnik NRS, 1959. év 51.

szám.
471 Zakon o izmenama Zakona o područjima opština i srezova u NRS. (Službeni glasnik
NRS, 1962. év 45. szám.)
472 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o područjima opština i srezova u NRS.
(Službeni glasnik SRS, 1965. év 51. szám.)
473 Službeni glasnik SRS, 1965. év 7. szám.
474 Službeni glasnik SRS, 1965. év 51. szám.
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Az 1952. évi járási népbizottságokról szóló törvény475 alapján, a járási népbizottságokat a járási tanácsok és a termelők tanácsai alkották. A Járási Tanács a járásban élő polgárok általános képviselő testülete volt, négy évre
választották és négy bizottsága volt: a mandátumhitelesítő-mentelmi bizottság, a társadalmi terv és költségvetési bizottság, az előírásokat szabályozó és
szervezési kérdésekkel foglalkozó bizottság és a kérvények és fellebbezések
bizottsága. A Termelők Tanácsa a termelőket képviselte, vagyis a termelésben,
a közlekedésben és a kereskedelemben dolgozókat. Két évre választották, a
képviselők megválasztására pedig, termelői ágazatonként került sor: ipar, kereskedelem és kisipar, illetve mezőgazdaság. A járási népbizottságok szervezeti egységei lehettek: ügyosztályok, szakosztályok, egyéb osztályok,
titkárságok, hivatalok, intézetek, helyi irodák.
A fond története:
Az 1962 és 2002 közötti években a Levéltár folyamatosan vette át a fond
iratanyagát Szabadka Községtől, illetve a Szabadkai Járás Képviselő-testületétől, az Államosítással Foglalkozó Járási Bizottságtól és a Vajdasági Levéltártól. Átvételkor a rendezett és a rendezetlen állapotban lévő anyagról
iratfajta szerinti összeírás készült, amelyet iratkötegekben, iratcsomókban és
dobozokban adtak át. A Szabadkai járás iratanyagának egy részét 1965-ben
a Tartományi Titkárság, a Zentai járás anyagát pedig, 1981-ben és 1983-ban
a Zentai Történelmi Levéltár vette át. A fond rendezése során összesen
115,24 iratfolyóméter irattári anyag lett kiselejtezve (az 1965–2000-es években, 11 selejtezési jegyzőkönyv alapján).
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 139 A MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET IRATAI – SZABADKA
(INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU – SUBOTICA)
(1956–1957), 1956–1957*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 0,00 ifm.
A fond rendezése alatt ki lett selejtezve 4,00 iratfolyóméter irattári anyag,
és a fonddossziéban őrzik a kiselejtezett iratok mintapéldányait.
Službeni glasnik NRS, 1952. év 29. szám.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 133–134. A fond neve: Institut za ekonomiku
poljoprivrede – Subotica (1956–1957).
475
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F. 140 A brzA IzGrADNJA ÉPÍTKEZÉSI KISIPARI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (GRAĐEVINSKO ZANATSKO PREDUZEĆE „BRZA
IZGRADNJA” – SUBOTICA)
(1959–1973), 1959–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; 17 d.; 2 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a vállalat levelezése, igazgatóbizottsági ülések jegyzőkönyvei,
jelentések vannak a vállalat tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról,
és adatok az alkalmazottakról.
Az iratképző története:
A társadalmi tulajdonban lévő Brza izgradnja Önálló Kisipari Műhelyt a polgárok csoportja alapította Szabadkán, 1959. augusztus 24-én. A kisipari műhely működését a Stari grad Községi Népbizottság477 végzésével engedélyezték, és a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróságon478 jegyezték be. A
vállalat gazdálkodásának, illetve a dolgozók számának növekedése miatt a
cég 1963 októberében módosította nevét, és Gradjevinsko zanatsko preduzeće „Brza izgradnja” u Subotici új nevén lett bejegyezve az Építkezési Kisipari Vállalat. A Szabadkai Községi Képviselőtestület Gazdasági Ügyosztályának479 végzése alapján, 1964-ben a vállalatban felszámolási eljárás
indult, amely 1973-ban fejeződött be.
A fond története:
A fond anyaga a felszámoló bizottság elnökétől lett átvéve 1968. március
22-én480 rendezetlen állapotban, összesen 40 iratfolyóméter. Rendezésekor
38 iratfolyóméter értéktelen irattári anyag lett kiselejtezve, így a fondban 2
iratfolyóméter levéltári anyag maradt.

477 SzTL F. 140 Fonddosszié. 1959. szeptember 30-án kiadott 04-8348/1. számú
végzés.
478 Uo. 1959. október 26-án kiadott Fi. 1150/59. számú végzés.
479 Uo. 1964. március 27-én kiadott 04-9421/1. számú végzés.
480 SzTL F. 140 Fonddosszié. A SzTL 03-192/68. számú jegyzőkönyve.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 141 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK JÁRÁSI SZÖVETSÉGÉNEK
IRATAI – SZABADKA
(SRESKI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA – SUBOTICA)
(1948–1959), 1948–1962
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 26 k.; 81 d.; 8,03 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a Földműves-szövetkezetek Járási Szövetségének és
tagjainak tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról, a szövetkezetekről,
a földművelésről és állattenyésztésről, a felszámolt önálló munkaközösségekről.
Az iratképző története:
Szabadkán a Földműves-szövetkezetek Járási Szövetségének alapító közgyűlését 1948. március 8-án tartották meg. Ezen a néven 1959. november
28-ig működött, amikor a rendkívüli közgyűlés határozata alapján neve kiegészült, és a Szövetkezetek Járási Alapszövetsége, az Osnovni sreski savez
zemljoradničkih zadruga nevet vette fel. Erre azért volt szükség, mert a Szabadkai járás átszervezésével ide csatolták a megszűnt zentai és a topolyai
járások területeit is. Később nevéből elmaradt a járási jelző és a Földművesszövetkezetek Alapszövetsége lett, neve: Osnovni savez zemljoradničkih zadruga Subotica.
A Szövetség feladata volt, hogy egyesítse és összefogja a földműves-szövetkezeteket, gondoskodjon tagjainak megfelelő fejlődéséről és gazdálkodásáról.
A fond története:
A fond anyagát, több alkalommal vette át a Levéltár. Egyik részét, a Földműves-szövetkezetek Szövetségének 1960 és 1962 közötti iratait a szabadkai Gazdasági Kamarától, míg az iratanyag nagyobbik részét a Vajdasági
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Levéltártól, 1973-ban és 1988-ban. Rendezéskor, 1990-ben a fond levéltári
anyaga két külön fondra lett osztva, a Földműves-szövetkezetek Járási Szövetsége irataira és a Földműves-szövetkezetek Alapszövetsége irataira.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 142 A JÁRÁSI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI KAMARA IRATAI –
SZABADKA (SRESKA POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA KOMORA –
SUBOTICA) (1960–1962), 1960–1962*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 9 d.; 1,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a Kamara mezőgazdasági és erdészeti tevékenységéről, pénzügyi gazdálkodásáról és más mezőgazdasági és erdészeti tevékenységről a Szabadkai járás területén.
Az iratképző története:
A társulásról és gazdasági együttműködésről szóló törvény482 48. szakasza alapján a Járási Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara alakuló közgyűlésére 1960. november 5-én került sor Szabadkán. A Kamara 1962-ben szűnt
meg, miután Szabadkán megalakult a Járási Gazdasági Kamara, az Egységes gazdasági kamarák megalakulásáról szóló törvény,483 és a Szabadkai Járási Népbizottság 1962. augusztus 15-én hozott 14298/1962. számú határozata alapján. Tevékenységét a Járási Gazdasági Kamara szakosztályaként
folytatta. Fő feladata a mezőgazdaság és az erdészet fejlesztése volt.
* SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 135. A fond neve: Sreska poljoprivredna
šumarska komora – Subotica (1961–1962).
482 Zakon o udruživanju i poslovnoj saradnji u privredi. (Službeni list FNRJ, 1960. év 28.
szám.)
483 Zakon o formiranju jedinstvenih privrednih komora. (Službeni list FNRJ, 1962. év 22.
szám.)
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A fond története:
A fond iratanyaga rendezetlen állapotban került a Levéltárba 1965-ben, a
Járási Gazdasági Kamara felszámolása idején.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 143 A SZABADKAI JÁRÁSI GAZDASÁGI KAMARA IRATAI –
SZABADKA (PRIVREDNA KOMORA SREZA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1962–1965), 1962–1965*
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.; 62 d.; 7,8 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a Szabadkai járás gazdaságáról az ipar, az állattenyésztés, a vendéglátóipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a kisipar
területéről.
Az iratképző története:
A Szabadkai Járási Gazdasági Kamara az Egységes gazdasági kamarák
megalakulásáról szóló törvény és a Szabadkai Járás Népbizottságának 1962.
augusztus 15-én hozott 14298/1962. számú határozata alapján alakult meg.
Első igazgatóbizottsági ülését 1962. augusztus 15-én tartotta. Megszűntek a
járási szakmai kamarák: a kisipari-kommunális, a kereskedelmi és a vendéglátóipari, valamint a Földműves-szövetkezetek Alapszövetsége. A megszűnt
szakmai kamarák tevékenységét a Gazdasági Kamara szakosztályai folytatták és sor került új szekciók alapítására is, mint az ipari, az építőipari és a
közlekedési szakosztályok. Feladata volt a járás területén a gazdaság, elsősorban a termelés és a munka termelékenységének a fejlesztése. Működése
1965-ben szűnt meg, mert Vajdaságban megszűntek a járások, mint közigazgatási egységek, 1965. március 31-én.485
* SzTL Istorijski arhiv Subotica – Vodič kroz arhivske fondove. Sremski Karlovci, 1970.
135–136. A fond neve: Privredna komora – Subotica (1962–1965)”.
485 Službeni glasnik SRS, 1965. év 7. szám.
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A fond története:
A Kamara megszűnése után, 1965-ben 16 ifm. iratanyagot vett át a Levéltár. Rendezéskor, 1974-ben 5,30 ifm., 1990-ben további 2,90 ifm. irattári
anyag lett kiselejtezve.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 144 TOPOLYA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLETÉNEK IRATAI – TOPOLYA
(UDRUŽENJE ZANATLIJA BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1887–1950), 1879–1953
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 39 k.; 22 d.; 3,7 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak dokumentumok a felsőbb hatalmi szervekkel és a tagsággal folytatott levelezésről, tanoncszerződések, munkaszerződések, nyilvántartások a megszerzett szakképzettségről és a tagsági díjakról, jegyzőkönyvek a közgyűlésekről.
Az iratképző története:
A Topolyai Ipartestület 1887-ben alakult, az 1884. évi XVII. törvénycikk, vagyis az Ipartörvény 122. szakasza alapján. Az Ipartestület kerek pecsétjén a
„Topolyai Ipartestület – 1887” felirat állt. Az I. világháború után az Ipartestület a Bačkotopolsko zanatsko udruženje nevet vette fel. 1932-től a neve
Topolyai és Bajsai Ipartestület, Udruženje zanatlija za mesta Bačku Topolu i
Bajšu. A megszállás idején, 1941 és 1944 között, a Topolya és Vidéke Ipartestülete nevet viselte és kihelyezett tagozatai működtek Feketicsen (Bácsfeketehegyen), Kishegyesen, Ómoravicán (Bácskossuthfalván), Szikicsen
(Lovćenac), Bajsán. A II. világháború után az Ipartestület újjáalakult, és
1944 októberétől folytatta tevékenységét Topolyai és Bajsai Ipartestületként,
Udruženje zanatlija za mesto Bačka Topola i Bajša néven, székhelye pedig,
Topolyán volt. 1945 elején a Bácskai Katonai Körzet Parancsnoksága
(324/1945. számú) és a Katonai Városparancsnokság (337/1945. és
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597/1945. számú) határozatai alapján, Topolyán is megalakult az iparosok,
kereskedők és vendéglátó-iparosok egyesületeiből az Iparosok, Kereskedők
és Vendéglátó-iparosok Topolyai Járási Ipartestülete (Sresko udruženje
zanatlija, trgovaca i ugostitelja u Bačkoj Topoli). Az 1950. május 25-én kihirdetett Kisiparról szóló törvény alapján pedig, iparkamarává alakult át.486
A fond története:
Az iratanyag egy részét 1969. augusztus 26-án vette át a Levéltár, a másik
részét pedig 1989. június 27-én, a Topolyai Községközi Iparos Egyesülettől.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 145 A TOPOLYAI JÁRÁSI IPARKAMARA IRATAI – TOPOLYA
(SRESKA ZANATSKA KOMORA BAČKA TOPOLA –
BAČKA TOPOLA)
(1950–1959), 1947–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 37 k.; 31 d.; 4,40 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék487
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz az iparosokról, a tanoncokról és a segédekről, illetve a
Kamara tevékenységéről.
Az iratképző története:
A Topolyai Járási Iparkamara alapítására 1950-ben került sor az 1950.
május 25-én kiadott Kisiparról szóló törvény 141. szakasza alapján. Kirendeltségei működtek Csantavéren, Ómoravicán (Bácskossuthfalván), Bajsán,
Kishegyesen és Feketicsen (Bácsfeketehegyen). A Topolyai járás megszűnése után megszűnt a Járási Kamara is, de folytatta működését, mint a Szabadkai Járási Iparos és Kommunális Kamara Topolyai Kirendeltsége. A
486
487
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Zakon o zanatstvu. (Službeni glasnik NRS, 1950. év 18. szám.)
SzTL F. 145 Fonddosszié, 5/5, áttekintő raktári jegyzék.

Kamarai Kirendeltség is megszűnt 1962 szeptemberében, működését, a Szabadkai Járási Gazdasági Kamara Iparos és Kommunális Gazdasági Szakosztálya keretében folytatta. A járások megszüntetésére 1965 áprilisában
került sor, így a kamarai kirendeltség is megszűnt Topolyán.
A fond története:
A fond anyaga szétszóródott állapotban került a Levéltárba 1969. május
29-én. A fondot rendezték, és 3 ifm. irattári anyagot kiselejteztek. 1989-ben
még 10 könyv lett átvéve (a 03-18/4. számú jegyzőkönyv alapján), majd a
további rendezés során még 0,20 ifm. irattári anyag lett kiselejtezve, így a
fondban 4,40 ifm. levéltári anyag maradt megőrzésre.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 146 A TOPOLYAI IPAROS KLUB IRATAI – TOPOLYA
(KLUB ZANATLIJA BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1964–1965), 1964–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 fasc.; 0,05 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a klub alapításáról és működéséről, az iparosok tevékenységéről vannak adatok. Az iratanyagban megtalálható a felsőbb hatalmi szervekkel és a tagsággal folytatott levelezés is.
Az iratképző története:
Miután az Iparkamara 1962-ben megszűnt, a topolyai, a kishegyesi és az
ómoravicai iparosok úgy érezték, hogy szükségük van egy egyesületre, amely
összefogná tevékenységüket, és ahol kicserélhetnék tapasztalataikat. Kérésükre a Topolyai Képviselőtestület 1964-ben engedélyezte az Iparos Klub működését (02-8816/1-64. számú végzés) az Egyesületekről, a gyülekezésről
és az egyéb összejövetelekről szóló törvény 13. és 17. szakasza és a Járási
szervek hatáskörébe tartozó feladatok átadásáról szóló törvény 1. és 3. sza-
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kasza alapján.488 A Klub alakulásakor az említett települések iparosainak öszszefogását, a szocialista eszme erősítését és ebben a gazdasági ágazatban
jelentkező problémák hatékony megoldását tűzte ki célul. Tevékenysége 1965.
április 30-án szűnt meg.
A fond története:
A fond iratanyaga 1969-ben került a Levéltárba, Topolya Község Képviselő-testületétől, mert ott helyezték el az iratokat a Klub megszűnése után.489
A fond iratanyagának rendezésére 1969-ben és 1983-ban került sor.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 147 A TOPOLYAI KISIPARI BESZERZÉSI-ÉRTÉKESÍTÉSI
SZÖVETKEZET IRATAI – TOPOLYA (ZANATLIJSKO
NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA U BAČKOJ TOPOLI –
BAČKA TOPOLA) (1947–1951), 1947–1951
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 16 k.; 1 d.; 1 fasc.; 0,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a szövetkezet működéséről és tagságáról, továbbá felsőbb hatalmi szervekkel folytatott levelezés, pénzügyi-számviteli és személyi
iratok is vannak anyagában.
Az iratképző története:
A Topolyai Kisipari Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet, a Szövetkezetekről szóló alaptörvény490 alapján jött létre, és Szabadkán a Kerületi Bíró488 Zakon o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima; Zakon o prenošenju
poslova iz nadležnosti sreskih organa.
489 SzTL F. 146 Fonddosszié. Az 1969. május 29-i 02-493/1/1969. számú átvételi
jegyzőkönyv.
490 Osnovni zakon o zadrugama. (Službeni list FNRJ, 1946. év 59. szám.)
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ságon, a Fi. 161/1947. szám alatt jegyezték be, Zanatlijsko nabavno-prodajna
zadruga u Bačkoj Topoli néven. Működését az alapító közgyűlés megtartásának napján, 1947. augusztus 3-án kezdte el. A célja az volt, hogy eszközöket
szerezzen be tagjai számára, átvegye a tagok termékeit, azt rendszerezze fajtája és minősége alapján, és ezután eladja, részt vegyen a tervezett munkákban és segítse az iparosokat, gondoskodjon a néphatalmi szervek által hozott hatósági árakról szóló előírások betartásáról. Az 1951. április
1-jén hozott szövetkezeti közgyűlési határozat alapján csatlakozott a Topolyai Járási Népbizottság Beszerzési és Értékesítési Vállalatához, így a Szövetkezet működése megszűnt.
A fond története:
A Szövetkezet iratait együtt őrizték az Ipartestület iratanyagával, míg a Levéltár át nem vette 1969-ben. Itt került sor az iratok feldolgozására és rendezésére 1969-ben, majd 1983-ban elkészült az áttekintő raktári jegyzéke is.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 148 AZ ANTIALKOHOLISTÁK SZÖVETSÉGE JÁRÁSI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(SRESKI ODBOR SAVEZA PROTIV ALKOHOLIZMA – SUBOTICA)
(1961–1966), 1961–1966
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok adatokat tartalmaznak a bizottság működéséről és tevékenységéről.
Az iratképző története:
Az Antialkoholisták Szövetségének Járási Bizottságát 1961. február 9-én
alapították Szabadkán, mint a szerbiai Antialkoholista Szövetség szabadkai
ágazatát, neve: Sreski odbor saveza protiv alkoholizma u Subotici. Céljai: harc
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az alkoholizmus ellen a polgárok összefogásával, nevelőmunka a fiatalokkal,
propaganda-tevékenység kifejtése szemináriumokon és tanfolyamokon keresztül, segítségnyújtás az alkoholisták gyógyításában és bekapcsolásuk a
társadalmi életbe, nyomásgyakorlás a hatóságokra az alkoholtartalmú italok
forgalmának korlátozása érdekében. A szervezetnek volt közgyűlése, járási
bizottsága és igazgatóbizottsága. Költségeinek fedezésére tagsági díjat szedett, adományokat gyűjtött, bevételei voltak előadásokból, jelvények árusításából és hasonlókból. 1965. december 30-án született a határozat feloszlatásáról, melynek alapján a Bizottság 1966. január 1-jén beszüntette tevékenységét.
A fond története:
Az iratanyagot 1969-ben, a Járási Bizottság egykori elnökétől vette át a
Levéltár. A fond rendezésére 1989-ben került sor, amikor 0,03 iratfolyóméter
értéktelen irattári anyagot selejteztek ki.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 149 A KOMERC-PRODUKT KÖZVETÍTŐ ÉS BIZOMÁNYI VÁLLALAT
IRATAI – ÓMORAVICA
(PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE I KOMISION „KOMERC-PRODUKT”
STARA MORAVICA – STARA MORAVICA)
(1964–1966), 1963–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 2 d.; 0,25 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, pénzügyi és személyi iratok, átiratok, a felszámolást végző bizottság iratai vannak, továbbá adatok a vállalat alapításáról, felszámolásáról, gazdálkodásáról, és dolgozóiról is.
Az iratképző története:
A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság a Közvetítő és Bizományi Vállalatot 1963. november 13-án jegyezte be a Fi. 967/63. számú végzésével
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„Nova agencija”, preduzeće za posredovanje i komision néven. Önálló vállalatként működött 1964. április 1-jéig. Ekkor egyesült az ómoravicai kommunális és kisipari vállalattal, Komunalno-zanatsko preduzeće „Zajednica”, és új
vállalat jött létre, mely közvetítő, bizományi, kisipari és szolgáltató vállalatként
működött, neve: Posredničko-komisiono-zanatsko i uslužno preduzeće Komerc-Produkt volt. 1964. július 1-jén a vállalat két részre oszlott: a) KomercProdukt Közvetítő és Bizományi Vállalatra és a b) Zajednica Kommunális–Kisipari Vállalatra. Ezt a felosztást Ómoravica Község Képviselő-testülete 1964. július 2-án a 01-612/2-es számú végzésével jóváhagyta, a Kerületi Gazdasági Bíróságon pedig, 1964. július 9-én a céget a Fi. 507/64-es
számú végzés alapján bejegyezték. Felszámolására 1966-ban került sor.
A fond története:
A fondot, összesen 2 ifm.-t, 1970. november 4-én vette át a Levéltár491 az
ómoravicai Komunalac vállalattól, de egészen 1984-ig a vállalati helyiségekben őrizték. Ekkor került az iratanyag ténylegesen is a Levéltárba, szétszóródott állapotban és összekeveredve más ómoravicai vállalat irataival. Az iratok
szétválogatása után a fondban 0,60 ifm. anyag maradt, amiből rendezéskor
0,35 ifm. értéktelen irattári anyag ki lett selejtezve.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 150 A NOVI KOMBINAT KOMMUNÁLIS–KISIPARI VÁLLALAT IRATAI –
ÓMORAVICA (KOMUNALNO-ZANATSKO PREDUZEĆE
„NOVI KOMBINAT” – STARA MORAVICA)
(1959–1966), 1959–1966
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok adatokat tartalmaznak a vállalat gazdálkodásáról, igazgatási szerveinek tevékenységéről és dolgozóiról.
491

SzTL F. 149 Fonddosszié. A SzTL 03-614/70. számú jegyzőkönyve.
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Az iratképző története:
Az ómoravicai (bácskossuthfalvi) Novi kombinat Kommunális–Kisipari Vállalat alapítására 1959. április 16-án került sor Ómoravica Község Népbizottságának 01-495/2-59. számú határozatával. A vállalatot Szabadkán, a Kerületi
Gazdasági Bíróság 1959. június 6-án jegyezte be Komunalno-zanatsko preduzeće „Novi kombinat” néven, a Fi. 621/59. számú végzésével. 1959 áprilisában Ómoravica Község Népbizottsága egész sor határozatot hozott,
amelyekkel az újonnan alapított vállalathoz több másikat csatoltak. Ezek a
vállalatok, annak részlegei lettek: Építkezési Vállalat Építkezés – Gradjevinsko
preduzeće – 1. sz. részleg, Kisipari–Üvegező Üzem Kombinat Zanatsko-staklarska radnja – 2. sz. részleg, Bádogos Műhely Limarska radionica – 3. sz.
részleg, Szabóműhely Krojačka radnja – 4. sz. részleg, Cipészüzlet Obućarska radnja – 5. sz. részleg, Kéményseprő üzem Odžačarsko-dimničarska
radnja – 6. sz. részleg. Egyes részlegek már 1960-ban ki is váltak a vállalatból és lakóközösséget alapítottak. A Novi kombinat Stambena zajednica már
csak formálisan létezett 1964. december 31-ig, amikor Ómoravica Község
Képviselő-testülete döntött a felszámolási eljárás megindításáról. Az eljárás
1966. február 24-én csődeljárással fejeződött be a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság végzése alapján.
A fond története:
A vállalat 2 ifm. iratanyaga 1970. november 4-én került az ómoravicai Uslužno preduzeće Komunalac Szolgáltató Vállalathoz.492 Az iratanyagot csak
1984-ben vette át a Levéltár, több ómoravicai vállalat irataival együtt. A szétválogatás során 0,74 ifm. iratanyag került ebbe a fondba, és rendezés után
0,24 ifm. maradt tartós megőrzésre.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 151 A ZAJEDNICA KOMMUNÁLIS–KISIPARI VÁLLALAT IRATAI –
ÓMORAVICA (KOMUNALNO-ZANATSKO PREDUZEĆE „ZAJEDNICA” –
STARA MORAVICA) (1962– ? ), 1961–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 6 d.; 0,85 ifm.
492
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SzTL F. 150 Fonddosszié. A SzTL 03-614/70. számú jegyzőkönyve.

Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag adatokat tartalmaz a vállalatról és a dolgozókról. Megmaradtak az iktatók, a vezető testületek üléseinek jegyzőkönyvei, pénzügyi-számviteli könyvek, szabályzatok és a levelezés, a dolgozók személyi iratai.
Az iratképző története:
Az ómoravicai (Bácskossuthfalva) Kommunális–Kisipari Vállalat, a „Zajednica” Komunalno-zanatsko preduzeće alapítására 1962. december 28-án
került sor Ómoravica Község Népbizottságának 03-300/1-1962-es számú határozatával. 1962-ben a vállalathoz csatolták Ómoravica Község Közlekedési
Dolgozóinak Vállalatát (Preduzeće transportnih radnika opštine Stara Moravica), majd 1964-ben az ómoravicai Petőfi Mozivállalatot (Preduzeće za prikazivanje filmova „Petefi”). Ezekhez a változtatásokhoz Ómoravica Község
Képviselő-testülete 1964. január 13-án járult hozzá a 04-2277/63-as számú
határozatával.
1964. április 1-jén pedig, a Zajednica vállalatot csatolták hozzá az Ómoravicai Közvetítő, Bizományi, Kisipari és Szolgáltató Komerc-Produkt Vállalathoz. Az új vállalatot 1964. július 1-jén Ómoravica Község Képviselő-testületének 01-612/2-1964-es számú alapító határozata alapján, a Kerületi Gazdasági Bíróság Fi. 506/64-es számú végzésével jegyezte be (V.
füzet, 362. számú lapján), a Kommunális Kisipari Vállalatot, ómoravicai székhellyel: Komunalno zanatsko preduzeće „Zajednica” Stara Moravica. A vállalat működése 1964. december 31-én szűnt meg. Ugyanezen a napon Topolya
Község Képviselő-testülete döntött a rendes felszámolási eljárás megindításáról is. A csődeljárás pedig, két évvel később kezdődött.493
A fond története:
A fond 5 ifm. iratanyagát a Levéltár 1970. november 4-én vette át, de helyhiány miatt ideiglenesen az ómoravicai Komunalac Szolgáltató Vállalat helyiségeiben tárolták. Időközben ezt a vállalatot is felszámolták, és 1986-ban az
iratok bekerültek a Levéltárba.494 Az iratok rendezésekor az 1,80 ifm. anyag493 A csődeljárás a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1966. február 16-án hozott
L. 3/66. számú végzésével kezdődött, de az iratokból nem állapítható meg, hogy mikor
fejeződött be.
494 SzTL F. 151 A SzTL 1986. november 14-i 03-18/9. számú átvételi jegyzőkönyve.
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ból 0,95 értéktelen irattári anyag ki lett selejtezve, így a fondban mindössze
0,85 ifm. levéltári anyag maradt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 152 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK JÁRÁSI SZÖVETSÉGÉNEK
IRATAI – TOPOLYA (SRESKI SAVEZ ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA
BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1949–1960), 1947–1960
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 23 k.; 65 d.; 6,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a szövetség és tagságának tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról a Topolyai járás területén. Egyes termelő paraszt-szövetkezetekről is találhatók adatok.
Az iratképző története:
A falvak szervezett gazdasági irányítása és tervszerű fejlődése érdekében
a Topolyai járás földműves-szövetkezetei megalapították a Topolyai Földműves-szövetkezetek Járási Szövetségét, Sreski savez zemljoradničkih zadruga
Bačka Topola néven. Az első igazgatóbizottsági ülést 1947. február 13-án tartották, a közgyűlést pedig, 1948. február 16-án. A Földműves-szövetkezetek
Járási Szövetségének alapszabályait az alapító közgyűlésen, 1949. február
26-án fogadták el. A Topolyai Földműves-szövetkezetek Járási Szövetségéhez
tartozott az összes mezőgazdasági szervezet a következő helységekből: Topolya, Bajsa, Zentaörs (Bačko Dušanovo), Cserepes (Bački Sokolac),
Csantavér, Feketics (Bácsfeketehegy), Gunaras, Felsőroglatica (Gornja Rogatica), Kočićevo, Karađorđevo, Szikics (Lovćenac), Kishegyes, Kisbelgrád
(Mali Beograd), Karkatur (Mićunovo), Zentagunaras (Novo Orahovo), Njegoševo, Orešković, Pacsér, Ómoravica (Bácskossuthfalva) és Meggyes
(Višnjevac). Ezekben a helységekben alapítottak termelő paraszt-szövetkezeteket, mezőgazdasági birtokokat, általános födműves-szövetkezeteket, stb.
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A Földműves-szövetkezetek Járási Szövetsége 1960 elején szűnt meg, mert
1959 decemberében megszűnt a Topolyai járás.
A fond története:
A fond iratanyagát a Vajdasági Levéltártól vette át a Levéltár, 1971. február 2-án és 1988-ban,495 összesen 1,05 ifm.-t. A rendezés során, 1976-ban
és 1977-ben, ki lett selejtezve 0,40 ifm. értéktelen irattári anyag,496 majd 1989ben további 2,30 ifm.497 A fond rendezése 1989-ben fejeződött be.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok jól megőrzöttek.

F. 153 RANAPOZ A MUNKÁSOK ÉS ALKALMAZOTTAK BESZERZŐ ÉS
FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA
(RANAPOZ – RADNIČKO NAMEŠTENIČKA NABAVLJAČKO
POTROŠAČKA ZADRUGA – SUBOTICA)
(1945–1950), 1945–1950
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 3 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A RANAPOZ megmaradt iratanyaga adatokat tartalmaz a szövetkezet Újvidéken, Óbecsén és egyéb helyeken folytatott működéséről, alapításától az
1950-ben bekövetkezett felszámolásáig. A levéltári anyag alapján megállapítható alapításának oka és az alapító tagok létszáma. Csak részben vannak
megőrizve a jegyzőkönyvek, a jelentések, az üzletek listája, a bérjegyzékek,
valamint az itt dolgozókról készült nyilvántartó-mutatókönyvek.
Az iratképző története:
A RANAPOZ alapítására 1945 elején került sor a dolgozók hivatalnoki rétegének kezdeményezésére, a város élelmiszerekkel és más termékekkel
SzTL F. 152 Fonddosszié, 1/3, 3/3.
SzTL F. 152 Fonddosszié, bejegyzés a munkakartonon.
497 SzTL F. 152 Fonddosszié, 4/3.
495
496
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való ellátásának érdekében. A szövetkezetnek volt igazgató-bizottsága, felügyelő-bizottsága és közgyűlése. Szervezete három gazdálkodási területre
oszlott: adminisztratív, eladási és raktárkezelői osztályokra. 1950-ben a Ranapozt felszámolták, mivel elvégezte azt a feladatát, amiért létrehozták. Vagyonát a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának pov. 343/1950.
számú végzése alapján a városi vállalatoknak adták át.
A fond története:
A levéltári és irattári anyagot 1952-ben, 14 ládában vette át a Levéltár.498
Az anyag egy része Karlócán, a Vajdasági Levéltárban volt elhelyezve és csak
1971-ben került át a Levéltárba.499 1989-ben a fond rendezésekor 0,30 ifm. értéktelen iratanyag lett kiselejtezve,500 az iratanyag egy része pedig, visszakerült az újvidéki székhelyű Vajdasági Levéltárba.501
Az iratanyag megőrzöttsége:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 154 AZ IPAROS SZÖVETKEZETEK KÖRZETI SZÖVETSÉGÉNEK
IRATAI – SZABADKA (REONSKI SAVEZ ZANATSKIH ZADRUGA
SUBOTICA – SUBOTICA) (1948–1949), 1948–1949
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A jegyzőkönyvekben és az egyéb iratokban adatok találhatók a szövetség,
illetve más szövetkezetek működéséről.
Az iratképző története:
Az Iparos Szövetkezetek Körzeti Szövetségét 1948. június 27-én alapították Szabadkán, Reonski savez zanatskih zadruga u Subotici néven, Szabadka
SzTL F. 153 Fonddosszié, 2/3.
SzTL F. 153 Fonddosszié, 2/3.
500 SzTL F. 153 Fonddosszié, 5/3.
501 SzTL F. 153 Fonddosszié, 10/3.
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és Zenta városok, illetve a zentai és a topolyai járások szövetkezeteinek képviseletére. Az 1949. január 16-án megtartott rendkívüli közgyűlésen az a határozat született, hogy a szabadkai szövetség csatlakozzon a tartományi
Iparos Szövetkezetek Szövetségéhez.
A szabadkai szövetségnek az volt a feladata, hogy irányítsa a kisipari termelő és feldolgozó szövetkezeteket és a három járási beszerzési és értékesítő szövetkezetet. Ezek főleg lábbeliket gyártó, szőrmefeldolgozó, bocskorkészítő, ruhakészítő, asztalos- és hasonló szövetkezetek voltak.
A fond története:
A fond iratanyagát a Vajdasági Levéltártól vette át a Levéltár 1970 decemberében502 és 1988-ban.503 Az iratokat 1990-ben rendezték. Selejtezés
nem történt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 155 A MEtAl SZERSZÁMGÉPEK ÉS AUTOMATIZÁLT
BERENDEZÉSEK GYÁRÁNAK IRATAI – BAJMOK
(FABRIKA ZA PROIZVODNJU MAŠINA I AUTOMATSKIH UREĐAJA
„METAL” –BAJMOK) (1960–1970), 1960–1970
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.; 15 d.; 1 fasc.; 8 ib.; 1,70 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok adatokat tartalmaznak a vállalat üzleti kapcsolatairól, a nyersanyagok beszerzéséről és a késztermékek eladásáról, a pénzügyi gazdálkodásáról, a beruházásokról, a munkásönigazgatásról és a dolgozókról.
Az iratképző története:
A vállalatot 1960 októberében Bajmok Község Népbizottsága alapította és
működését 1961. május 25-én kezdte meg. A vállalat eredeti neve Fabrika za
502
503
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prozvodnju metalne i limene robe „Metal” Bajmok, azaz Fém- és Bádogáru
Gyár volt, majd 1966-ban vette fel a Metal Szerszámgépek és Automatizált
Berendezések Gyára nevet. Az első időszakban a vállalat gyártott csavarokat,
szeneskannákat, gyermektricikliket és hasonlókat. Később a vállalat már különböző mezőgazdasági gépeket, elektromos készülékeket, mindenfajta automatikus mérlegeket is gyártott, valamint gépeket is kommunális objetumok
számára és más egyéb termékeket. A gyár működése a veszteséges gazdálkodás miatt szűnt meg, és 1970-ben számolták fel.
A fond története:
A fond iratanyagát, 1971-ben vette át a Levéltár.504 Az értéktelen irattári
anyag selejtezésére 1971-ben, 1979-ben és 1981-ben került sor.505 1981-ben
rendezték és ekkor készült az áttekintő raktári jegyzék is.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 156 A SZABADKAI KULTURÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK
SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(SAVEZ KULTURNO PROSVETNIH DRUŠTAVA SUBOTICA –
SUBOTICA) (1948–1956), 1948–1960
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 0,75 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett (csatolva a 157-es számú fondhoz)
Tájékoztató segédletek: –
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában általános iktatott iratok vannak.
Az iratképző története:
Lásd a 157-es számú fondnál.

504
505

262

SzTL F. 155 Fonddosszié, 1/3.
SzTL F. 155 Fonddosszié, 2/3, 3/3, 9/3.

A fond története:
A fond iratanyagát, 1971-ben vette át a Levéltár a szabadkai Községi Művelődési Közösségtől (Opštinska zajednice kulture u Subotici).506 Rendezés
során, 1984-ben a fond iratanyagát teljes egészében a 157-es fondhoz, a Szabadkai Járás Kulturális Közművelődési Közössége irataihoz csatolták.507
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 157 A SZABADKAI JÁRÁS KULTURÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA SREZA SUBOTICA –
SUBOTICA) (1948–1965), 1948–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 12 k.; 15 d.; 2 ifm.
Nyelv: szerb, magyar (3 %)
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond, adatokat tartalmaz a város, illetve a Szabadkai járás területén megtartott minden közművelődési rendezvényről, a művelődési egyesületek találkozóiról, könyvkiállításokról, festők kiállításairól, kórustalálkozókról, az amatőr
színtársulatok és dráma-szakcsoportok szemléiről, a nyereményjátékokról.
Az iratképző története:
A Kuturális Közművelődési Egyesületek Szövetsége (Savez kulturno prosvetnih društava) városi szervezetét 1948-ban alapították Szabadkán. 1948
elején sor került több szakcsoport alapítására, és versmondó, néptánc, könyvbarátok, zene, színjátszó, rajz, valamint propaganda és népművelési szakcsoport alakult. A szövetségnek jelentős szerepe volt a művelődési élet
megszervezésében. Összesen 14 közművelődési társulata, emellett népkönyvtára és olvasóköre is volt. Amikor már nem tudta megfelelően szervezni
a város művelődési életét, 1956. június 10-én beszüntette működését, de
506
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ugyanezen a napon megtartották a Szabadkai Járás Kulturális Közművelődési Közössége alakuló közgyűlését is. Ez a járási közösség egy olyan társadalmi szervezet volt, amely önkéntes alapon fogta össze a közművelődési
szervezetek és egyesületek, az amatőr közművelődési intézmények és más
szervezetek tevékenységét. Alapszabályaiban meghatározott formában látta
el feladatait. A Szabadkai Járás Kulturális Közművelődési Közössége nevet:
Kulturno prosvetna zajednica sreza Subotica, 1957-ben vette fel és örökölte
a megszűnt Kulturális Közművelődési Egyesületek Szövetsége jogait és kötelezettségeit. Tevékenysége a járások megszüntetése miatt, 1965. március
31-én szűnt meg. Eszközeit és teljes vagyonát Szabadka Község Kulturális–
Közművelődési Közössége, Kulturno-prosvetna zajednica opštine Subotica,
vette át.
A fond története:
A fond iratanyagát, a szabadkai Községi Művelődési Közösségtől 1971ben508 vette át a Levéltár, más iratokkal együtt: Szabadka Község Kulturális–
Közművelődési Közösségének (F. 158), és a Kulturális Közművelődési Egyesületek Szövetsége városi szervezetének irataival (F. 156) együtt.509 Rendezés előtt az iratanyagot fondok szerint szétválogatták, és megállapították pontos mennyiségét.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 158 SZABADKA KÖZSÉG KULTURÁLIS–KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA OPŠTINE SUBOTICA –
SUBOTICA) (1960–1969), 1960–1969
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 9 d.; 1,44 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

508
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SzTL F. 157 Fonddosszié, 1/3, 2/3, 5/3, átvételi jegyzőkönyvek.
SzTL F. 157 Fonddosszié, 3/3, jegyzőkönyv a fondok elkülönítéséről.

A levéltári anyag tartalma:
A fond, adatokat tartalmaz a különböző rendezvények szervezéséről, a Közösség és szakbizottságainak, valamint önigazgatási testületeinek tevékenységéről.
Az iratképző története:
Szabadka Község Kulturális–Közművelődési Közösségét 1960. október
15-én alapították. Ekkor összesen 155 különböző amatőr (iskolai) szervezet
és 16 hivatásos közművelődési intézmény és szervezet működött Szabadkán. A Közösség olyan társadalmi szervezet volt, amely önkéntes alapon fogta
össze a község területén, a közművelődési tevékenységet folytató egyesületeket, intézményeket. A Közösség szervei a közgyűlés, a tanács, az elnökség és a felügyelő bizottság voltak. Az alapításáról szóló határozat 1961.
január 1-jén vált hatályossá.510 Alapszabályainak megváltoztatása után, 1965.
május 17-étől, igazgatási szervei a közgyűlés, a községi bizottság és a felügyelő bizottság lettek. A Kulturális–Közművelődési Közösség 1969-ben szűnt
meg, amikor a városban megalakult a Községi Művelődési Közösség: Opštinska zajednica kulture Subotica.
A fond története:
A fond iratanyagának egy része 1971-ben került a Levéltárba a szabadkai
Községi Művelődési Közösségtől,511 a többi pedig, 1976-ban és 1987-ben a
szabadkai Művelődési Önigazgatási Érdekközösségtől (Samoupravna interesna zajednica kulture Subotica).512
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 159 A BAJMOKI IPARTESTÜLET IRATAI – BAJMOK
(UDRUŽENJE ZANATLIJA – BAJMOK)
(1900–1971), 1900–1971
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 29 k.; 14 d.; 2,5 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
SzTL F. 157 A 650/1960-as számú ügyirat.
SzTL F. 158 Fonddosszié, 1/3.
512 SzTL F. 158 Fonddosszié, 2/3, 9/3.
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Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz az Ipartestület működéséről. Anyagában közgyűlési
jegyzőkönyvek, a különböző szervekkel és az egyesület tagjaival folytatott levelezés, tanoncszerződések, valamint nyilvántartások vannak a segédek vizsgáiról, az iparossegédek munkaéveiről, a magániparosokról.
Az iratképző története:
1899 áprilisában az Iparos Szakosztály közgyűlése meghozta alapszabályait, amit felterjesztettek az illetékes minisztériumhoz, és annak jóváhagyása után, 1900. január 4-én tartották meg az alakuló közgyűlést. Az Ipartestület az 1884-ben meghozott Ipartörvényben előrelátott feladatokat látta
el és a kitűzött célok megvalósításáért tevékenykedett. A szakosztály első elnökét 1900-ban választották, az első ipariskolát pedig, 1905-ben nyitották meg
Bajmokon. Az Ipartestület feladata volt, hogy a törvény alapján biztosítsa a
rendet és az egyetértést az iparosok között, segítse az állami szerveket az
ipartörvény végrehajtásában, védelmezze az iparosok érdekeit, és mások. A
legnagyobb változás az Ipartestület, vagyis a szakosztály életében a felszabadulás után, 1946 májusában történt, amikor az egyesület elvesztette
önállóságát és a Szabadkai Városi és Járási Ipartestület kihelyezett tagozata
lett. Az Ipartestület, alapításától egészen az 1971. évi felszámolásáig, többször változtatta nevét, működését pedig, mindig a törvényes előírások alapján folytatta.
A fond története:
A fond iratanyaga 1975. április 30-án került a Levéltárba,513 rendezetlen állapotban. Az iratok rendezésére 1977-ben került sor, majd az áttekintő
raktári jegyzék elkészítése előtt, 1980-ban, 0,75 ifm. iratanyag lett kiselejtezve.514
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
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SzTL F. 159 Fonddosszié, 1/3.
SzTL F. 159 Fonddosszié 3/3.

F. 160 A TOPOLYAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA
(SRESKI SUD BAČKA TOPOLA)
(1872–1918), 1872–1897
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 8 d.; 13 ics.; 4,46 ifm.
Nyelv: magyar, szerb
Rendezettség szintje: rendezetlen
Tájékoztató segédletek: nincs
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag nagy része hagyatéki irat.
Az iratképző története:
Az 1871-ben hozott XXXI. és a XXXII. törvénycikkek alapján került sor a járásbíróságok megszervezésére az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó
Magyar Királyság területén. A járásbíróságok önálló igazságügyi szervek voltak. Az igazságügyminiszter rendelete szabta meg a járásbíróságok hatáskörét, székhelyét és illetékességét. E bíróságok hatáskörébe tartoztak a peres
ügyek, a perenkívüli és a büntető eljárások. A Szabadkai Királyi Törvényszék
illetékességébe tartozott a Topolyai Járásbíróság is, a szabadkai, zentai és a
kiskunhalasi járásbíróságokkal együtt. Az iratképző akkor szűnt meg, amikor
1918 végén Vajdaságot a Szerb Királysághoz csatolták.
A fond története:
A Levéltár 1971-ben Topolyán, a Községi Bíróságtól (Opštinski sud Bačka
Topola) vette át a felszabadulás előtti időszak iratanyagát,515 és az értéktelen
irattári anyagot kiselejtezte.516 Levéltárba került, a korábban nedvesség által
károsodott anyag is. Ezt azonban, a nagy mértékű károsodás miatt lehetetlen
volt megmenteni,517 ezért, teljes egészében kiselejtezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek kisebb része került levéltárba.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

SzTL F. 160 Fonddosszié, 3/3, 10/3.
SzTL F. 160 Fonddosszié, 8/3, 9/3.
517 SzTL F. 160 Fonddosszié, 4/3.
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F. 161 A PlAStIKA (GAlvANOPlAStIKA) MŰANYAGÁRUGYÁR
IRATAI – BAJMOK (PREDUZEĆE ZA IZRADU PREDMETA OD
PLASTIČNIH MASA „PLASTIKA” (GALVANOPLASTIKA) – BAJMOK)
(1961–1970), 1960–1970
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 14 d.; 1,60 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a vállalat termeléséről, amely fémtárgyakat galvanizált
és polírozott, majd pedig műanyagárut is gyártott, továbbá adatokat a nyersanyag beszerzéséről, a szolgáltatások áráról, a termékek értékesítéséről, a
pénzügyi-számviteli gazdálkodásról, a vállalat szanálásáról, valamint személyi adatokat a szakkáderekről és alkalmazottakról.
Az iratképző története:
Bajmok Község Népbizottsága 1960. október 7-én hozott végzésével döntött a Galvanizer Fémárut Galvanizáló és Polírozó Vállalat alapításáról.518
1961 őszén pedig, megtörtént a vállalat bejegyzése és megalakulása.519 A
vállalat első elnevezése: Galvanizer – Bajmok volt, és fémáruk galvanizálásával és polírozásával foglalkozott. A kényszerigazgatás után a vállalatot
1962-ben: a Zanatsko-proizvodno preduzeće proizvoda od plastičnih masa „Stiloplas”, a Műanyagáru Kisipari-termelő Vállalathoz csatolták, amely
ekkor felvette a Galvanoplastika Galvanizáló és Műanyagáru Vállalat nevet.
1966-tól a vállalat új neve: Plastika – Bajmok. Nem sokkal később a vállalatban csődeljárás kezdődött, amely 1970-ben fejeződött be.
A fond története:
A fond iratanyagát 1973. június 12-én vette át a Levéltár.520 Az értéktelen
irattári anyag kiselejtezésére 1979-ben és 1982-ben került sor.521 A fondot
1982-ben rendezték.
Bajmok Község Népbizottságának 08-4835/60. számú végzése.
A vállalat bejegyzése 1961. január 10-én történt a Szabadkai Kerületi Gazdasági
Bíróság Fi. 16/61. számú végzésével (I. 720/60. ügyviteli szám). A gyár 1961. október 4én alakult. Bajmok Község Népbizottságának 03-5398/1-61. számú végzése.
520 SzTL F. 161 Fonddosszié, 1/3.
521 SzTL F. 161 Fonddosszié, 2/3, 3/3.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 162 AZ ÁLLAMI LAKÓÉPÜLETEK VAJDASÁGI IGAZGATÓSÁGA,
TOPOLYAI RÉSZLEGÉNEK IRATAI – TOPOLYA
(DIREKCIJA DRŽAVNIH STAMBENIH ZGRADA ZA VOJVODINU –
SEKCIJA BAČKA TOPOLA – BAČKA TOPOLA)
(1945), 1945–1946
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Felsőbb állami szervek utasításait és rendeleteit, a népi közvagyont képező épületek jegyzékét, az épületek nyilvántartásait a korábbi tulajdonosok
neveivel, statisztikai adatokat az épületekről, adatokat az épületek karbantartásáról és egyéb adatokat tartalmaz.
Az iratképző története:
Az Állami Lakóépületek Vajdasági Igazgatósága – Topolyai Részlege 1945ben jött létre Vajdaság Népfelszabadító Főbizottságának határozata alapján.
Vajdaságban összesen 21 ilyen részleg működött.522 A Topolyai Részleg feladata volt, hogy illetékességi területén összeírjon minden üresen álló földműves és nem földműves jellegű lakóépületet, boltot és üzlethelyiséget,
kisipari műhelyeket, mészégetőket, mozikat és az üres házakat. Az összeírásról havi jelentéseket készítettek.523 Az állami épületek állapotáról a Topolyai Részleg a következő településeken végzett összeírásokat: Feketics
(Bácsfeketehegy), Szikics, Kishegyes, Csantavér, Bajsa, Ómoravica (Bácskossuthfalva), Pacsér és Topolya. Az összeírásokról készült jelentéseket Újvidékre küldték, az Állami Lakóépületek Vajdasági Igazgatóságához.524 1945

SzTL F. 162 Fonddosszié, 1/ 53/1945.
SzTL F. 162 Fonddosszié, 1/ 162/1946.
524 SzTL F. 162 Fonddosszié, 1/ 1/1946.
522
523
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októberében VAT Elnöksége határozatot hozott az Állami Lakóépületek Vajdasági Igazgatóságának megszüntetéséről, valamint a feladat- és hatáskör
átruházásáról, a Vajdasági Népi Vagyonkezelőségre (Uprava narodnih dobara
Vojvodine).
A fond története:
A fond iratanyaga Topolya Község Népbizottságának iratanyagából lett elkülönítve. Rendezését 1984-ben és 1998-ban végezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.

F. 163 A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI JÁRÁSI HIVATAL
(BEZIRKSAMT MARIA THERESIOPEL) IRATAI – SZABADKA (MARIA
THERESIOPEL) (SRESKI URED SUBOTICA /BEZIRKSAMT MARIA
THERESIOPEL/ – SUBOTICA /MARIA THERESIOPEL/)
(1851–1860), 1850–1862
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 16 k.; 80 d.; 8,40 ifm.
Nyelv: német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában hadkötelesek jegyzékei, katonák jegyzékei a katonák adataival, eltávozási engedélyek vannak, továbbá adólajstromok, adatok az árvaházak vagyonáról és egyéb. Az iratanyag nemcsak Szabadkára vonatkozó
adatokat tartalmaz, hanem a környező településekre is (Bajmokról, Csantavérről, Sándorról, Nagyfényről, Pacsérról, Ómoravicáról (Bácskossuthfalváról),
Ludasról, Sebesitypusztáról, Zobnaticáról, Kunbajáról, Bácsalmásról, Vámtelekről, Kelebiáról). Vannak még adatok az időjárásról, az állatbetegségekről,
a tanulók létszámáról és vallási hovatartozásukról, a méhészetről, a selyemtenyésztésről, a gyümölcstermesztésről, a céhekről és az iparosokról is.
Az iratképző története:
A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, mint különálló közigazgatási egység
az 1849. március 4-i alkotmány és az 1849. november 18-i császári pátens
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alapján jött létre. Az 1851. augusztus 17-i miniszteri rendelet alapján pedig,
megalakultak a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság közigazgatási szervei. A
közigazgatás élén a kormányzó állt, akinek a székhelye Temesváron volt. Az
egész tartomány 5 körzetre (okrug) volt felosztva. A Járási Hivatal, az említett
rendelet szerint a kormányzó utasításait követő végrehajtó szervként működött és neki küldte jelentéseit is. Szabadka a Zombori Körzethez tartozott. Az
1860. október 20-án kiadott Októberi Diploma visszaadta a vármegyék önállóságát, a december 27-i rendelettel pedig, megszűnt a Szerb Vajdaság és
Temesi Bánság, így a tartomány közigazgatási szervei is.
A fond története:
A fond iratanyagát a Vajdasági Levéltártól vette át a Levéltár, 1973-ban és
1988-ban.525
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 164 OKLEVELEK GYŰJTEMÉNYE
(ZBIRKA DIPLOMA)
1658–1845
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 7 d.; 0,70 ifm.
Nyelv: latin és fordítások szerb és magyar nyelvre
Rendezettség szintje: darabszinten rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár
A gyűjtemény jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A gyűjteményben 21 különböző eredetű és tartalmú oklevél található.
Egyes oklevelek politikai-közigazgatási jellegűek, mert a város jogállását szabályozták. Más oklevelek pedig, az egyes céheknek adományozott céhkiváltságokra, birtokadományokra, szabadkai vagy máshonnan származó
családoknak nemesi cím és nemesi előnév adományozására, a törvényhatósági és állami hivatalnokok előléptetéseire vonatkoznak. A város jogállása
szempontjából különleges jelentőségű Mária Terézia magyar királynő által
1743-ban adományozott kiváltságlevél, mellyel a helység Szent Mária néven
525

SzTL F. 163 Fonddosszié, 1/3, 5/3.
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kiváltságos királyi kamarai mezővárossá vált. Ugyanebből az évből származik a Magyar Királyi Kamara és a Városi Magisztrátus között megkötött ún.
örökös szerződés is, melynek 23 pontja státuskérdéseket határozott meg, a
Magisztrátusnak a kiváltságlevélből eredő jogait és kötelességeit. Mária Terézia özvegy római császárné és magyar királynő 1779-ben kiadott második
kiváltságlevelével Szabadkát is a szabad királyi városok rangjára emelte, és
a város elnyerte az önkormányzati jogok legmagasabb formáját a Habsburg
Monarchia államrendjében, amit Bácskában addig csak Zombor és Újvidék
nyert el. A két kiváltságlevél és az ún. örökös szerződés előírásai alapozták
meg a szabadkaiak életvitelét az elkövetkező 165 évben. Mint jelentős okiratok, a kiváltságlevelek és a szerződés elsőrendű adatforrások. Fajtájuk szerint a kiváltságlevelek egyedi oklevelek, latin nyelven íródtak pergamenre,
díszes betűkkel és Mária Terézia aláírásával vannak ellátva. Az 1743-ban és
1779-ben kiadott kiváltságlevelek szerb és magyar nyelvű fordításai nyomtatásban is megjelentek.526
A gyűjtemény története:
A gyűjteménybe tartozó oklevelek, az ún. titkos levéltár keretében, a város
1743 és 1918 között keletkezett levéltári anyagával együtt, a Szabadkai Városi Népbizottságtól lettek átvéve.527 A gyűjtemény létrehozására 1980-ban
került sor.528

F. 165 A VÖRÖSKERESZT SZABADKAI JÁRÁSI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(SRESKI ODBOR CRVENOG KRSTA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1929–1941), 1934–1939
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír

KORENI – GYÖKEREK 1. Subotica–Szabadka. 1991. 53–59, 81–111.
SzTL F. 164 Fonddosszié, 6/3, végzés a levéltári anyag átadásáról az Állami
Levéltárnak, Szabadkán, 1952-ben. SzTL Vodič kroz arhivske fondove. 1970. 5. F. 2.
Magistrat sl. kr. grada Subotice (1743–1918), 2.1.Tajni arhiv (1659–1866).
528 SzTL F. 164 Fonddosszié, 1/3, a SzTL Szakkollégiumának határozata alapján.
526

527
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A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag tartalmazza a szabadkai Vöröskereszt igazgatóbizottsági üléseinek jegyzőkönyveit, továbbá adatokat a bevételekről és kiadásokról, az
egyesület jótékonykodásáról és a szociális gondok enyhítésére irányuló
tevékenységéről, rendezvények szervezéséről és egészségügyi tanfolyamokról.
Az iratképző története:
A Vöröskereszt bizottságainak megalakulására az ország közigazgatási
felosztása szerint és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, később a Jugoszláv Királyság törvényei alapján került sor. A Vöröskereszt nemzeti egyesületei 1876-ban alakultak meg, majd 1919-ben csatlakoztak a Vöröskereszt Egyesületeinek Nemzetközi Ligájához. Egyes nemzeti egyesületek
1921-ben létrehozták a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, később a Jugoszláv Királyság Országos Egyesületét. 1929 januárjában az egyesületek kötelesek voltak újra bejegyeztetni magukat. A Vöröskereszt Szabadkai
Egyesületének újraalapítására 1929. március 11-én került sor a Bácskai Körzet főispánjának 2722. számú végzése alapján. Az első időszakban léteztek körzeti (oblasni), kerületi (okružni) és helyi (mesni), majd 1929 után bánsági, járási és községi bizottságok.529 Jótékonysági voltukból kifolyólag az
egyesületek feladata a szociális gondok és a szegénység következményeinek az enyhítése volt. A Vöröskereszt Szabadkai Járási Bizottsága 1941-ig
működött.
A fond története:
A fond iratanyaga a Szabadkai Tanfelügyelőség (F. 22) iratanyagából került elő és 1974-ben külön fondba lett sorolva.530 Az iratanyag rendezésére
1981-ben került sor.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek a Levéltárba.

MAčKOVIć, Stevan – LALIJA, Gabor – PECE, Mihajlo: Monografija, Crveni krst
Subotica 1886–2006. Subotica, 2006.
530 SzTL F. 165 Fonddosszié, 1/3.
529
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F. 166 A SZABADKAI KATONAI VÁROSPARANCSNOKSÁG IRATAI –
SZABADKA (KOMANDA MESTA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1944–1945), 1944–1945
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.; 14 d.; 2,14 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Szervezeti egységek:
I. Ipari, Kisipari és Kereskedelmi Részleg (Sekcija za industriju, zanatstvo
i trgovinu)
II. Közigazgatási Ügyosztály (Administrativno odeljenje)
III. Mezőgazdasági és Erdészeti Részleg (Sekcija za poljoprivredu i šume)
IV. Oktatás- és Művelődésügyi – Szociális Ügyosztály (később csak Oktatásügyi Szakosztály) (Prosvetno i kulturno – socijalno odeljenje (kasnije samo: Prosvetni odeljek)
V. Közlekedésügyi Műszaki Szakosztály (Saobraćajno tehnički odeljak)
VI. Gazdasági Szakosztály – Pénzügyi Részleg (Privredni odeljak – Sekcija za finansije)
VII. Javadalmi Ügyosztály – Pénzügyi Részleg (Trošarinsko odeljenje –
Sekcija za finansije)
VIII. Gazdasági Ügyosztály – Állategészségügyi Ügyosztálya (Veterinarsko
odeljenje – Privrednog odeljenja)
IX. Egészségügyi Ügyosztály (Zdravstveno odeljenje)
X. Szociális Ügyosztály (Socijalno odeljenje)
XI. Közellátásügyi Részleg (Sekcija za snabdevanje)
XII. Anyakönyvi Hivatal (Matičarski ured)
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak adatok a népfelszabadító bizottságok tevékenységéről,
a lakosság ellátásáról, illetve a gazdaság, az oktatás és a közegészségügy állapotáról, részben adatok a katonakötelesek mozgósításáról is a katonai
közigazgatás idején.
Az iratképző története:
Tito marsall főparancsnok 1944. október 17-én kiadott rendeletével jött
létre a Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (Vojna uprava za
Banat, Bačku i Baranju). A katonai közigazgatás parancsnoka 1944. október
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25-én kiadott rendeletében meghatározta a terület katonai közigazgatási
beosztását, a katonai körzetek (vojne oblasti), a térségparancsnokságok (komande područja), a városparancsnokságok (komande mesta), a falvakban
katonai állomások (vojne stanice mesta), a népőrségek (narodne straže)
és a határőrségek (pogranične straže) megszervezésével kapcsolatos
irányelveket és utasításokat.531 A Szabadkai Katonai Városparancsnokság,
az 1944. november 7-én kiadott rendelet alapján alakult meg. Szoros kapcsolat állt fenn a Szabadkai Katonai Városparancsnokság és a Szabadkai
Járási Népfelszabadító Bizottság között. 1945. február 5-én a katonai közigazgatás összes ügyosztályát értesítették, hogy Tito marsall, a Népfelszabadító
Hadsereg és a Partizánosztagok főparancsnoka, rendeletet adott ki a Bánát,
Bácska és Baranya Katonai Közigazgatásának 1945. február 15-i megszűnéséről.532
A fond története:
A Szabadkai Katonai Városparancsnokság iratanyagát 1966. június 18-án
vette át a Levéltár Szabadka Város Népbizottságának iratanyagával együtt
(a levéltári anyag rendezésével kapcsolatos jegyzőkönyv szerint).533 Az 1944ben keletkezett iratok ki lettek választva Szabadka Város Népbizottságának
iratanyagából és ehhez a fondhoz csatolták őket. Az iratokhoz tartozó
könyveket pedig, az F. 60 Szabadka Thj. Város Polgármesteri Hivatala fondból különítették el, méghozzá az 1944. év utolsó iktatóját és a mutatókat. Az
iratanyag rendezését 1972-ben végezték.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

531 SzTL F. 166 Utasítás a katonai városparancsnokságok, a katonai térségparancsnokságok és a népfelszabadító bizottságok tevékenységéről. (Uputsvo u vezi sa organizacijom rada KM, KP i NOO.) 27. sz.
532 Uo.; Lásd még: FODOR István (Szerk.): Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya
katonai közigazgatása tanulmányozásához. Zenta–Szeged, 2012. 9–12.
533 SzTL F. 166 Fonddosszié, 1/3.
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F. 167 A POlJO–PrOIzvOD VÁROSI MEZŐGAZDASÁGI BIRTOK
KERESKEDELMI VÁLLALATÁNAK IRATAI – SZABADKA
(„POLJO–PROIZVOD” TRGOVAČKO PREDUZEĆE GRADSKOG
POLJOPRIVREDNOG DOBRA – SUBOTICA)
(1951–1952), 1951–1952
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1. d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában jelentések, jegyzőkönyvek, személyi iratok, végzések a vállalat névváltoztatásairól és pénzügyi iratok vannak.
Az iratképző története:
A Poljo-proizvod Városi Kereskedelmi Vállalat alapítására a Városi Népbizottság végzése alapján 1951. január 29-én került sor.534 Alapfeladata volt a
város ellátása mezőgazdasági terményekkel, illetve a termelővállalatok által
feldolgozott mezőgazdasági javakkal. A Városi Népbizottság Kereskedelmi és
Közellátási Kirendeltségének irányítása alatt működött. Nevét kétszer változtatta. Először 1951-ben, másodszor pedig 1952-ben, amikor a Városi Gyümölcs-, Zöldség- és Élelmiszer-kereskedelmi Vállalat nevet vette fel: Gradsko
preduzeće za trgovinu voćem, povrćem i životnim namirnicama és így a vállalat tevékenységi köre is bővült. A Levéltárban, az 1951-ben és 1952-ben keletkezett iratokból külön fondot535 hoztak létre, mivel a Poljo-proizvod 1952
után már kereskedelmi vállalatként, Trgovinsko preduzeće „Ishrana” néven
működött, Szabadkán.
A fond története:
A fond az Ishrana Kereskedelmi Vállalat iratanyagából 1974-ben önálló
fondba lett sorolva.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.
534 SzTL F. 167 Fonddosszié. Szabadka Város Népbizottságának 3881/1951. számú
végzése.
535 SzTL F. 167 Fonddosszié, 1/3. Jegyzőkönyv a fond önálló fondba sorolásáról.
Gyarapodási napló száma: 245.
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F. 168 A SZABADKAI KATONAI TÉRSÉGPARANCSNOKSÁG IRATAI –
SZABADKA (KOMANDA SUBOTIČKOG PODRUČJA – SUBOTICA)
(1944–1945), 1944–1945
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 1 d.; 0,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leírás
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában iktatók, valamint a szikicsi tábor lakóinak teljes névjegyzéke
és a táborba zárt németek összeírása (nyilvántartása), az itt dolgozók fizetési
jegyzékei vannak.
Az iratképző története:
Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (Vojna uprava za Banat,
Bačku i Baranju) parancsnokának 1944. október 25-én hozott rendelete alapján alakultak meg a katonai közigazgatás területi egységei, a katonai körzetek (vojne oblasti), a térségparancsnokságok (komande poručja), a városparancsnokságok (komande mesta), a katonai állomások (vojne stanice), a
népőrségek és a határőrségek (narodne i pogranične straže). A térségparancsnokság élén a parancsnok és a helyettese álltak, a parancsnokság keretében pedig, több ügyosztály működött: I. Általános (Opšti odeljak), II.
Katonai-közigazgatási (Vojno-upravni), III. Gazdasági (Privredni), IV. Közlekedési-műszaki (Saobraćajno-tehnički), V. Egészségügyi (Sanitetski), VI. Tanügyi (Prosvetni) ügyosztályok és a VII. Bírói Tanács (Sudsko veće). A Bánát,
Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása 1945. február 15-én szűnt meg
Tito marsall, a Népfelszabadító Hadsereg és a Partizánosztagok főparancsnokának rendeletete alapján.536
A fond története:
A Szabadkai Katonai Térségparancsnokság iratanyaga Szabadka Város
Népbizottságának fondjából került ki. Az iratanyag rendezése során, 1972ben, a fondhoz csatolták a Csantavéri Helyi Népfelszabadító Bizottság és a

536 FODOR István (Szerk.): Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai
közigazgatása tanulmányozásához. Zenta–Szeged. 2012. 9–12.
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Topolyai Népfelszabadító Bizottság alkalmazottairól készült jellemzéseket is.
A két iratképző szervről, a Városparancsnokság és a Térségparancsnokság
tevékenységéről gyűjtött adatok alapján meg lehetett állapítani, hogy az említett nyilvántartásokat a Térségparancsnokság kezdte el vezetni, megszűnése után pedig, ezt a munkát az illetékes hatóság, a Körzeti Népfelszabadító
Bizottság (Okružni narodnooslobodilački odbor Subotica) egészítette ki és
folytatta.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 169 A SZABADKAI KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET IRATAI –
SZABADKA (ŠKOLA ZA VASPITAČE – SUBOTICA)
(1942–1944), 1942–1944
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak jegyzőkönyvek, beszámolók az iskola működéséről,
valamint adatok az iskola tanulóiról.
Az iratképző története:
A Kisdedóvónőképző Intézetet 1942. szeptemberében alapították. Az iskola a Damjanich utca 53. szám alatti épületben működött egészen a felszabadulásig. Az épületet még az első világháború előtt építették a Tanítóképző
számára. A két világháború között itt működött a szerb jogakadémia. A Kisdedóvónőképző Intézet keretében internátus is működött, a kezdetekben
ötven szabad hellyel, ami idővel bővült és az 1944/1945-ös tanévben már 230
diák tanult az intézetben, közülük pedig, nyolcvanheten voltak elszállásolva az
internátusban. Az intézet rendelkezett tornateremmel, sportpályával, szaktantermekkel a földrajz, a történelem, a kézimunka és az óvodai munka oktatásához, valamint a kb. 200 könyvből álló ifjúsági és kb. 480 könyvből álló
tanári könyvtárral. Az iskola a felszabadulásig működött.
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A fond története:
A fond iratanyaga 1974. február 8-án,537 a Szabadkai Tanfelügyelőség iratanyagából került elő és önálló fondba lett besorolva.538
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 170 AZ IPARTESTÜLETEK KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (OKRUŽNI ODBOR ZANATSKIH UDRUŽENJA SUBOTICA –
SUBOTICA) (1946–1947), 1946–1947
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a mestervizsga-bizottságok tagjainak kinevezéséről, az
iparosokról, tanfolyamok szervezéséről, árak megállapításáról, bizonylatokat
a mestervizsgákról, jelentéseket az egyesület működéséről.
Az iratképző története:
Az Ipartestületek Körzeti Bizottságát 1946-ban alapították Szabadkán.539
Miután az ipartestületeknél megszüntették a mestervizsgák letételére alakított
bizottságok működését, ezek az Ipartestületek Körzeti Bizottsága hatáskörébe kerültek.540 A Bizottság tanfolyamokat szervezett a mestervizsgák letételére. Az Ipartestületek Körzeti Bizottsága 1947-ben szüntette be tevékenységét.541
A fond története:
A fond iratanyaga 1965-ben,542 a Szabadkai Gazdasági Kamara iratanyagával együtt került a Levéltárba.
SzTL F. 169 Fonddosszié, 3/3. Átvételi jegyzőkönyv, 04-98/1-1974-es szám.
SzTL F. 169 Fonddosszié, 1/3.
539 SzTL F. 170 1/1946.
540 SzTL, F. 170 86/1946.
541 Službeni list APV, 1946. évi 40. szám.
542 SzTL F. 170 Fonddosszié, 1/3.
537
538
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.

F. 171 A SZABADKAI IPAROS DALÁRDA IRATAI – SZABADKA
(SUBOTIČKO OBRTNIČKO I GRAĐANSKO PEVAČKO DRUŠTVO –
SUBOTICA) (1928–1941), 1926–1941
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában az egyesület jegyzőkönyvei, alapszabályai, illetve a többi dalárdával folytatott levelezése van.
Az iratképző története:
A Szabadkai Iparos Dalárda alapítására 1898-ban került sor az Ipartestület keretében, ahol egészen 1928-ig működött. Ekkor már nem hagyták jóvá
a Dalárda alapszabályait, ezért, hogy biztosítsa további működését a törvény
által meghatározott keretek között, a Dalárda kivált az Ipartestületből. Az 1928.
november 19-én megtartott közgyűlésen új, önálló dalárda jött létre Szabadkai Iparos és Polgári Dalárda, Subotičko obrtničko i gradjansko pevačko
društvo néven, amely jogutódja volt az előzőnek. Ugyanezen a közgyűlésen
elfogadták a Dalárda új alapszabályát is. A megőrzött iratok alapján tevékenységét 1941-ig lehet követni. A Dalárda megszűnéséről pontos adat nem
volt megállapítható.
A fond története:
Az 1965-ben átvett Szabadkai Gazdasági Kamara iratanyagának rendezése során egy olyan köteg került elő, amely a Szabadkai Iparos Dalárda iratanyagát tartalmazta. A Levéltár Szakkollégiumának határozata alapján543 ezek
az iratok, külön fondba lettek besorolva.

543
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SzTL F. 171 Fonddosszié, 1/3.

A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.

F. 172 MÁS INTÉZMÉNYEK ANYAGÁRÓL KÉSZÜLT MÁSOLATOK
GYŰJTEMÉNYE (XII. SZÁZAD – 1991)
(ZBIRKA KOPIJA (XII VEK – 1991)
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 15 d.; 1 ib.; 1,82 ifm.
Nyelv: latin, német, magyar, szerb, francia, angol
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, analitikus leltár
A gyűjtemény jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A gyűjteményben Magyarország, Ausztria, Csehszlovákia és Jugoszlávia
levéltáraiból és egyéb intézményeiből hozott fénymásolatok vannak, melyek
fontos adatokat tartalmaznak Szabadka városának és környékének, illetve
Topolya és Kishegyes községek múltjával kapcsolatban.
Az iratképző története:
E gyűjtemény 1979-ben jött létre a Levéltár Szakkollégiumának határozata
alapján.544 A hazai és külföldi levéltárakban végzett kutatások eredményeként
készült fénymásolatok, amelyek Szabadka városának és környékének történelmével kapcsolatosak, a Levéltár nyilvántartásába kerültek, hogy azt megőrizze és a kutatók rendelkezésére bocsássa.
A gyűjtemény története:
A Levéltár levéltárosai 1974 és 1989 között kutatásokat végeztek a hazai
és külföldi levéltárakban és egyéb intézményekben. A XII. századtól a közelmúltig eltelt időszakra vonatkozó értékes dokumentumokról készített másolatokat helyezték el ebben a gyűjteményben. A gyűjtemény további másolatokkal egészül ki napjainkban is. Az iratanyag különböző formátumú dobozokban van elhelyezve.

544

SzTL F. 172 Fonddosszié, 3/2.
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F. 173 A NOVI GRAD ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (USLUŽNO ZANATSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE
„NOVI GRAD” – SUBOTICA) (1964–1978), 1963–1975
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.; 38 d.; 5,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az általános és a pénzügyi-számviteli iratok alapján követni lehet a vállalat működését, illetve pénzügyi gazdálkodását. Az iratanyagban megtalálhatók a dolgozók adatait tartalmazó személyi iratok is.
Az iratképző története:
A Szolgáltató Központ, Uslužni centar „Novi grad” néven 1964. április 1-jén
jött létre, miután egyesültek a II., III., IX., XI. és XII. számú lakóközösségek
szolgáltató vállalatai. A lakóközösségek megszűntek és helyettük helyi közösségek (mesne zajednice) jöttek létre. A volt a XI. és a XII. lakóközösségek, vagyis a Kertváros és a Novi grad helyi közösségek határozata alapján
a Novi grad Szolgáltató Központ 1964 őszén megszűnt, és megalakult a Novi
grad Építőipari–Szolgáltató Vállalat, amely 1964. október 1-jén kezdte el működését, székhelye Szabadkán, a Moša Pijade utca 20. szám alatt volt. A vállalat 1972. április 7-ig működött, a felszámolási eljárás pedig, 1978-ban
fejeződött be.
A fond története:
A fond iratanyagát több részletben vette át a Levéltár, 1975-ben, 1977-ben
és 1979-ben, összesen 26,62 ifm.-t. Ebből 21 ifm. irattári anyag lett kiselejtezve, megőrzésre pedig, 5,2 ifm. maradt. A lakóközösségi iratanyag, összesen 0,45 ifm., amely 1960 és 1964 között keletkezett, külön lett választva és
az új fondhoz lett csatolva. A személyi iratokat nem lehetett teljes egészében
különválasztani, ezért a Novi grad Építőipari–Szolgáltató Vállalat iratanyagában található a lakóközösségeknél dolgozók személyi iratainak egy része is.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
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F. 174 A TOPOLYAI JÁRÁSI VENDÉGLÁTÓIPARI KAMARA IRATAI –
TOPOLYA (UGOSTITELJSKA KOMORA SREZA BAČKOTOPOLSKOG –
BAČKA TOPOLA) (1952–1960), 1952–1960
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 3 d.; 1 fasc.; 2 ics.; 0,71 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a tagok munkájával kapcsolatos adatok, felsőbb hatóságok
utasításai, a tagok egymás közötti és az illetékes szervekkel való levelezése,
továbbá iratok a vendéglátóipari dolgozók szakképesítéséről, a kamara pénzügyi gazdálkodásáról, a kamaránál dolgozókról, illetve a vendéglátóipari egységeknél dolgozó munkavállalókról és munkáltatókról vannak.
Az iratképző története:
A Topolyai Járási Vendéglátóipari Kamara 1952. július 26-án kezdte meg
működését.545 Feladata volt, hogy fejlessze a tagok szervezettségét és gazdálkodását, valamint az, hogy összehangolja tevékenységüket a társadalmipolitikai hatalmi szervek szükségleteivel. Illetékességébe tartozott a megszerzett szakképesítésekről szóló bizonyítványok kiadása, valamint tanfolyamok szervezése. A Kamara szervei a közgyűlés, az igazgatóbizottság és a
becsületbíróság voltak. Tevékenysége 1960. január 14-én, a Topolyai járás
megszűnése miatt szűnt meg.546
A fond története:
A fond 1974-ben lett elkülönítve a Szabadkai Járási Gazdasági Kamara
iratanyagából, összesen 1 ifm. Az iratok a levéltári anyag struktúrája szerint
rendezettek, majd bizonyos korrekcióra került sor az 1982-es rendezéskor,
amikor elkészült az áttekintő raktári jegyzék is.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
Uredba o trgovinskim i ugostiteljskim komorama. (Službeni list FNRJ, 1952. év 31.
szám), a kereskedelmi és a vendéglátóipari kamarákról szóló rendelet alapján.
546 Službeni glasnik NRS, 1959. év 51. szám.
545
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F. 175 A DIÁKOTTHON IRATAI – TOPOLYA
(DOM UČENIKA – BAČKA TOPOLA)
(1956–1975), 1949–1975
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 24 k.; 14 d.; 1,90 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a diákokról, az otthon pénzügyi, nevelési és oktatási
tevékenységéről, az alkalmazottairól és a munkásönigazgatásról.
Az iratképző története:
A Topolyai Járási Népbizottság 1946-ban internátust alapított az algimnázium és a nyolcosztályos iskolák tanulói részére, melynek a neve Gimnazijski
internat volt. A Gimnáziumi Internátus megszüntetése után, 1956-ban létrejött a Mezőgazdasági Gépészek Internátusa, neve: Internat poljoprivrednih
mašinaca.547 Az intézmény 1957-ben felvette a Munkásifjúság Internátusa
nevet: Internat radničke omladine, majd 1960-tól lett a neve: Dom učenika –
Diákotthon Bačka Topola.548 A Diákotthon elleni felszámolási eljárás 1971ben kezdődött és 1975-ben fejeződött be.
A fond története:
A fond iratanyagának egyik részét 1974-ben vette át a Levéltár, amikor
még a felszámolási eljárás folyamatban volt,549 a többit pedig, 1975-ben.550
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

547 SzTL F. 175 Az intézmény bejegyzéséről és alapításáról szóló 6769/1956. számú
ügyirat.
548 SzTL F. 175 Az intézmény névmódosításról szóló végzés, Topolya Község
Népbizottságának 1960. november 19-én kelt 8534. számú irata.
549 SzTL F. 175 Fonddosszié, 5/3.
550 SzTL F. 175 Fonddosszié, 13/3.
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F. 176 A MUNKÁS- ÉS A NÉPFELSZABADÍTÓ-MOZGALOMRA
VONATKOZÓ IRATOK GYŰJTEMÉNYE – SZABADKA
(ZBIRKA MATERIJALA O RADNIČKOM I
NARODNO-OSLOBODILAČKOM POKRETU – SUBOTICA)
1903–1989
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 87 d.; 8,40 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A gyűjtemény jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A gyűjtemény iratanyagában vannak hirdetmények, rendeletek, személyi
okiratok, értesítések, meghívók, kiáltványok, igazolványok, munkakönyvek, a
JKP utasításai, jelentések, ítéletek, kihallgatások, bejelentések háborús bűnökről és áldozatokról, az elesettek nyilvántartásai, visszaemlékezések, továbbá újságok, fényképek, filmek, diafilmek, mágnesszalagok, a mozgalommal kapcsolatos irodalom, periodikák és kéziratok.
A gyűjtemény története:
A JKP és a forradalmi szakszervezetek alapításának 40. évfordulójának
megünneplése volt a közvetlen oka annak, hogy 1958-ban Szabadkán, a Városi Múzeum létrehozta a munkásmozgalmat, és a népfelszabadító-mozgalmat kutató osztályát. Az osztály feladata volt, hogy kutassa a szabadkai és
környékbeli munkásmozgalom történetének eseményeit, folyamatait és személyeit, vagyis megtalálja, összegyűjtse, másolja és átírja a dokumentumokat,
tanúvallomásokat és egyéb iratokat. A Levéltár 1977-ben vette át a gyűjteményt a Városi Múzeumtól.551 Az átvétel után is folytatódott a feltáró munka
a gyűjtemény kiegészítése céljából. A gyűjtemény keretében lett átvéve a szabadkai szakszervezeteknek, a két világháború közötti időszakban keletkezett
levéltári anyaga is, melyből 1981-ben két külön fondot hoztak létre (F. 217 és
F. 218).

551 SzTL F. 176 Fonddosszié, 1/2. A gyűjtemény kezelője Milan Dubajić történész,
muzeológus volt. Ő volt 1977 és 1993 között a Levéltár igazgatója. In.: MAčKOVIć,
Stevan: A SzTL 60 éves tevékenysége. 2007. 103–104.
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F. 177 A bAČKA KEFEGYÁR IRATAI – SZABADKA
(FABRIKA ČETAKA „BAČKA” – SUBOTICA)
(1961–1973), 1945–1973
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 17 d.; 3 ics.; 2,45 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag tartalmazza az alkalmazottak anyakönyveit, a vállalat szervezeti szabályzatait, irányító szerveinek jegyzőkönyveit, levelezését, pénzügyi-számviteli iratait, valamint iratokat a vállalat bejegyzéséről, gazdálkodásáról és felszámolásáról.
Az iratképző története:
A szabadkai Bőr- és Gyapjúáruforgalmi Vállalat, Preduzeće za promet
kožom i vunom „Jugokoža” u Subotici, munkástanácsa 1961-ben megtartott
ülésén döntött a sertésszőrt feldolgozó üzem kiválásáról és Tvornica „Bačka”
néven, önálló Kefegyár alapításáról.552 Kefék, ecsetek, seprűk és műanyagáru gyártásával, illetve állati eredetű szőrök feldolgozásával foglalkozott.
Ugyanebben az évben a Bačka Kefegyárhoz csatolták a szabadkai Kefegyártó Kisipari Műhelyt, Zanatska radionica za izradu četaka „Jež” Subotica.
1967-ben a Bačka Kefegyár munkástanácsának döntése alapján határozat
született a csődeljárás megkezdéséről, ami 1973-ig tartott.
A fond története:
A Bačka Kefegyár iratanyaga 1977-ben, a szabadkai Gazdasági Vállalatok
Felszámoló Bizottságától került a Levéltárba.553
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

552
553
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Szabadka Község Népbizottságának 04-24930/1-1961. számú végzése.
SzTL F. 177 Fonddosszié, 1/3.

F. 178 PECSÉTNYOMÓK ÉS BÉLYEGZŐK (PECSÉTEK ÉS
LENYOMATOK) GYŰJTEMÉNYE (ZBIRKA PEČATA I ŠTAMBILJA)
1743–?
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 d. (366 pecsét); 0,40 ifm.
Nyelv: szerb, latin, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, a pecsétnyomók és a
bélyegzők jegyzéke
A gyűjtemény jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A pecsétek gyűjteményében Szabadka közigazgatási szervei által használt pecsétnyomók és bélyegzők találhatók és az élet különböző területeiről
származnak, mint az igazságszolgáltatás, oktatás, kultúra, gazdaság, mezőgazdaság, vendéglátóipar, kereskedelem, kisipar, gyáripar, szakszervezetek,
stb. A gyűjteményben nincsenek személyek által használt pecsétnyomók.554
A gyűjtemény története:
A gyűjtemény 1975-ben jött létre azokból a pecsétnyomókból és bélyegzőkből, amelyek a Levéltár raktárában, az ún. nagydepójában lévő fondok átköltöztetése során kerültek elő. Össze lett gyűjtve nagyobb számú eredeti
pecsétnyomó és bélyegző, amelyek fémből vagy fából készültek. Különböző
a formájuk, vannak kerek, négyzet és ellipszis alakúak és levéltári dobozokba
lettek elhelyezve. Ekkor merült fel a gyűjtemény létrehozásának szükségessége.555 A pecsétnyomók és a bélyegzők (pecsétek és lenyomatok) a létrehozó szervek tevékenységi köre alapján lettek rendezve. A gyűjtemény nyitott
típusú. 1998-ban még három pecsétnyomóval gyarapodott.556

SzTL F. 178 Fonddosszié.
SzTL F. 178 Fonddosszié, 1/3, 1975. december 31-i 04-919/1. számú jegyzőkönyv
a pecsétnyomók és bélyegzők gyűjteményének létrehozásáról. A gyűjteményben eredetileg 40 pecsétnyomó és 180 bélyegző volt.
556 SzTL F. 178 Fonddosszié, 8/1.
554
555
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F. 179 IVÁNYI ISTVÁN ÁLTAL SZABADKA VÁROS
MONOGRÁFIÁJÁHOZ KIGYŰJTÖTT IRATOK GYŰJTEMÉNYE
(ZBIRKA IVANJI IŠTVANA)
1724–1783
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 3 d.; 0,30 ifm.
Nyelv: szerb, latin, magyar, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A gyűjtemény jelentősége: kiemelten jelentős
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag tartalmazza Szabadka politikai, kulturális, jogi és gazdasági történetének legfontosabb dokumentumait. Az iratok között megtalálható
a tisztek és katonák jegyzéke abból a korból, amikor Szabadka a Tiszai határőrvidékhez tartozott; a város 1745-ből származó rendszabálya a polgárok
kötelezettségeiről és viselkedéséről; jegyzőkönyv az idős és tekintélyes bunyevácok és szerbek meghallgatásáról, hogy mikor és milyen körülmények
között telepedtek le Szabadkán; a város és a nemesek közötti szerződés az
adófizetésről, és mások.557
A gyűjtemény története:
Iványi István 1845. december 17-én született Lugoson, az akkori Osztrák–
Magyar Monarchiához, ma Romániához tartozó városban, és 1917-ben halt
meg Szabadkán. Tanulmányait a váci, kecskeméti és a szegedi piarista gimnáziumokban végezte. Az 1865/1866-os tanévben érettségizett a szegedi Piarista Gimnáziumban. 1875-ben Szabadkára költözött, elhagyta a piarista
rendet, felvette az evangélikus vallást és a gimnáziumban vállalt tanári állást.
1883-ban kezdte el kutatni Szabadka és Bács-Bodrog vármegye történelmét.
Művei 1907-ig jelentek meg és a mai napig, habár részben elavultak, biztos
támpontot nyújtanak a további kutatásokhoz. Teljesen megvakulva, nem sokkal az első világháború befejezése előtt halt meg.558
1883 elején a Városi Tanács megbízta Iványit, hogy kutasson és írja meg
Szabadka történetét. E feladat elvégzése miatt Iványi a városi levéltárból a
lakására vitette a fontosabb iratokat, és ezekből kiválogatta, a véleménye szeSzTL F. 179 Fonddosszié.
SzTL F. 179 Fonddosszié.; Lásd még: IVÁNYI István: Visszaemlékezéseim életem
folyására. Önéletrajz. (Sajtó alá rendezte és az utószót írta DÉR Zoltán). Életjel miniatűrök 27. Szabadka, 1974.
557
558
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rint, különösen értékes okmányokat. A többi irat visszakerült a városi levéltárba. A kiválogatott, legértékesebb okmányokat Iványi három iratcsomóba
csoportosította és új jelzettekkel látta el őket. Egyrészt, ilyen módon felbomlott az iratok természetes, keletkezésük alapján létrejött sorrendje, másrészt
kialakult egy gyűjtemény, amely a legfontosabb dokumentumokat tartalmazta.
Szabadka város történetének, valamint legfontosabb művének, Bács-Bodrog vármegye helynévtára írásakor, Iványi a saját maga által adott jelzetekre
hivatkozott és később ezt tették mások is. Miután Iványi megírta műveit, a kiválogatott okmányok visszakerültek a város levéltárába, de nem az eredeti
helyükre, hanem megmaradtak, mint külön gyűjtemény, amely a Selecta Ivanyiana nevet kapta.
A második világháború utáni időszakban a gyűjteményt többször is költöztették, majd 1952-ben, a Városi Könyvtártól és a Városi Népbizottságtól rendezetlen állapotban vette át a Levéltár.559 A Levéltár Szakkollégiumának
határozata alapján 1980-ban, a Szabadka Város Magisztrátusa fondból (F. 2)
három gyűjteményt különítettek el, köztük az Iványi István által kialakított gyűjteményt (Selecta Ivanyiana) is, és így létrejött a mai nevén ismert gyűjtemény.560 A gyűjtemény dokumentumai Vár./osi/ lev./éltár/I–III. csomón belül
rendezettek (év és szám szerint).561
E gyűjteményhez tartozó levéltári anyag alapján Iványi István a következő
két művét írta meg:
1. Szabadka szabad királyi város története I–II. kötet, Szabadka. (Az első
kötet 1886-ban, a második kötet pedig, 1892-ben jelent meg.)
2. Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára I–V. kötet,
Szabadka. (A kötetek 1889 és 1907 között jelentek meg.)

F. 180 FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY
(ZBIRKA FOTOGRAFIJA)
1862–
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 21 ifm.
Nyelv: magyar, szerb
559 SzTL F. 179 Fonddosszié, 4/3, az 58/1950. számú átvételi jegyzőkönyv. Az 1779 és
1918 között keletkezett iratanyag átvételéről.
560 SzTL F. 179 Fonddosszié, 1/3, 1-es számú jegyzőkönyv, az 1980. január 5-én hozott
határozat.
561 SzTL F. 179 Fonddosszié, 2/4.
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Rendezettség szintje: rendezetlen
Tájékoztató segédletek: –
A gyűjtemény jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Fényképek, amelyek szabadkai, illetve más város polgárairól készültek
(egyéni és csoportképek), továbbá különböző helyszínekről, tájakról, gazdasági, oktatási, kulturális épületekről és sportlétesítményekről, jelentősebb rendezvényekről és eseményekről.562
A gyűjtemény története:
A Levéltár 1975-ben hozta létre ezt a gyűjteményt, azokból a fényképekből, amelyek a Levéltár raktárában, az ún. nagydepójában lévő fondok átköltöztetése során kerültek elő, rendezetlen állapotban. Ekkor összesen 74
fénykép került elő az 1862 és 1960 közötti időszakból.563 A gyűjtemény nyitott
típusú és több alkalommal, 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben is sor került nagyobb mennyiségű fénykép átvételére egy magánszemélytől, a Palics–Ludas
Regionális Parktól és a Munkásegyetemtől.564

F. 181 MUNKAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE – SZABADKA
(ZBIRKA RADNIČKIH KNJIŽICA SUBOTICA – SUBOTICA)
1885–1955
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 561 darab; 3,70 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék
A gyűjtemény jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A gyűjteményben Szabadkán és Topolyán, illetve egyéb helyeken kiadott
munkakönyvek vannak.565
SzTL F. 180 Fonddosszié.
SzTL F. 180 Fonddosszié, 1/3, az 1975. december 31-i 04-920/1. számú jegyzőkönyv a fényképgyűjtemény létrehozásáról. A gyűjteményben eredetileg 74 fénykép volt.
564 SzTL F. 180 Fonddosszié, az 1988. november 7-i 03-18/14., az 1991. április 2-i 0317/4. és az 1992. január 15-i 03-17/1. számú átvételi jegyzőkönyvek.
565 SzTL F. 181 Fonddosszié.
562
563
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A gyűjtemény története:
A Levéltár 1975 végén hozta létre ezt a gyűjteményt azokból a munkakönyvekből, amelyek az ipartestületek, illetve a szabadkai és a topolyai járási
iparkamarák iratai között voltak. Ekkor összesen 542 munkakönyv gyűlt össze
és egyesítésükkel keletkezett ez a gyűjtemény.566 1979-ben, a Levéltár raktáraiban lévő fondok áthelyezése során, további munkakönyvek kerültek elő,
amelyek szintén ebbe a gyűjteménybe kerültek.567 A gyűjtemény nyitott típusú,
így 1984-ben, az addig a Csantavéri Ipartestület fondjában található munkakönyvek is ide lettek csatolva.568 A munkakönyvek a kiadásuk helye alapján,
Szabadka, Topolya és egyéb települések neve, ezen belül pedig, a személyek
neve szerint betűrendben lettek rendezve (A – ZS).569

F. 182 A HARMONIKABARÁTOK EGYESÜLETÉNEK IRATAI –
SZABADKA (DRUŠTVO PRIJATELJA HARMONIKE – SUBOTICA)
(1969–1974), 1969–1974
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 d.; 0,42 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag tartalmazza az alakuló közgyűlés jegyzőkönyveit, az
egyesület alapszabályait, az alapítók és a tagok jegyzékét, az elnökségi
ülések jegyzőkönyveit, jelentéseket, a hangversenyek programjait, az iktatókat
és a levelezést, adatokat a versenyeken való részvételekről és az elért
eredményekről.570

566 SzTL F. 181 Fonddosszié, 1/3, az 1975. december 31-i 04-918/1. számú jegyzőkönyv a munkakönyvek gyűjteményének létrehozásáról.
567 SzTL F. 181 Fonddosszié. Az 1979. december 31-i 04-1143/1. számú jegyzőkönyv
a munkakönyvek csatolásáról a 181-es fondhoz. Ekkor összesen 63 munkakönyv lett a
fondhoz csatolva.
568 SzTL F. 181 Fonddosszié. Az 1984. április 25-ei 04-277. számú jegyzőkönyv a munkakönyvek csatolásáról a 181-es fondhoz, összesen egy köteg (0,10 ifm.), az 1906 és 1932
közötti évekből.
569 SzTL F. 181 Fonddosszié, 5/5, 1-es számú nyomtatványlap.
570 SzTL F. 182 Fonddosszié, 1. Az 1973. május 31-i 03-271/378. számú ügyirat.
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Az iratképző története:
Az egyesület alapítását Megyeri Lajos, a Szabadkai Zeneiskola tanára
kezdeményezte. Az alapító közgyűlést 1969. november 27-én tartották. A
zenekar vezetőjének és karmesterének Megyeri professzort választották meg.
Az egyesület célja az volt, hogy kiegészítse és bővítse a tagság ismereteit a
harmonikamuzsikáról, illetve, hogy gazdagítsa a város és a környék zenei
életét. Anyagi és elhelyezési problémák miatt, 1974 elején Megyeri profeszszor lemondott, ezzel pedig, február 23-án megszűnt az egyesület tevékenysége is.571
A fond története:
A Harmonikabarátok iratait 1976-ban vette át a Levéltár, a Szabadkai
Művelődési Önigazgatási Érdekközösségtől, rendezetlen állapotban.572 Az
iratok 1987-ben lettek rendezve, időrendben és iktatószámuk szerint.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 183 A SZABADKAI IFJÚSÁGI TRIBÜN IRATAI – SZABADKA
(TRIBINA MLADIH SUBOTICA – SUBOTICA)
(1963–1973), 1973
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; / d.; 0,01 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag csupán egy pénzügyi-számviteli könyvből áll.573

SzTL F. 182 Fonddosszié.
SzTL F. 182 Fonddosszié. Az 1976. január 22-i 9-es számú átvételi jegyzőkönyv és
az átvett irattári anyag 1976. január 22-i 9/1. számú jegyzéke. Az átvett levéltári anyag eredeti mennyiségének meghatározása gondot okoz, mivel a két dokumentumban eltérő
adatok szerepelnek: 1,44 ifm., illetve 1,04 ifm.
573 SzTL F. 183 Fonddosszié.
571
572
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Az iratképző története:
Az egyesületet 1963-ban alapították és 1973-ban szűnt meg.574
A fond története:
A fond anyagát 1976-ban vette át a Levéltár a Szabadkai Művelődési Önigazgatási Érdekközösségtől, rendezetlen állapotban.575
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 184 A TAVANKÚTI JOvAN MIKIć MŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI
EGYESÜLET IRATAI – TAVANKÚT
(KUD „JOVAN MIKIĆ” TAVANKUT – TAVANKUT)
( ? – ? ), 1970–1973
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; / d.; 0,00 ifm.
Nyelv: /
Rendezettség szintje: /
Tájékoztató segédletek: /
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Ennek a fondnak levéltári anyaga nem maradt a Levéltárban. Az irattári
anyag pedig, az őrzési idő letelte után ki lett selejtezve.576
Az iratképző története: /
A fond története:
Az egyesületi irattári anyagot 1976-ban vette át a Levéltár a Szabadkai
Művelődési Önigazgatási Érdekközösségtől, rendezetlen állapotban. Az 1981ben elvégzett selejtezés után csak az 1973-ból származó könyvelési iratok
maradtak meg. 1983-ban ezek is ki lettek selejtezve, így a fondban egyetlen
dokumentum sem maradt, amelyet tartósan kell őrizni.577
SzTL F. 183 Fonddosszié.
SzTL F. 183 Fonddosszié. Az 1976. január 22-i 10-es számú átvételi jegyzőkönyv.
576 SzTL F. 184 Fonddosszié.
577 SzTL F. 184 Fonddosszié. Az 1981. december 31-i 02-629/1. számú selejtezési
jegyzőkönyv.
574
575
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 185 AZ ArhItEKt TERVEZŐVÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(PROJEKTNO PREDUZEĆE „ARHITEKT” – SUBOTICA)
(1953–1962), 1934–1974
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 110 d.; 13,22 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár (1204
analitikus leírás)
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a tervrajzok mutatója, jegyzőkönyvek, jelentések, pénzügyiszámviteli iratok és tervrajzok vannak; lakóépületek, lakótömbök, irodaházak,
továbbá kulturális, egészségügyi és szociális intézmények épületeinek és
egyéb, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, iparral foglalkozó munkaszervezetek létesítményeinek tervrajzai és egyéb tervrajzok; ezek mellett vannak
még települések és településrészek különböző fejlesztési tervei; Szabadka,
Apatin, Palics, Zenta, Zombor, Karlóca, Ó-Pazova és Verbász városrendezési tervei; a kisbajmoki földszintes lakóházak városrendezési helyszínrajzai;
lakóépületek jegyzékei és adatai: az építkezés éve, a lakások száma, nagysága, illetve lakóinak és bérlőinek száma; az 1934-ben felépített sportlétesítmények, a tornatermek és gyakorlóterek tervei.578
Az iratképző története:
A vállalatot 1953-ban alapították és a Tervezővállalat nevet kapta: Projektno preduzeće.579 1955-ben a Vajdaság Városrendezési Intézetéhez (Urbanistički zavod APV) csatolták, és Szabadkai Tervezőiroda lett, új neve:
Arhitekt – projektno preduzeće Subotica. Ezután tevékenysége kiterjedt városrendezési tervek készítésére is.580 Foglalkozott tervrajzok, műszaki szakSzTL F. 185 Fonddosszié.
SzTL F. 185 Fondosszié. A Szabadkai Városi Népbizottság 1953. február 27-i
6945/1953. számú végzése.
580 SzTL F. 185 Fonddosszié. A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1955. július 21én hozott Fi. 885/1955. számú végzése.
578

579
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dolgozatok és városrendezési tervek készítésével, végezte az építkezések
szakmai felügyeletét, szakvéleményeket adott, résztvett szakmai bizottságok
munkájában, stb. A vállalat 1962-ben szűnt meg.581
A fond története:
Az irattári anyag első része 1976-ban került a Levéltárba, a Szabadkai Városrendezési és Földmérő Intézettől (Zavod za urbanizam i geodeziju Subotice) rendezetlen állapotban, majd 1995-ben még egy kisebb mennyiségű
irat.582 A műszaki iratok fajtájuk alapján, míg a levelezés irattári jelzetük szerint lettek rendezve. A tervrajzok hét csoportba lettek sorolva és ezen belül
dátum szerint rendezve. A rendezés során az értéktelen irattári anyag, mivel
lejárt az őrzési határideje, ki lett selejtezve.583
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek.

F. 186 SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS FÖLDMÍVES
ISKOLÁJÁNAK IRATAI – SZABADKA (ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE
POLJOPRIVREDNIH RADNIKA SUBOTICA – SUBOTICA)
(1897–1955), 1897–1955
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 1 d.; 0,40 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A tanulók anyakönyvei, osztálynaplók, iratok a beiratkozás feltételeiről, a
tanulók munkarendje, jelentések a záróvizsgákról, a felügyelő-bizottság jegyzőkönyvei, az iskolai birtok térképe, leírások az elültetett fákról, a birtok fel581 SzTL F. 185 Fonddosszié. Szabadka Község Népbizottságának 03-3128/1-1962.
számú végzése.
582 SzTL F. 185 Fonddosszié. Az 1976. november 3-i 03-549/1976. és az 1995.
december 1-i 03-14/6. számú átvételi jegyzőkönyvek.
583 SzTL F. 185 Fonddosszié. Az 1981. december 31-i 02-629/1. számú selejtezési
jegyzőkönyv.
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osztásának térképe és leírása, topográfiai leírás, és pénzügyi-számviteli könyvek.584
Az iratképző története:
Az iskola az Osztrák–Magyar Monarchia idején kezdte el tevékenységét.585
Palicson működött és feladata volt a mezőgazdaságban dolgozók gyakorlati
oktatása. Az iskola 247 hold földdel rendelkezett, ahol a gyakorlati oktatás
folyt földművelésből, állattenyésztésből és gyümölcstermesztésből. Az oktatás internátusi jellegű volt, két évig tartott és a végén a tanulók elméleti és
gyakorlati tudásukból tettek záróvizsgát. Az iskola 1955-ben szűnt meg.586
A fond története:
Az irattári anyag rendezetlen állapotban került levéltárba 1977-ben a Slovin, palicsi Gyümölcsészet – Szőlészet Társultmunka-alapszervezetétől: Slovin, OOUR Palić Voćarstvo – Vinogradarstvo.587
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 187 A MOrAvICA TEXTILGYÁR IRATAI – ÓMORAVICA
(TEKSTILNA FABRIKA „MORAVICA” STARA MORAVICA – STARA
MORAVICA) (1961–1968), 1961–1976
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 16 d.; 2 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a vállalat bejegyzésére, a bejegyzéssel kapcsolatos változásokra, illetve a megszűnésére vonatkozó iratok vannak, továbbá különböző
SzTL F. 186 Fonddosszié.
Az I. kiadvány, iskolai értesítő 1898-ban jelent meg. GRÁBERNÉ BŐSZE Klára
(Szerk.): Bibliográfia. [2005], 220. oldal.
586 SzTL F. 186 Fonddosszié.
587 SzTL F. 186 Fonddosszié. Az 1977. február 16-i 03-92/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
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szabályzatok, az igazgatóbizottság és egyéb vállalati bizottság üléseinek
jegyzőkönyvei, elemzések és jelentések a gazdálkodásról, pénzügyi iratok, a
dolgozók személyi iratai (bizonylatok a munkaévek igazolásáról és a
fizetésekről, bérjegyzékek).588
Az iratképző története:
A Textilgyár, Tekstilna fabrika „Moravica” néven 1961-ben alakult, de a termelés megindítására csak a gyárépület felépítése után került sor.589 A nevét
1966-ban megváltoztatta, és Vajdasági Textilipari Szövetkezeti Vállalat, Újvidék – Ómoravicai Moravica Textilgyár lett: Zadružno preduzeće vojvodjanske
tekstilne industrije, Novi Sad – Tekstilna fabrika „Moravica” Stara Moravica
néven,590 és textiláru gyártásával foglalkozott. A gyár 1968-ban szűnt meg, a
gyárépületet pedig, az újvidéki cég, a „Niva” Industrija sanitetskog materijala
vásárolta meg, amely egészségügyi kellékeket, anyagokat gyártott.591
A fond története:
Az irattári anyag 1977-ben az újvidéki Niva egészségügyi kellékeket,
anyagokat gyártó vállalatától került a Levéltárba, rendezetlen és meglehetősen rossz állapotban, mivel nem megfelelő helyen és módon tárolták.592
A megőrzöttség szintje:
A könyvek töredékesen megőrzöttek.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.
F. 188 A SIGUrNOSt ÚJVIDÉKI KÖZVAGYONŐRZŐ VÁLLALAT,
SUBOTICA–SIGURNOST SZABADKAI TMASZ IRATAI – SZABADKA
(„SIGURNOST” NOVI SAD, PREDUZEĆE ZA ČUVANJE DRUŠTVENE
IMOVINE OOUR „SUBOTICA–SIGURNOST” – SUBOTICA)
(1968–1977), 1968–1977
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 16 d.; 2 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
SzTL F. 187 Fonddosszié.
SzTL F. 187 Fonddosszié. A Községi Népbizottság, Ómoravica, 03-3417/1-1961.
számú végzése.
590 SzTL F. 187 Fonddosszié. A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1966. március
15-én hozott Fi. 121. számú végzése.
591 SzTL F. 187 Fonddosszié.
592 SzTL F. 187 Fonddosszié. Az 1977. március 25-i 03-155/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
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Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a dolgozók személyi iratai, jegyzőkönyvek a vállalat igazgató
szerveinek üléseiről, hivatalos levelezés, a bérjegyzékek, a személyi jövedelem nyilvántartó kartonjai, szerződések a vállalat szolgáltatásainak megrendeléséről és a tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai segítségnyújtásról, iratok
a dolgozók beosztásáról a különböző községi szerveknél, valamint jelentések
az ellenőrzésekről és a munkavégzés során észlelt eseményekről.593
Az iratképző története:
A vállalatot 1968. január 19-én alapították a Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat szabadkai egységeként Subotica–Sigurnost néven.594 A
munkaegység foglalkozott a vállalatra bízott társadalmi tulajdon fizikai védelmével (portásokat biztosított a társadalmi tulajdonban lévő vállalatok számára), tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai segítségnyújtással és tűzvédelmi
palackok utántöltésével. 1973. augusztus 30-án a vállalat neve módosult, mert
a Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat, Társultmunka-alapszervezete
(TMASZ) lett, Subotica–Sigurnost néven Szabadkán.595 A vállalat 1977-ig foglalkozott a társadalmi tulajdon őrzésével, amikor megkezdődött a felszámolási
eljárás, befejezésével pedig, meg is szűnt.
A fond története:
Az irattári anyag 1977-ben került a Levéltárba. A könyveléssel kapcsolatos
iratanyagot már korábban a vállalat újvidéki központjába szállították, így ilyen
iratok nem is lettek átvéve. Az iratanyag a munkavállalói anyakönyv nyilvántartási számai alapján lett rendezve, melyhez mutató is készült. A bérjegyzékek és a cég szervezeti szabályzatai dátum szerint rendezettek. Az iktatószám
nélküli iratok évek, ezen belül pedig, fajtájuk szerint rendezettek. Az iktatott iratok, iktatószámok szerint lettek rendezve.596

SzTL F. 188 Fonddosszié.
SzTL F. 188 Fonddosszié. Službeni list SFRJ, 1965. év 17. szám (51. és 52. szakaszok) és 1965. év 57. szám. A gazdasági szervezetek bejegyzéséről szóló szabályzat
(53. szakasz).
595 SzTL F. 188 Fonddosszié. A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1116/73. számú
végzése.
596 SzTL F. 188 Fonddosszié.
593
594

298

A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 189 A PAPUČA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY IRATAI – SZABADKA
(SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA „PAPUČA” – SUBOTICA)
(1957–1974), 1974
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 2 d.; 0,25 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagát a dolgozók anyakönyve és személyi dossziéi, kimutatások a személyi jövedelmekről, bérjegyzékek, munkaidőt és személyi jövedelmet igazoló ER-1 űrlapok, tanoncszerződések alkotják, adatokat tartalmaz az üzem
tevékenységéről és pénzügyi gazdálkodásáról.597
Az iratképző története:
Közvetett bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a papucskészítő műhely 1973 közepéig dolgozott, a felszámolása pedig, 1974-ben fejeződött be.
Az önálló kisipari műhelynek 8 munkása volt, akik korábban a Prva petoljetka
Cipőgyárban dolgoztak.598
A fond története:
Az irattári anyag egy részét 1977-ben, a felszámolást végző bizottságtól vette át a Levéltár.599 A másik része 1979-ben került elő a szabadkai Komgrad Kommunális Vállalat iratanyagának rendezése során és ehhez a fondhoz
lett csatolva.600 Mivel nem megfelelő módon és helyen, egy padláson tárolták, az iratanyag egy része tönkrement, de az átvett iratok is rossz állapotban
voltak.
SzTL F. 189 Fonddosszié.
SzTL F. 189 Fonddosszié. Az eredeti iratok a vállalat alapításáról és felszámolásáról nincsenek megőrizve.
599 SzTL F. 189 Fonddosszié. A 03-708/1-1977. számú átvételi jegyzőkönyv.
600 SzTL F. 189 Fonddosszié. A 02-133/1-1979. számú átvételi jegyzőkönyv.
597
598

299

A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 190 SZABADKA KÖZSÉG ESZTRÁDMŰVÉSZEI EGYESÜLETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (UDRUŽENJE ESTRADNIH UMETNIKA I
IZVOĐAČA SKUPŠTINE OPŠTINE SUBOTICA – SUBOTICA)
(1970–1972), 1970–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az Egyesület tagjairól vezetett nyilvántartások, levelezés, nem beazonosított fényképek (valószínűleg az egyesület tagjairól), valamint nyugták a társadalombiztosítási járulék befizetéseiről.601
Az iratképző története:
Az Egyesület az 1970-ben hozott, a Szerb Szocialista Köztársaság területén dolgozó esztrádművészekre vonatkozó törvényes előírások alapján jött
létre. Az Egyesület megszűnéséről adataink nincsenek. Eredeti neve a Szerb
Szocialista Köztársaság Esztrádművészeinek Egyesülete, Vajdasági Bizottságának Szabadkai Kirendeltsége volt: Udruženje estradnih umetnika i izvodjača SR Srbije – Odbor za Vojvodinu – podružnica u Subotici. 1972-ben az
Egyesület felvette a Szabadka Község Esztrádművészeinek Egyesülete
nevet. Tagjai olyan esztrádművészek és előadók voltak, akik Szabadka község területén lévő vendéglőkben léptek fel.602
A fond története:
Az irattári anyag 1977-ben került a Levéltárba a Gazdasági Szervezeteket
Felszámoló Bizottságtól, az önálló munkaegységként működő Estrada étte601
602
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SzTL F. 190 Fonddosszié.
SzTL F. 190 Fonddosszié.

rem iratanyagával együtt. Feltételezhetően az Estrada helyiségeiben működött az egyesület.603
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 191 AZ EStrADA ÉTTEREM – ÖNÁLLÓ MUNKAEGYSÉG IRATAI –
SZABADKA (SAMOSTALNA RADNA JEDINICA RESTORAN
„ESTRADA” – SUBOTICA) (1970–1976), 1970–1976
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 1 d.; 0,20 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában az étterem alapításáról és megszűnéséről szóló iratok, a dolgozók személyi dossziéi, a felszámolást végző bizottság iratanyaga, és pénzügyi-számviteli iratok találhatók.604
Az iratképző története:
Az Estrada éttermet, mint önálló munkaegységet 1970-ben alapították. Az
alapító a Szerb Szocialista Köztársaság Esztrádművészei Egyesületének Vajdasági Bizottságának Szabadkai Kirendeltsége volt. A következő évben az
Egyesület Békova–Gábricson is alapított éttermet, egy önálló munkaegységet
Park néven. A két étterem könyvelését és a bérjegyzékeket is együtt vezették.
A felszámolási eljárás 1976-ban fejeződött be.605
A fond története:
A levéltári anyag két részben, 1977-ben és 1979-ben került levéltárba a
Gazdasági Szervezeteket Felszámoló Bizottságtól.606
603 SzTL F. 190 Fonddosszié. Az 1977. december 10-i 03-763/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
604 SzTL F. 191 Fonddosszié.
605 SzTL F. 191 Fonddosszié.
606 SzTL F. 191 Fonddosszié. Az 1977. december 10-i 03-764/1. és az 1979. évi 02129/1. számú átvételi jegyzőkönyvek.
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A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 192 AZ AGrObIrO MEZŐGAZDASÁGI, TERMELÉSI ÉS
FÖLDMÉRÉSI FEJLESZTÉSI HIVATAL IRATAI – SZABADKA
(„AGROBIRO” BIRO ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE I GEODETSKIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI
SUBOTICA – SUBOTICA) (1959–1972), 1959–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 27 d.; 3,24 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában megtalálhatók különböző mezőgazdasági társaságok és földműves-szövetkezetek részére készült tervrajzok (Békova, Verusics, Györgyén, Palics, és mások), bejelentőlapok és parcellák helyszínrajzai, különböző
szabályzatok, az igazgatóbizottság és a munkaközösség jegyzőkönyvei, illetve személyi iratok és a vállalat pénzügyi-számviteli iratai.607
Az iratképző története:
A Stari grad Községi Népbizottság Gazdasági Tanácsának végzése alapján, 1959. október 1-jén alapították. Feladata volt szolgáltatást nyújtani a szövetkezeteknek, a mezőgazdasági létesítmények tervezését és a beruházási
programok kidolgozását illetően.608 Működésének első évében a Zadrugar
nevet viselte, majd egy évvel később felvette a Mezőgazdasági Fejlesztési és
Tervezési Hivatal nevet: „Agrobiro”, Biro za izradu osnovnih planova razvoja
i unapredjenja u poljoprivredi u Subotici. A következő években a vállalat folyamatosan bővítette tevékenységét, és végül 1964-ben felvette a közismert
Mezőgazdasági Termelési és Földmérési Fejlesztési Hivatal nevet: „Agrobiro”
Biro za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje i geodetske poslove u poljoprivredi. Az 1960-as évek végén a hivatal válságba jutott, a szabadkai köz-

607
608
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SzTL F. 192 Fonddosszié.
SzTL F. 192 Fonddosszié. Az alapításról szóló 1959. évi 04-9755/2. számú végzés.

ségi felszámoló bizottság a felszámolási eljárást megkezdte és 1972-ben felszámolta azt.609
A fond története:
Az irattári anyag átvételére 1977-ben és 1979-ben került sor Szabadka
Község Gazdasági Szervezeteket Felszámoló Bizottságától.610
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 193 A MIlI DOM LAKÁSSZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA
(STAMBENA ZADRUGA „MILI DOM” – SUBOTICA)
(1961–1972), 1960–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a közgyűlés és az igazgatóbizottság jegyzőkönyvei, szervezeti szabályzatok, végzések a szövetkezet bejegyzéséről és felszámolásáról,
építkezési engedélyek, különböző jegyzékek, szerződések és megállapodások, valamint pénzügyi-számviteli iratok vannak.611
Az iratképző története:
A Mili dom, édes otthonnak nevezett Lakásszövetkezet 1961. január 14-én
jött létre bírósági végzés alapján.612 A szövetkezetnek az volt a feladata, hogy
anyagi és egyéb eszközöket gyűjtsön a lakóépületek felépítéséhez, hitelt
nyújtson tagjainak, építkezési telkeket szerezzen, szerződéseket kössön az
SzTL F. 192 Fonddosszié.
SzTL F. 192 Fonddosszié. Az 1977. december 10-i 03-766/1. és az 1979. évi 0245/1. számú átvételi jegyzőkönyvek.
611 SzTL F. 193 Fonddosszié.
612 SzTL F. 193 Fonddosszié. Az alapításról szóló végzést a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1961. január 14-én hozta meg Fi. 25/67. szám alatt.
609
610
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épületek felépítéséről, hozzáépítésekről, átalakításokról, illetve az, hogy a
szövetkezet tagjainak eladja vagy bérbeadja a lakásokat. Az 1964-es év közepe táján a szövetkezetben felszámolási eljárás kezdődött, amely csak 1972ben ért véget.613
A fond története:
Az irattári anyag két részben került a Levéltárba. Egy része 1977-ben Szabadka Község Gazdasági Szervezeteket Felszámoló Bizottságától lett átvéve,
a másik része pedig, 1979-ben került elő a Komgrad Kommunális Vállalat
padláson tartott iratanyaga közül.614
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 194 A SlOGA LAKÁSTAKARÉK-SZÖVETKEZET IRATAI –
SZABADKA (STAMBENO ŠTEDNA ZADRUGA „SLOGA” – SUBOTICA)
(1955–1972), 1971–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak a szövetkezet tagjainak jegyzékei, akik a szövetkezet
segítségével lakásokat vásároltak, illetve eladtak, továbbá szerződések a lakások megvásárlásáról, végzések a szövetkezet felszámolásáról.615
Az iratképző története:
A Szövetkezet 1955-ben jött létre a Városi Népbizottság végzése alapján,
mint korlátolt kezességet vállaló lakástakarék-szövetkezet. A szövetkezetnek
613 SzTL F. 193 Fonddosszié. A Gazdasági Szervezeteket Felszámoló Bizottság 1970.
július 27-én hozott 01-6438/1. és 1972. december 20-án hozott 01-562/1972. számú végzései.
614 SzTL F. 193 Fonddosszié. Az 1977. december 10-i 03-767/1. és 1979. március 3-i
02-131/1. számú átvételi jegyzőkönyvek.
615 SzTL F. 194 Fonddosszié.
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az volt a feladata, hogy tagságának segítséget nyújtson lakásgondjaik megoldásában, továbbá az, hogy anyagi és egyéb eszközöket gyűjtsön a lakóépületek felépítéséhez, hitelt nyújtson tagjainak, építkezési telkeket
szerezzen, szerződéseket kössön az épületek felépítéséről, hozzáépítésekről,
átalakításokról, illetve az, hogy a szövetkezet tagjainak eladja, vagy használatba adja a lakásokat.616 Az 1970-es évek elején a szövetkezet válságba jutott és megszüntette tevékenységét. A felszámolási eljárás 1972-ben
fejeződött be és a szövetkezet megszűnt.617
A fond története:
Az irattári anyag 1977-ben lett átvéve Szabadka Község Felszámoló Bizottságának egyik tagjától.618
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 195 A bAČKAPrODUKt TEXTILIPARI KOMBINÁT IRATAI –
SZABADKA (INDUSTRIJSKO TEKSTILNI KOMBINAT
„BAČKAPRODUKT” – SUBOTICA)
(1952–1976), 1945–1979
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 69 k.; 163 d.; 27,72 ifm.
Nyelv: szerb, német
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban megtalálhatók az általános iktatók, a pénzügyi-számviteli főkönyvek és a dolgozók anyakönyvei. Az iratok tartalmazzák a vállalat
levelezését, továbbá a központi igazgatóbizottság, az igazgatóbizottság, a
SzTL F. 194 Fonddosszié. A Városi Népbizottság – Szabadka, 1955. augusztus 30án megtartott 37. ülésének jegyzőkönyve, 10–11. oldal.
617 SzTL F. 194 Fonddosszié. Szabadka Város Képviselő-testülete Közgyűlési Ügyek
Titkárságának 1972. június 5-i 01-023-20. számú végzése a felszámolási eljárás befejezéséről.
618 SzTL F. 194 Fonddosszié. Az 1977. november 10-i 03-768/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
616
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gazdasági bizottság, a munkaegységek tanácsainak, a vezetők szakkollégiumának, a központi munkástanács és a munkástanácsok jegyzőkönyveit, valamint tartalmaznak szervezeti szabályzatokat, terveket, személyi és
pénzügyi-számviteli iratokat, a munkások dossziéit a munkabérkartonokkal
és a munkaidőt és a személyi jövedelmet igazoló ER-1 űrlapokkal.619
Az iratképző története:
A vállalatot a Városi Népbizottság alapította 1952-ben.620 A vállalat élőjószág, feldolgozott hústermékek, baromfi, toll, vadhús forgalmazásával foglalkozott. A vállalat eredeti neve: „Bačkaprodukt” – export-import preduzeće za
otkup i promet poljoprivrednim proizvodima i njihovim preradjevinama na veliko i malo – Subotica. A mezőgazdasági terményeket és termékeket forgalmazó bel- és külkereskedelmi, kis- és nagykerereskedelmi vállalat, 1966-ban
felvette a Bačkaprodukt export import nevet, és mint iparvállalat foglalkozott
divatáru és díszágynemű készítésével, valamint toll és baromfiáru feldolgozásával belföldi és külföldi forgalmazásával, így bővítve tevékenységét.621
1971. április 1-jén a Bačkaprodukt, a Bosa Milićević és a Rekord textilipari
munkaszervezetek egyesítésével megalakult a textilipari kombinát: Industrijsko tekstilni kombinat „Bačkaprodukt” – Subotica néven.
1973 végén létrejöttek a vállalat társultmunka-alapszervezetei. A csődeljárás pedig, 1974-ben kezdődött és 1976-ban fejeződött be. A vállalatnak nem
volt jogutódja.622
A fond története:
Mivel a vállalatnak nem volt jogutódja, a csődeljárás befejezése után a levéltári anyag folyamatosan lett átvéve az 1977 és 1981 közötti időszakban az
egyik bizottsági tagtól.623
A megőrzöttség szintje:
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.
SzTL F. 195 Fonddosszié.
SzTL F. 195 Fonddosszié. A Városi Népbizottság – Szabadka, 1952. szeptember
25-i 28724/52. számú végzése.
621 SzTL F. 195 Fonddosszié. A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1966. december 26-i Fi. 881/66. számú végzése.
622 SzTL F. 195 Fonddosszié.
623 SzTL F. 195 Fonddosszié. Az 1977. július 30-i 03-677/1. számú, az 1978. július
12-i 03-737/1. számú, az 1979. június 8-i 03-1142/1. számú, az 1980. augusztus 25-i
03-1/8. számú, az 1981. április 9-i 03-1/3. számú és az 1981. március 30-i 03-1/2. számú
átvételi jegyzőkönyvek.
619
620
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F. 196 A KÖzPONtI PIONÍrOtthON IRATAI – TOPOLYA
(„CENTRALNI PIONIRSKI DOM” BAČKA TOPOLA –
BAČKA TOPOLA) (1968–1975), 1968–1975
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 6 d.; 0,70 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában különböző szabályrendeletek (statútum és egyéb szabályzatok), tervek, jelentések, levelezés, a pionírvezetők jegyzéke, személyi iratok
és pénzügyi-számviteli könyvek vannak.624
Az iratképző története:
A Pionírotthont 1968. szeptember 1-jén Topolya Község Oktatásügyi Közössége (Opštinska zajednica obrazovanja) alapította.625 Az otthon feladata
volt, hogy szervezze a pionírok iskolánkívüli tevékenységét, elősegítse szocializációjukat és a társadalmi életbe való bekapcsolódásukat, különféle aktivitásokon keresztül bővítse ismereteiket a tudomány, a technika és a kultúra
terén és „fejlessze a pionír-önigazgatást”. Az otthonban több szakkör is működött. A gyerekek foglalkoztak irodalommal, színjátszással, bábjátékkal, rajzoltak, fényképeztek, zenéltek, sakkoztak, stb. Székhelye az Április 20-a
Általános Iskolában volt, de tevékenységében résztvett az összes topolyai
diák. Az otthon 1975-ig működött.626
A fond története:
Az iktatószám nélküli irattári anyag 1978-ban lett átvéve a Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség Topolyai Községi Szervezetétől.627
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
SzTL F. 196 Fonddosszié.
SzTL F. 196 Fonddosszié.
626 SzTL F. 196 Fonddosszié.
627 SzTL F. 196 Fonddosszié. Az 1978. október 13-i 03-454/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
624
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F. 197 A BAJMOKI MEbAPlASt TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
VÁLLALAT IRATAI – BAJMOK (PROIZVODNO-USLUŽNO PREDUZEĆE
„MEBAPLAST” BAJMOK – BAJMOK)
(1964–1972), 1964–1979
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 26 d.; 2,70 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban megtalálhatók az általános iratok segédkönyvei, pénzügyi-számviteli könyvek és a dolgozók anyakönyvei, dokumentumok a vállalat bejegyzéséről és felszámolásáról, szabályzatok, a munkástanács jegyzőkönyvei, tervek, személyi dossziék, pénzügyi-számviteli iratok (bérjegyzékek és bérkartonok).628
Az iratképző története:
A Mebaplast 1964-ben jött létre a bajmoki Vatrogasac Proizvodno-uslužna
radnja, termelő és szolgáltató üzemből.629 A vállalat, különböző termékeket
gyártott fémből, bádogból, műanyagból, bakelitből, továbbá gépeket javított,
lakatosmunkákat végzett, foglalkozott galvanizálással és nikkelezéssel, illetve
fuvarozással is. 1967-ben felvette a Bajmoki Mebaplast Termelő és Szolgáltató Vállalat nevet: Proizvodno-uslužno preduzeće „Mebaplast” Bajmok. Az
1970-es évek elején a vállalat válságba jutott és veszteségesen gazdálkodott.
1972-ben állt le a termelés, és a vállalatot felszámolták.630
A fond története:
Az irattári anyag egy része 1978-ban, a másik része pedig, 1979-ben lett
átvéve Szabadka Község Felszámolási Bizottságától.631 A számozott ügyviteli iratok eredeti irattári rendszerben, iktatószámok alapján lettek rendezve,
SzTL F. 197 Fonddosszié.
SzTL F. 197 Fonddosszié. A Szabadkai Gazdasági Bíróság 1964. június 15-i Fi. 332.
számú végzése.
630 SzTL F. 197 Fonddosszié. Szabadka Város Képviselő-testülete Közgyűlési Ügyek
Titkárságának (Skupština opštine Subotice, Sekretarijat za skupštinske poslove) 1972.
június 5-i 01-023-20. számú végzése a felszámolási eljárás befejezéséről.
631 SzTL F. 197 Fonddosszié. Az 1978. augusztusi 03-438/1. számú és az 1979. május
16-i 03-438/2. számú átvételi jegyzőkönyvek.
628
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a számok nélküli iratok pedig, évek és fajtájuk szerint. A személyi dossziék
betűrendben lettek rendezve. Az iratképző hibájából, az iratoknál kettős sorozat keletkezett.632
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 198 A SIGUrNOSt ÚJVIDÉKI KÖZVAGYONŐRZŐ VÁLLALAT,
tOPOlA–SIGUrNOSt TOPOLYAI TMASZ IRATAI – TOPOLYA
(„SIGURNOST” NOVI SAD, PREDUZEĆE ZA ČUVANJE DRUŠTVENE
IMOVINE, OOUR „TOPOLA–SIGURNOST” – BAČKA TOPOLA)
(1974–1978), 1974–1978
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 8 d.; 0,98 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában általános ügyviteli könyvek és a dolgozók anyakönyvei, továbbá a dolgozók gyűlésének, a koordináló testületnek, a munkástanácsnak,
a munkásellenőrzéseknek, a bizottságoknak, a Kommunista Szövetség Községi Bizottsága és a Szocialista Ifjúsági Szövetség Községi Bizottsága politikai aktíváinak jegyzőkönyvei, szervezeti szabályrendeletek (statútum, egyéb
szabályzatok és megállapodások), hivatalos levelezés, pénzügyi-számviteli
iratok (bérjegyzékek, a személyi jövedelem kartonjai, stb.) vannak. A levéltári
anyag mellett, a fond tartalmazza azt az irattári anyagot is, amely majd 2028ban kerül kiselejtezésre.633
Az iratképző története:
Az iratképző, a Subotica–Sigurnost szabadkai TMASZ ügyviteli egységeként jött létre 1974 végén. Ekkor a Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat Subotica–Sigurnost TMASZ Topolyai Ügyviteli Egysége nevet viselte:

632
633

SzTL F. 197 Fonddosszié.
SzTL F. 198 Fonddosszié.
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OOUR „Subotica–Sigurnost” – Poslovna jedinica Bačka Topola.634 A munkaegység foglalkozott a vállalatra bízott társadalmi tulajdon fizikai védelmével
és őrzésével (portások biztosításával a vállalatok számára), tűzvédelemmel
kapcsolatos szakmai segítségnyújtással és tűzvédelmi palackok utántöltésével.
A vállalat, mint a Subotica–Sigurnost TMASZ ügyviteli egysége 1976-ban
megszűnt és önálló társultmunka-alapszervezet lett a Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat keretében: OOUR „Topola–Sigurnost” néven.635 Alaptevékenységét, vagyis a rábízott vagyon védelmét, 1978 végéig folytatta, amikor
Topolya Község Képviselő-testülete végzést hozott a felszámolási eljárás
megindításáról.636
A fond története:
Az irattári anyagot 1979-ben vette át a Levéltár, irattári rend szerint rendezett állapotban.637
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 199 A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG ÓMORAVICAI KÖZSÉGI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – ÓMORAVICA (OPŠTINSKI KOMITET SKS
STARA MORAVICA – STARA MORAVICA)
(1952–1965), 1957–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 7 k.; 8 d.; 0,90 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

SzTL F. 198 Fonddosszié.
SzTL F. 198 Fonddosszié. Az Újvidéki Kerületi Gazdasági Bíróság (Okružni privredni sud u Novom Sadu), Fi. 207/76. számú végzése.
636 SzTL F. 198 Fonddosszié. Topolya Község Képviselő-testületének 023-63/78.
számú végzése a felszámolási eljárás megindításáról.
637 SzTL F. 198 Fonddosszié. Az 1979. április 11-ei 03-214/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
634

635
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A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak jegyzőkönyvek az SzKSz községi értekezleteiről, a
községi bizottság, a helyi bizottság és az alapszervezetek üléseiről, továbbá
iktatókönyvek, jelentések, előterjesztések, a felsőbb testületek leiratai és utasításai, levelezések, bérjegyzékek, a személyi jövedelmek nyilvántartó lapjai,
éves zárszámadások és pénzügyi-számviteli könyvek.638
Az iratképző története:
Az SzKSz Ómoravicai Községi Bizottsága, Opštinski komitet SKS Stara
Moravica néven 1952 óta létezett. Az SzKSz, illetve a Jugoszláv Kommunista
Szövetség (a továbbiakban: JKSZ) elvei és céljai alapján tevékenykedett.
1960. január 1-jén megalakult az új Ómoravicai Község, melyhez Ómoravica
(Bácskossuthfalva) mellett még Pacsér, Cserepes (Bački Sokolac) és FelsőRoglatica (Gornja Rogatica) települések tartoztak. Megalakult az SzKSz új
Ómoravicai Községi Bizottsága is,639 mely 1965-ig működött.640
A fond története:
Az irattári anyagot 1979-ben vette át a Levéltár a Topolyai Községi Pártbizottságtól.641 Az 1962-től keletkezett iratok külön ügykörszámok szerint, ezeken belül pedig, iktatószámok szerint lettek rendezve.642
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 200 ÓMORAVICA KÖZSÉGI SZAKSZERVEZETI TANÁCSÁNAK
IRATAI – ÓMORAVICA (OPŠTINSKO SINDIKALNO VEĆE STARA
MORAVICA – STARA MORAVICA)
(1959–1965), 1945–1965
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 5 d.; 0,65 ifm.
Nyelv: szerb
SzTL F. 199 Fonddosszié.
SzTL F. 199 Fonddosszié. Az 1960. év iktatója, 5. és 11. iktatószám.
640 Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS), 1965. év
51. szám.
641 SzTL F. 199 Fonddosszié. Az 1979. április 23-i 03-239/1. számú átvételi jegyzőkönyv.
642 SzTL F. 199 Fonddosszié.
638
639

311

Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában vannak az elnökségi ülések, a plénumok és a tanácskozások
jegyzőkönyvei; jelentések, elemzések, előterjesztések; megállapodások munkaviszony létesítéséről; kollektív szerződések munkaviszony szabályozásáról;
munkaszerződések; adatok a munkanélküliekről; a szakszervezeti kirendeltségek/tagozatok jegyzőkönyvei és jelentései, a küldöttek jegyzékei, továbbá
a munkástanácsok, az igazgatóbizottságok és a végrehajtó bizottságok tagjainak névsorai; pénzügyi-számviteli iratok, bérjegyzékek, pénzügyi-számviteli
kartonok.643
Az iratképző története:
Az új községek kialakítása során létrejöttek az új községi szakszervezeti tanácsok is: Topolyán, Ómoravicán/Bácskossuthfalván (1959-ben) és Kishegyesen. Ómoravica Községi Szakszervezeti Tanácsa a jugoszláv, illetve a
szerbiai szakszervezeti szövetségek elvei és céljai alapján tevékenykedett
megszűnéséig, 1965-ig.644
A fond története:
Az irattári anyag egy részét 1979-ben vette át a Levéltár Topolya Község
Szakszervezeti Szövetségétől, a másik részét pedig, 1981-ben Topolya Községi Szakszervezeti Tanácsától.645 Ómoravica községi népbizottsági iratainak (F. 84) rendezése során pedig, további községi szakszervezeti tanácsi
iratok kerültek elő és azok is ehhez a fondhoz lettek csatolva.646
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

SzTL F. 200 Fonddosszié.
SzTL F. 200 Fonddosszié.
645 SzTL F. 200 Fonddosszié. Az 1979. augusztus 13-i 03-711/1. számú és az 1981. május 26-i átvételi jegyzőkönyvek.
646 SzTL F. 200 Fonddosszié. Az 1989. december 25-i jegyzőkönyvek a levéltári anyag
áthelyezéséről.
643
644
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F. 201 A KlJUČ FÉMFELDOLGOZÓ TERMELŐVÁLLALAT IRATAI –
LOVĆENAC (METALO-PRERAĐIVAČKO PROIZVODNO PREDUZEĆE
„KLJUČ” – LOVĆENAC)
(1964–1975), 1964–1975
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 4 d.; 0,50 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a vállalat igazgatási szerveinek jegyzőkönyvei, szabályzatok
vannak, továbbá adatok a vállalat bejegyzéséről, a dolgozókról, a vállalat alapeszközeiről, pénzügyeiről, gazdálkodásáról.
Az iratképző története:
A szikicsi (Lovćenac) Lakatos és Bádogos Szövetkezet alapítására, Ključ,
Bravarsko-limarska zadruga néven 1964. október 6-án került sor. A szövetkezetet polgárok csoportja alapította.647 Önálló kisipari vállalatként működött,
lakatos és bádogos munkákat végzett, szolgáltatást nyújtott és termeléssel is
foglalkozott. 1968. október 12-én felvette a Fémfeldolgozó Termelővállalat
nevet: Metalo-preradjivačko proizvodno preduzeće Ključ Lovćenac. Pénzügyi
gondok miatt, 1970-ben a vállalatban felszámolási eljárás kezdődött, befejezése után pedig, 1975-ben megszűnt a cég.
A fond története:
Az összesen 1,5 ifm. iratanyagot 1979. július 27-én vette át a Levéltár a felszámolást végző bizottságtól. A rendezés során egy iratfolyóméter iratanyag
ki lett selejtezve.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

647

SzTL F. 201 Fonddosszié. Szerv- és fondtörténeti bevezető, 1. oldal.
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F. 202 A GÉPKOCSIVEZETŐK ÉS AUTÓMECHANIKUSOK
EGYESÜLETÉNEK IRATAI – SZABADKA
(UDRUŽENJE VOZAČA I AUTOMEHANIČARA – SUBOTICA)
(1927– ?), 1956–1971
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 11 d.; 0,93 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában iktatókönyv és az iktatott iratok vannak, amelyek a gépkocsivezetők képzéséről tartalmaznak adatokat. A tagok belépési nyilatkozatai is itt
vannak.
Az iratképző története:
Szabadkán az Autóvezetők Városi Egyesülete (Udruženje šofera grada)
1927-ben jött létre. 1970-ben módosította nevét, és ekkor lett Szabadkai Gépkocsivezetők és Autómechanikusok Egyesülete. Az 1973. február 25-én megtartott közgyűlésen ismét megváltoztatta nevét, és Gépkocsivezetők és
Autómechanikusok Községi Szövetsége lett: Opštinski savez vozača i automehaničara.648 1979. január 14-étől az iratképző neve Gépkocsivezetők Szabadkai Községi Szövetségére változott: Savez vozača opštine Subotica.
A fond története:
A fond iratanyagát 1979-ben vette át Levéltár, a Gépkocsivezetők Szabadkai Községi Szövetségétől, rendezett állapotban. Az iktatott ügyviteli iratoknak csak egy része, és a belépési nyilatkozatok kerültek levéltárba. Az
iratok másik része a Szövetségnél maradt, közöttük az igazgatási szervek
jegyzőkönyvei is. A Levéltárban lévő, 1956 és 1971 közötti időszakra vonatkozó iratanyagról, áttekintő raktári jegyzék készült.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

648
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SzTL F. 202 Fonddosszié. Szerv- és fondtörténeti bevezető, 1. oldal.

F. 203 AZ UDArNIK LAKÁSSZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA
(STAMBENA ZADRUGA „UDARNIK” – SUBOTICA)
(1962–1971), 1971
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A fond mindössze egy ügyiratot tartalmaz 1971-ből, a Lakásszövetkezet
felszámolásáról.
Az iratképző története:
A Lakásszövetkezetekről szóló törvény649 alapján, az Udarnik Lakás-szövetkezet 1962. január 23-án egyesült a Bratstvo Vagongyárral, melynek székhelye Szabadka külvárosában, Sándorban található. Az Udarnik Lakásszövetkezet a szövetkezetek jegyzékébe, 1962. január 24-i alapítási dátummal van bejegyezve. Foglalkozott építkezési telkek és az építkezésekhez
szükséges anyagok beszerzésével, illetve a tervrajzok elkészítésével. A szövetkezet felszámolását a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság hajtotta végre
1971. május 5-én.
A fond története:
Az Udarnik Lakásszövetkezet iratanyaga 1971-ben került a Levéltárba, a
szabadkai Komgrad Kommunális Vállalat iratanyagával együtt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.

649

Zakon o stambenim zadrugama. (Službeni list FNRJ, 1959. év 16. szám.)
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F. 204 A KERESKEDŐK LAKÁSTAKARÉK-SZÖVETKEZETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (STAMBENO ŠTEDNA ZADRUGA TRGOVINSKIH
RADNIKA – SUBOTICA) (? – 1972), 1963–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratok adatokat tartalmaznak a szövetkezet tagjairól és a szövetkezet
felszámolásáról.
Az iratképző története:
A rendelkezésre álló adatok alapján a szövetkezet alapításának és megszűnésének pontos dátuma nem, de birtoklapok alapján annyi megállapítható,
hogy a szövetkezet 1963-ban már létezett. Felszámolása 1972-ban kezdődött.650
A fond története:
A szövetkezet iratanyaga, több más fond anyagával együtt, a szabadkai
Komgrad Kommunális Vállalat padlásáról került elő, ugyanis a felszámolási eljárást végző bizottság egyik tagja ebben a vállalatban dolgozott. 1979-ben a
szövetkezet iratanyaga külön fondba került, amit 1983-ban rendeztek.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.
F. 205 AZ EKSPrES ÖNÁLLÓ KISIPARI CIPŐJAVÍTÓ MŰHELY IRATAI –
SZABADKA (SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA „EKSPRES”
RADIONICA ZA POPRAVKU OBUĆE – SUBOTICA)
(1964–1972), 1964–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
650

316

SzTL F. 204 Fonddosszié. Szerv- és fondtörténeti bevezető, I.

Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Adatokat tartalmaz a vállalat felszámolásáról, pénzügyi-számviteli tevékenységéről és dolgozóiról.
Az iratképző története:
Az Ekspres Önálló Kisipari Cipőjavító Műhely alapításáról szóló végzés
nincs megőrizve. A fennmaradt bérjegyzékek alapján megállapítható, hogy a
dolgozók 1964-től voltak a vállalat alkalmazottai. A felszámolási eljárás 1970ben kezdődött és 1972-ben fejeződött be.651 Az Ekspres lábbelik javításával
foglalkozott, és három üzlete volt Szabadkán.
A fond története:
A fond iratanyaga, több más fond iratanyagával együtt, a szabadkai Komgrad Kommunális Vállalat padlásáról került elő. 1979-ben lett külön fondba
sorolva, az iratok rendezésére 1989-ben került sor. Selejtezés nem történt.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 206 SEvErNA bAČKA AZ ÉSZAK-BÁCSKAI GABONA- ÉS
MALOMIPARI VÁLLALATOK EGYESÜLETÉNEK IRATAI – SZABADKA
(UDRUŽENJE ŽITARSKO-MLINARSKIH PREDUZEĆA SEVERNE
BAČKE „SEVERNA BAČKA” – SUBOTICA)
(1966–1972), 1968–1972
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

651 SzTL F. 205 Fonddosszié. Szerv- és fondtörténeti bevezető, I.; Szabadka Község
Képviselő-testületének 01-401-568/1972. számú végzésével szűnt meg.
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A levéltári anyag tartalma:
Anyagában az egyesület felszámolásával kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek, végzések, bérleti szerződések, zárszámadások, pénzügyi iratok, főkönyvi
kartonok, bérjegyzékek vannak.
Az iratképző története:
Az irattári anyagról készült levéltári kérdőív alapján megállapítható, hogy
az egyesületet 1966-ban alapították. Az egyesület tagjai a következő vállalatok voltak: a szabadkai Fidelinka, a topolyai Mlinpred, a zombori Žito-coop és
a zentai Žitopromet. Az igazgatóbizottság 1968. június 1-jén határozatot hozott az egyesület felszámolásáról. A felszámolási eljárás 1972. december 20án fejeződött be.
A fond története:
Az átvétel előtt az irattári anyag a szabadkai Komgrad Kommunális Vállalat padlásán volt elhelyezve és a Mili dom, a Bačka Kefegyár és az Agrobiro
vállalatok irataival együtt került a Levéltárba. E fondok irattári anyagainak szétválogatása során kerültek elő a Severna Bačka felszámolási eljárása során
keletkezett iratok.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
A fondból csak irattöredékek kerültek levéltárba.

F. 207 SZABADKA KÖZSÉG LAKÁSÉPÍTÉSI ALAPJÁNAK IRATAI –
SZABADKA (FOND ZA STAMBENU IZGRADNJU – SUBOTICA)
(1960–1968), 1966–1968
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az iratanyag adatokat tartalmaz az Alap pénzügyi-számviteli tevékenységéről és tagjairól.
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Az iratképző története:
Szabadka Község Lakásépítési Alapját 1960-ban alapították,652 amely felváltotta az időközben megszüntetett három község, Palics, Tavankút és Békova lakásépítését hitelező alapjait (Fond za kreditiranje stambene izgradnje).
Felszámolási eljárása 1966-ban kezdődött,653 befejezésének pontos dátuma
nem volt megállapítható, de a megőrzött iratokból az a következtetés vonható
le, hogy 1968-ig tarthatott.
A fond története:
A levéltári anyag 1979. március 3-án került a Levéltárba, a 02-130/1.
számú átvételi jegyzőkönyv alapján.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 208 A SZABADKAI EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK MÁSOLATAINAK
GYŰJTEMÉNYE – SZABADKA (ZBIRKA DUPLIKATA CRKVENIH
MATIČNIH KNJIGA GRADA SUBOTICE – SUBOTICA)
1839–1895
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: 674 k.; 55 d.; 4,30 ifm.
Nyelv: latin, szerb, magyar, horvát és német
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A gyűjtemény jelentősége: /
Mikrofilmezés: részben, 315 könyv
A levéltári anyag tartalma:
A szabadkai és a ludasi római katolikus plébániákon, valamint a szabadkai Főrabbinátus és a szabadkai protestáns gyülekezetek által vezetett születési, házassági és halotti anyakönyvek másolatait tartalmazza.
A gyűjtemény története:
Az 1827. évi XXIII. törvénycikk előírta az egyházaknak, hogy az anyakönyveket két példányban vezessék. Kötelességük volt a naptári év végén le652 A Szabadkai járás Hivatalos Lapja (Službeni list sreza Subotica), 1960. év 3. szám,
132. oldal.
653 SzTL F. 207 Fonddosszié. A 6/1966. számú ügyirat. A hirdetmény a Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg.
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zárni az anyakönyveket és az egyik példányt átadni az illetékes törvényhatóság vezető hivatalnokának (a szabad királyi város polgármesterének), aki azokat megőrzés céljából a városi levéltárnak továbbította. Ez Szabadka
belterületére és Ludasra vonatkozott, mivel Bajmok, Csantavér és Sándor jobbágyfalvak voltak és a Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó Topolyai járás főszolgabírájához tartoztak. Szabadka Magisztrátusa rendszeresen megkapta
az egyházi anyakönyvek másolatait egészen 1853-ig, amikor hét év kiesés következett. Ezután a másolatok ismét rendszeresen érkeztek 1895-ig,
vagyis az állami anyakönyvi hivatalok megalakulásáig, mellyel kezdetét vette
az állami anyakönyvezés.654 Mivel a másolatokra már nem volt szükség, a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az 1895. augusztus 24-én hozott rendeletével ezt a kötelezettséget megszüntette, azzal, hogy az 1895. év végén
le kell zárni a felekezeti anyakönyveket.
Az egyházi anyakönyvek másolatait a Levéltár a régi városi levéltár anyagával együtt vette át 1952-ben. A Magisztrátus fondjainak rendezése során
az egyházi anyakönyvek másolatai külön lettek választva és a Levéltár Szakkollégiuma, 1975. június 26-án hozott határozatával, létrehozta ezt a gyűjteményt. Az elfogadott rendezési terv alapján rendezték a gyűjteményt. Mivel a
könyvek puha kötésűek, megóvásuk érdekében dobozokban lettek elhelyezve.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nagyobb része megőrzött.

F. 209 A NŐSZERVEZETEK SZABADKAI JÁRÁSI (VÁROSI)
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(SRESKI ODBOR /GRADSKI ODBOR/ SAVEZA ŽENSKIH DRUŠTAVA
SUBOTICA – SUBOTICA)
(1953–1959), 1953–1959
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /

654 1894. évi XXXIII. tc. Az 1894. évi országos törvénytár. Corpus juris. Budapest, 1894.
Ez a törvény 1895. október 1-jén lépett hatályba.
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A levéltári anyag tartalma:
A fondban a Nőszervezetek Szövetsége Városi, majd Járási Bizottsága
üléseinek, plénumainak és tanácskozásainak jegyzőkönyvei, továbbá levelezése, jelentések, előterjesztések, statisztikai jelentések, tervek, programok, a
háztartások fejlesztésével megbízott bizottságok települések szerinti jegyzéke
és egyéb iratok vannak.
Az iratképző története:
A Nők Antifasiszta Frontjának Városi Bizottsága 1953-ban megszűnt és
ezután a járásokban és a városokban megalakultak a női egyesületeket tömörítő szövetségek. A feladatuk az volt, hogy elősegítsék a különböző női
egyesületek létrejöttét, amelyek segíthettek az élet különböző területein jelentkező problémák enyhítésében, illetve megoldásában. A Nőszervezetek
Szövetsége Szabadkai Városi Bizottsága: Gradski odbor Saveza ženskih
društava, 1953. december 18-án tartotta alakuló közgyűlését. Ezután jöttek
létre a különböző női egyesületek, a gyermekbarátok társasága, a háztartások fejlesztésével foglalkozó társaságok, az egyetemet végzett nők egyesülete és sor került tanfolyamok szervezésére is. A női egyesületek, a Nőszervezetek Szövetsége Szabadkai Járási Bizottsága néven: Sreski odbor Saveza ženskih društava 1959-ben szűnt meg.
A fond története:
A fond iratanyagát 1963-ban vette át a Levéltár, a Nők Antifasiszta Frontja
Városi Bizottságának irataival együtt. 1980-ban az iratokat szétválogatták, és
két önálló fondba (F. 78 és F. 209) sorolták.655
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 210 A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATAI – SZABADKA
(VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA – SUBOTICA)
(1968–1981), 1968–1981
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 47 k.; 87 d.; 15,65 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
655

SzTL F. 209 Fonddosszié, 1/3.
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Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában a Főiskola tevékenységével kapcsolatos levelezés, az iskola
szabályzatai, a nappali tagozatosokról és a távhallgatókról vezetett iskolai
nyilvántartások, statisztikai jelentések a főiskola működéséről és pénzügyiszámviteli tevékenységéről.
Az iratképző története:
A szabadkai Tanárképző Főiskola 1968. június 7-én alakult, az újvidéki
székhelyű Tartományi Oktatási Közösség Közgyűlésének határozata alapján.656 Önálló önigazgatási felsőfokú intézmény volt, melynek tevékenysége
különösen fontos volt a társadalom számára. Ebben a tanintézetben folyó oktatásnak az volt a feladata, hogy felsőfokú szakképzettséggel rendelkező tanárokat képezzen az általános iskolák felső tagozatai számára szerb, horvát
és magyar nyelven. A főiskolán arra ösztönözték a tanárokat és a munkatársakat, hogy folyamatosan képezzék magukat, foglalkozzanak kutatómunkával, és ehhez igyekeztek a feltételeket is biztosítani.
A Főiskolán a következő szakok léteztek:
1. Szerbhorvát és magyar, mint környezetnyelv két szakirányon:
- szerbhorvát, mint környezetnyelv a magyar tannyelvű iskolákban tanító
tanárok számára,
- szerbhorvát és a magyar, mint környezetnyelvek.
2. Fizika és kémia két szakirányon:
- a magyar tannyelvű iskolákban tanító tanárok számára,
- a szerbhorvát tannyelvű iskolákban tanító tanárok számára.
3. Matematika két szakirányon:
- a magyar tannyelvű iskolákban tanító tanárok számára,
- a szerbhorvát tannyelvű iskolákban tanító tanárok számára.
A tanárképző főiskolák megszűnéséről szóló 1976. évi törvény657 alapján
alakult meg a felszámoló bizottság. A főiskola 1978. december 31-éig működött, a felszámolási eljárás pedig, 1981-ben fejeződött be.

656 Odluka Skupštine Pokrajinske zajednice obrazovanja u Novom Sadu. (Službeni list
SAPV, 1968. év 10. szám.)
657 Zakon o ukidanju Viših pedagoških škola. Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány
Hivatalos Lapja , 1976. év 8. szám.
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A fond története:
A Levéltár a fond 33,38 iratfolyóméter anyagát 1981 és 1984 között vette
át a felszámoló bizottság elnökétől.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek majdnem teljes mértékben megőrzöttek.
Az iratok nagyobb része megőrzött.

F. 211 IVAN RUDIĆ SZABADKAI ÜGYVÉD IRATAI
(ZBIRKA IVANA RUDIĆA)
(1904– ?), 1686–1975
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,20 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, latin, német
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag genealógiai munkákat tartalmaz (fordításokat, másolatokat, eredeti kéziratokat) a Vojnich, Pilaszánovics, Markovics, Antunovics és a
Mukits családokról, továbbá különböző dokumentumokat, leveleket, kivonatokat könyvekből, nyomtatványokat (plakátokat, meghívókat, hirdetményeket,
jegyzékeket, újságcikkeket, brosúrákat, földrajzi térképeket), beszámolókat a
Levéltárról és a levéltárakról.658
Az iratképző története:
Rudić Ivan Ilija (Szabadka, 1904. december 27. – Szabadka, 1975.?) szülővárosában fejezte be az általános és a középiskolát, a jogi egyetemet pedig,
Zágrábban, 1948-ban. Ugyanebben az évben visszatért Szabadkára és 1948.
július 12-én nevezték ki a Levéltári Körzet ideiglenes vezetőjének, majd egy
évvel később, Szabadka Város Népbizottságának végzése alapján, állandósították ezen a poszton, és 1951 végéig vezette az intézményt.
Az energikus, lelkiismeretes és munkáját odaadóan végző Rudić sok energiát fektetett a Levéltári Körzet alapításába és működtetésébe és kiemelkedő
érdemei vannak a szabadkai levéltári szolgálat fejlődésében. Kezdetben sok
nehézséggel kellett megküzdenie. Ő maga nem volt állandó munkaviszonyban. Kezdetben csak tiszteletdíjas, egyedüli alkalmazottja volt az éppen csak
658

SzTL F. 211 Fonddosszié.
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alakuló intézménynek, amely nem rendelkezett sem rendszeres anyagi eszközökkel, sem saját épülettel és raktárakkal sem. Ideiglenesen a Városi Múzeumtól kapott fűtés nélküli helyiségekben, ahol még iroda sem volt, egy
szolgálati telefonnal kezdte meg működését Szabadka város és a Topolyai
járás Levéltári Körzete. A lelkes Rudić számára ezek a nehézségek nem jelentettek akadályt, hogy munkához lásson. Folyamatosan járva a terepet látogatta az iratképző szervek irattárait és megállapítva a pillanatnyi helyzetet,
különböző szabályokat foganatosított és erről beszámolt az illetékes hatóságoknak is. Ő készítette el az első leírásokat a terepen található iratanyagok állapotáról és jellemzőiről. Elkészítette a Levéltári Körzet illetékessége alá
tartozó területen működő iratképző szervek, illetve irattárak első jegyzékeit. Ő
hívta fel a figyelmet a magántulajdonban lévő gyűjteményekre és azok értékére is. Nagyon aktívan kutatta és mentette az iratokat a már kiselejtezett irattári anyagból, a nyersanyagként feldolgozásra váró papírok közül. Rendszeresen látogatta a különböző szeméttelepeket és ellenőrizte a hulladékpapír forgalmát, melyek között gyakran bukkant olyan levéltári anyagra, amelynek egyáltalán nem ott lett volna a helye. Neki köszönhető, hogy a Levéltár
egyenrangúvá vált a többi kulturális intézménnyel, a Könyvtárral és a Múzeummal és megkapta saját, tizenegy irodából álló helyiségeit a szabadkai Városháza harmadik emeletén.
Éppen a lelkiismeretesen végzett munkája miatt került komoly összetűzésbe a városi bürokratákkal, akik többször is bepanaszolták újvidéki feletteseinél, amiért magyarázkodnia kellett. A Levéltár szervezetének és működésének alapelveit ő határozta meg. Az intézményből 1951-ben távozott, új
munkahelyre került.659
A gyűjtemény története:
A levéltári anyagot 1980-ban vette át a Levéltár özv. Rudić Magdától.660
Az anyag rendezésére 1998-ban került sor, és ekkor az iratokat négy csoportba sorolták:
I. Az említett családok történetével kapcsolatos adatok (fordítások, másolatok, eredeti okmányok, könyvek),
II. Különböző dokumentumok (eredetiek és másolatok),
III. Kivonatok könyvekből és folyóiratokból Szabadka és a bunyevácok
történetével kapcsolatban,

VELJANOVIć, Zoran: Pro Arhivo – De Arhivo. 1997. 43–44. oldal.
SzTL F. 211 Fonddosszié. Az 1980. december 31-i 03-1/12. számú átvételi jegyzőkönyv. Az elhunyt végrendelete alapján, az iratokkal együtt át lett véve 102 szakkönyv is,
amelyek a Levéltár könyvtárába kerültek.
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IV. Nyomtatványok (plakátok, brosúrák, utasítások, földrajzi térképek,
előadások, újságok).661

F. 212 AZ ÁLLAMÜGYÉSZSÉG IRATAI – SZABADKA
(DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SUBOTICA – SUBOTICA)
(1919–1940), 1919–1940
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 46 k.; / d.; 1,80 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: nagy jelentőséggel bír
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag csak könyveket tartalmaz: főkönyveket, lajstromokat (főnöki-„KS”, bűnügyi-„KK”, vádiratok-„KT”, általános-„KNS”), mutatókat (vádlottak, károsultak), különböző iktatókat és mutatókat, valamint egyéb könyveket
(a körözöttekről, a személyzetről és a tartozásokról vezetett nyilvántartásokat).662
Az iratképző története:
Az államügyészségekről szóló törvényt 1929. március 28-án hozták meg
és ez alapján a kerületi bíróságok mellett, létrejöttek az államügyészségek.663
Feladatuk volt, hogy megállapítsák az elkövetett bűntényeket, megtalálják az
elkövetőket, a rendőrségen vagy a bíróságon kezdeményezzék, illetve meghosszabbítsák a bírósági eljárást és, ha megalapozott, a vádat képviseljék az
Eljárási törvény rendelkezései alapján. Az államügyészség foglalkozott a bíróság és az ügyészség alkalmazottainak fegyelmi ügyeivel, a büntetések végrehajtásával, polgári-jogi és egyéb jogi ügyekkel. Az államügyészség illetékességét azon törvényi rendelkezések határozták meg, amelyek érvényesek
voltak azon bíróságok számára, amelyek mellett megalakultak. Az államügyészség tagjai a bíróságoktól függetlenül látták el hivatali teendőiket, viszont bírói munkát nem végezhettek, és nem is ellenőrizhették a bírákat.664
SzTL F. 211 Fonddosszié.
SzTL F. 212 Fonddosszié.
663 Zakon o Državnom tužilaštvu. Hivatalos Újság (Službene Novine), az 1929. március
28-i 73. szám 1. szakasza.; Zakon o postupku.
664 Uo.
661
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A fond története:
Az iratanyagot, a városi börtön helyiségeiből, 1980-ban vette át a Levéltár.665 A rendezés során más fondokhoz tartozó iratanyag is előkerült, amelyek
a kiválogatás után a megfelelő fondokhoz lettek csatolva. Ehhez a fondhoz a
Kerületi Bíróság iratanyagából három könyv került.666 A könyvek fajtájuk alapján lettek rendezve, ezen belül pedig, időrendben.
Az iratanyag megőrzöttsége:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 213 A bOrIS KIDrIČ KENDERGYÁR IRATAI – KISHEGYES
(KUDELJARA „BORIS KIDRIČ” MALI IĐOŠ – MALI IĐOŠ)
(1947–1952, 1953–1980), 1944–1980
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 132 k.; 74 d.; 11,80 ifm.
Nyelv: szerb (95%) és magyar (5%)
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag általános iktatókönyveket, pénzügyi-számviteli könyveket, a dolgozók anyakönyveit tartalmazza, továbbá dokumentumokat a vállalat bejegyzéséről és a szervezeti változtatásokról, szervezeti szabályzatokat
(statútumokat és más szabályzatokat), a munkástanács jegyzőkönyveit, tervrajzokat, az alkalmazottak dossziéit és pénzügyi-számviteli iratokat (zárszámadásokat, bérjegyzékeket, kimutatásokat a személyi jövedelmekről).667
Az iratképző története:
Kishegyesen a kendergyárat az 1947 és 1949 közötti években létesítette
az újvidéki székhelyű Kender- és Lenfeldolgozó Üzemek Főigazgatósága
(Glavna direkcija za kudelju i lan u Novom Sadu), és ekkor a Vardar Kender665

SzTL F. 212 Fonddosszié. Az 1980. december 13-i 03-1/13. számú átvételi jegyző-

könyv.
SzTL F. 212 Fonddosszié. Az 1991. március 11-ei jegyzőkönyvek a más fondokhoz
tartozó iratanyagok elkülönítéséről.
667 SzTL F. 213 Fonddosszié.
666
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gyár nevet viselte. A vállalat alaptevékenysége a kender feldolgozása volt, illetve szolgáltatásként elvállalta a kenderszálak fésülését/gerebenezését. Topolyai székhellyel új kendergyárat is létesítettek: Krivaja Industrija kudelje.
Ennek a gyárnak az igazgatása alá került a kishegyesi Vardar, a feketicsi
(bácsfeketehegyi) Fehér, a topolyai Romanija, az ómoravicai (bácskossuthfalvi) Telecska és a bajmoki Bajmok kendergyárak.
1951-ben felszámolták az újvidéki székhelyű Kender- és Lenfeldogozó
Üzemek Főigazgatóságát, amely addig az összes kendergyár adminisztratív
és operatív irányítását végezte. 1952-ben a Topolyai Járási Népbizottság felszámolta a topolyai Krivaja Kendergyárat és az addigi részlegek Kishegyesen, Topolyán és Bajmokon önállóak lettek. A kishegyesi kendergyár 1953
augusztusától önállóan működött és a kendergyár a Kudeljara Boris Kidrič
nevet viselte. 1974-ben a kishegyesi Boris Kidrič gyár bővítette tevékenységét és foglalkozott állati takarmány előállításával, pozdorjalapok és rostokból
készített fűtőanyag gyártásával, ennek megfelelően nevét is megváltoztatta:
Preduzeće za preradu stočne hrane, proizvodnju pozder-ploče i ogrevnog
vlakna „Boris Kidrič”. Az 1970-es évek végén működése válságba került, veszteségesen gazdálkodott és 1979-ben leállt a termeléssel, ekkor megkezdődött a csődeljárás is, ami 1980-ban fejeződött be.668
A fond története:
Az iratanyagot a Levéltár 1980-ban vette át a Boris Kidrič Kendergyár csődgondnokától.669 A könyvek időrendben, az iratok pedig, témájuk/tárgyuk szerint és ezen belül időrendben, illetve betűrend vagy iktatószámuk alapján
lettek rendezve.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek jól megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 214 A vOJvODINA KERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (TRGOVINSKO PREDUZEĆE „VOJVODINA” – SUBOTICA)
(1973–1978), 1973–1978
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 1 d.; 0,30 ifm.
668 SzTL F. 213 Fonddosszié. A Szabadkai Felsőbb Bíróság 1979. július 30-i 1/79.
számú végzése.
669 SzTL F. 213 Fonddosszié. Az 1980. augusztus 11-i 03-1/10. számú átvételi jegyzőkönyv.
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Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyag tartalmaz pénzügyi-számviteli könyveket, az iratokból
pedig, csak a bérjegyzékek maradtak meg.670
Az iratképző története:
A szabadkai Vojvodina Kereskedelmi Vállalat csak rövid ideig működött.
Az 1973-ban alapított vállalat nem sokkal létrejötte után válságba került és
veszteségesen gazdálkodott. A vállalat 1978-ig működött, a csődeljárás is
ekkor fejeződött be.671
A fond története:
Az iratanyagot a Levéltár 1980-ban vette át a csődgondnoktól, az iratképző
által rendezett állapotban.672
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.
F. 215 A SZABADKAI LÓVERSENY EGYESÜLET IRATAI – SZABADKA
(SUBOTIČKI KONJIČKI KLUB – SUBOTICA)
(1891–1916), 1892–1916
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Az anyag tartalmazza az egyesület jegyzőkönyveit, levelezését, jegyzékeket, programokat, benevezéseket és jelentéseket a versenyekről.673
SzTL F. 214 Fonddosszié.
SzTL F. 214 Fonddosszié.
672 SzTL F. 214 Fonddosszié.
673 SzTL F. 215 Fonddosszié.
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Az iratképző története:
A Szabadkai Lóverseny Egyesület alapítására 1891-ben került sor, miután
a szabadkai Városi Tanács jóváhagyta az egyesület alapszabályait.674 Az
egyesület szervei a közgyűlés, a bizottság, a szakbizottság, az elnökség, tisztségviselői a titkár, a jegyző, a jogi képviselő, a pénztáros, a számvevő. Az
egyesületnek mindenki tagja lehetett, aki kötelezte magát arra, hogy tiszteletben tartja az egyesület alapszabályait. A tagság, alapító tagokból, állandó
és pártoló tagokból állt. Az egyesület 1916-ban szűnt meg.675
A fond története:
A levéltári anyag, más iratanyaggal együtt, rendezetlen állapotban került
elő a Levéltár raktárának egyik szekrényéből.676
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 216 LIFKA ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉNEK IRATAI – SZABADKA
(ZBIRKA JELISAVETE LIFKE)
1882–1981
Alapadatok a gyűjteményről
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 6 d.; 1 ib.; 0,60 ifm.
Nyelv: szerb, magyar, német
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A gyűjtemény jelentősége: kiemelten jelentős
A levéltári anyag tartalma:
A gyűjteményben Lifka Erzsébet és férje, Lifka Sándor személyi és családi iratai vannak, a további iratokban értékes adatok találhatók a filmkészítés
történetéről Szabadkán és Jugoszláviában, képeslapok az utazásaikról és különböző iratok, újságcikkek szabadkai és más közismert művészekről.
Az iratképző története:
Lifka Erzsébet, a szabadkai mozitulajdonos, kinematográfus felesége volt.
Lifka Erzsébet 1882-ben született Győrben és Szabadkán halt meg 1982-ben.
SzTL F. 215 Az egyesület alapszabálya, 4918/polg. 1891. városi tanácsi szám.
SzTL F. 215 Fonddosszié.
676 SzTL F. 215 Fonddosszié. Az 1982. március 4-i 02-85/1. számú jegyzőkönyv az új
fond létrehozásáról.
674
675
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A férje, Lifka Sándor 1880-ban született Brassóban (Románia). Miután Bécsben befejezte tanulmányait, Párizsba utazott, hogy megismerkedjen a filmezéssel és a mozgófénykép készítésének technikájával. 1900-ban vásárolta
meg első kameráját és készítette el első filmjét. Triesztben alapította meg Európa első vándormoziját, mellyel beutazta a volt Jugoszlávia nagy részét.
Végül Szabadkán telepedett le és itt is halt meg 1952-ben.677
A gyűjtemény története:
A gyűjtemény létrejötte Lifka Erzsébetnek köszönhető, aki 1981. május 26án a Levéltárnak ajándékozta a családról és férje tevékenységéről összegyűjtött iratait.678 A 0,60 iratfolyóméter iratanyag rendezésére 1990-ben
került sor. Selejtezés nem történt.

F. 217 A SZAKSZERVEZETI TANÁCS (JKMSZT) IRATAI – SZABADKA
(SINDIKALNO VEĆE (CRSOJ) – SUBOTICA)
(1919–1929), 1920–1929
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 4 d.; 0,50 ifm.
Nyelv: szerb, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A Szakszervezeti Tanács és a fémipari dolgozók albizottsága kihelyezett tagozatainak jegyzőkönyveit, továbbá a tanács levelezését, a sztrájkolók számára adakozó munkások jegyzékeit, határozatokat és levelezést tartalmaz a
Munkásotthon helyiségeinek használatával kapcsolatban.

677 BRENNER János: Pionir kinematografije – A kinematográfia úttörője. Subotica,
1993.
Lifka Sándor azt az épületet, ahol a Lifka mozi működött, 1911-ben vette meg. In.:
MAčKOVIć, Stevan: Industrija i industrijalci Subotice (1918–1941), Subotica, 2004. 396.,
407.; Mozgóképvállalatával beutazta az egész Osztrák–Magyar Monarchia területét, 1911ben Szabadkán telepedett le, ahol Kassa és Szeged után állandó mozit nyitott. In.: Révai
Új Lexikona XIII., Szekszárd, 2004. kötet, 385–386.
678 SzTL F. 216 Fonddosszié, 1/3. Az 1981. május 26-i 03-1/5. számú átvételi
jegyzőkönyv.
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Az iratképző története:
A szakszervezetek szabadkai kihelyezett tagozatai, összesen tizennégy,
1919. január 1-jén csatlakoztak az Egységes Jugoszláv Szakszervezetekhez
(Jedinstveni jugoslovenski sindikati), melyet a belgrádi székhelyű Központi
Munkás-szakszervezeti Tanács (Centralno radničko sindikalno veće) irányított.
1920 végén a kormány betiltotta tevékenységüket, de néhány hónappal később ismét működött a szakszervezetek központi vezetősége. 1923-ban vette
fel a Központi Munkás-szakszervezeti Bizottság (Centralni radnički sindikalni odbor) nevet és azok a szakszervezetek, akik elismerték ezt a vezetőséget, Független Szakszervezetek (Nezavisni sindikati) néven váltak ismertté.
Ezek a szakszervezetek betiltásukig, 1929. január 6-ig működtek. A szabadkai Szakszervezeti Tanács 1919 és 1929 között működött, leszámítva egy hathónapos időszakot, az Obznana nevű kormányrendelet meghozatala után.
A fond története:
A fond iratanyaga 1975-ig magánkézben volt, ekkor pedig, a Városi Múzeum vette át. A Levéltárba 1977. január 24-én került.679
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 218 A JUGOSZLÁV EGYESÜLT MUNKÁSSZAKSZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE HELYI SZAKMAI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(MESNI MEĐUSTRUKOVNI ODBOR URSSJ – SUBOTICA)
(1925–1940), 1920–1941
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 5 d.; 0,60 ifm.
Nyelv: szerb
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
Anyagában május elsejei meghívók, egyesületi ülésekről jegyzőkönyvek,
a Munkások Sportklubjának jegyzőkönyvei, a fémipari dolgozók albizottságá679

SzTL F. 217 Fonddosszié. A 02-29/1/77. számú átvételi jegyzőkönyv.
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nak iratai, a tagság jogairól és kötelezettségeiről szóló egyesületi alapszabály, a magánhivatalnokok albizottságának iratai, az Abrašević Művelődési
Egyesület megalakulásával kapcsolatos dokumentumok és adatok vannak a
Munkásotthon alapításáról is.
Az iratképző története:
A Jugoszláv Egyesült Munkásszakszervezetek Szövetsége Helyi Szakmai
Bizottsága: Mesni medjustrukovni odbor Ujedinjenog radničkog sindikalnog
saveza Jugoslavije (URSSJ) 1925-ben jött létre Szabadkán. E szakszervezeti szövetség keretében működtek a fémipari dolgozók, a szabók, a magánhivatalnokok, a borbélyok és a parókakészítők tagozatai, melyeket a szabadkai Helyi Szakmai Bizottság irányított. 1933 után a Jugoszláv Egyesült
Munkásszakszervezetek Szakmai Szövetségébe tömegesen léptek be a munkásosztály tagjai és a kommunisták is. A szabadkai helyi bizottság a szakszervezetek tevékenységének betiltásáig, 1940-ig működött.
A fond története:
A fond iratanyaga 1975-ig magánkézben volt, ekkor pedig, a Szabadkai
Városi Múzeum vette át. A Levéltárba 1977-ben került.680
Az iratanyag megőrzöttsége:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

F. 219 A BODROG IMRE TÉGLAGYÁR IRATAI – TOPOLYA
(CIGLANA IMRE BODROG – BAČKA TOPOLA)
(1924–?), 1926–1936
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; / d; 0,03 ifm.
Nyelv: magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban mindössze egy pénztári segédkönyv található.
680
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SzTL F. 218 Fonddosszié. A SzTL 02-29/1. számú átirata.

Az iratképző története:
Bodrog Imre topolyai téglagyára Ciglana Imre Bodrog néven lett bejegyezve az egyéni cégek Ce. VII-es számú cégjegyzékébe 1924. január 22-én,
a 227/1924. számú végzés alapján. A nevét a tulajdonosáról kapta, aki téglaés cserépgyártással foglalkozott. A téglagyár központi üzlete Topolyán volt.
Egyéb adatok, illetve levéltári anyag hiányában, nem lehetett megállapítani,
hogy a gyár meddig működött és hogyan gazdálkodott.
A fond története:
A mindössze egy pénztári segédkönyvet 1974-ben vette át a Levéltár, a
Szabadkai Egészségbiztosítási Közösség Topolyai Fiókszolgálatától (Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika Subotica, Filijala službe Bačka Topola).681
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok nincsenek megőrizve.

F. 220 A HORVÁT GAZDÁLKODÓ IFJÚSÁG EGYESÜLETÉNEK IRATAI
– SZABADKA (HRVATSKA PRIVREDNA OMLADINA – SUBOTICA)
(1939–1944), 1942–1944
Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm.
Nyelv: szerb, horvát, magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék
A fond jelentősége: /
A levéltári anyag tartalma:
A levéltári anyagban megtalálható a tagság jegyzéke, az ülések jegyzőkönyvei és jelentések az egyesület tevékenységéről.
Az iratképző története:
A gazdálkodó horvát fiatalok egyesületének alapítására 1939-ben került
sor és Hrvatska privredna omladina néven 1944-ig működött. A horvát dalkör, a Neven Hrvatsko pjevačko društvo, keretében, illetve abban a Horvát
Otthonban (Hrvatski dom) tevékenykedett, ahol a horvát nemzetiségű polgá681

SzTL F. 219 Fonddosszié. Az 1974. április 26-ai 03-290/1. számú jegyzőkönyv.
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rok gyülekeztek. Ez a horvát ifjúsági egyesület a kommunista eszméket terjesztette. Az egyesület a második világháború idején, a megszállás alatt is
működött.
A fond története:
A fond 9 ügyiratból álló anyaga a Neven dalkör iratanyagából került ki. A
fond iratait rendezetlen állapotban a Szabadkán működő Proleter Művelődési
Egyesülettől vette át a Levéltár, 1949-ben. Az iratanyag rendezésére és szétválasztására 1981-ben került sor, amikor ez az anyag új fondba került.682
A megőrzöttség szintje:
A könyvek nincsenek megőrizve.
Az iratok részben megőrzöttek.

682
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SzTL F. 220 Fonddosszié. Az 1981. december 31-ei 03-626/1. számú jegyzőkönyv.

A FONDOK RENDEZÉSI ELV (KLASSZIFIKÁCIÓS SÉMA)
SZERINTI JEGYZÉKE

A.1. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK
A.1.1. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-IG
A közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek csoportjába tartozó fondok iratanyaga 1918-ig, az Osztrák–Magyar Monarchia idején, a helyi hatalmi
szervek tevékenysége során keletkezett. Ebben a kötetben a városi tanács,
a királyi biztosok, a városi kamarás, a városi ügyész, a városkapitány, Sándor
jobbágyfalu, három nagyközség közigazgatási iratanyaga, továbbá Szabadka
és Baja városok főispánjának és a szabadkai Cs. Kir. Járási Hivatal iratai vannak.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
iratanyagának nagy része a XVIII. század második felében és a XIX. században keletkezett. A legnagyobb terjedelmű fond a F. 2 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának iratai (1861–1918). Ebben a fondban 487,33 iratfolyóméter levéltári anyag található (1570 könyv és 2888 doboz). Az iratok
magyar, német és latin nyelven keletkeztek. A latin, mint hivatalos nyelvnek
a megszüntetése után a magyar és a német nyelv volt használatban.
A levéltári anyag évköre: Az F. 2 fond iratanyaga, az iratképző működési
évkörén túli iratokat is tartalmaz, az 1838 és 1924 közötti évekből. A királyi biztosok iratai az 1782 és 1845 közötti időszakból származnak, a járási hivatal
iratai az 1850 és 1862, a községek iratai pedig, az 1803 és 1918 közötti
évekből.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok mind rendezettek és rendelkeznek raktári jegyzékkel,
amelyek, hivatal- és fondtörténeti bevezetőt is tartalmaznak. Több fondhoz
analitikus leltár is készült.
Állományvédelmi intézkedések: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
többsége különleges jelentőségű. A 2-es, 5-ös, 13-as és a 16-os fondokba
tartozó jegyzőkönyvek egy része mikrofilmezve is lett.
1. A.1.1.F. 2

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
TANÁCSÁNAK IRATAI – SZABADKA
(1861–1918), 1838–1924
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2. A.1.1.F. 4

SZUCHICH GYÖRGY, VÁROSI KAMARÁS
IRATAI (1795–1796), 1779–1806

3. A.1.1.F. 5

ÜRMÉNYI MIHÁLY, SZABADKA VÁROS
KIRÁLYI BIZTOSÁNAK IRATAI – SZABADKA (1782–
1789), 1782–1789

4. A.1.1.F. 7

KATANCSICS ELEK, SZABAKAI VÁROSI FŐÜGYÉSZ
IRATAI (? – ?), 1772–1792

5. A.1.1.F. 8

GLUDOVÁCZ JÓZSEF, SZABADKA VÁROS
KIRÁLYI BIZTOSÁNAK IRATAI (1788–1790), 1779–1793

6. A.1.1.F. 11

SÁNDOR JOBBÁGYFALU IRATAI – SÁNDOR
(1802–1849), 1803–1850

7. A.1.1.F. 13

SCULTETY FERENC, SZABADKA VÁROS
KIRÁLYI BIZTOSÁNAK IRATAI (1819–1823), 1779–1823

8. A.1.1.F. 14

SZKENDEROVITS SIMON, SZABADKAI VÁROSI KAPITÁNY IRATAI (1834–1844), 1825–1850

9. A.1.1.F. 16

EÖTVÖS PÁL, SZABADKA VÁROS KIRÁLYI
BIZTOSÁNAK IRATAI (1840–1845), 1840–1845

10. A.1.1.F. 25

BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJSA
(1754–1918), 1866–1918

11. A.1.1.F. 31

BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG
IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA
(1886–1918), 1890–1918

12. A.1.1.F. 32

SZABADKA ÉS BAJA VÁROSOK FŐISPÁNI
HIVATALÁNAK IRATAI – SZABADKA
(1871–1928), 1872–1918

13. A.1.1.F. 38

TOPOLYA NAGYKÖZSÉG IRATAI –
TOPOLYA (1886–1918), 1889–1913

14. A.1.1.F. 163 A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI JÁRÁSI
HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1851–1860), 1850–1862
A.1.2. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-TÓL 1941-IG
A két világháború közötti időszakban keletkezett iratanyag a Szabadkán,
Pacséron és Bajsán működő helyi közigazgatási szervek munkájára, a művelődési, szociális és gazdasági életre vonatkozik.
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A 47-es számú fondban a városi közigazgatásra és ügyosztályainak munkájára vonatkozó dokumentumok találhatók és 16 ügyosztályra /szervezeti
egységre/ van felosztva. Az első világháború befejezése után, az 1918-tól bekövetkezett változások új társadalmi-politikai és közigazgatási feltételeket teremtettek. A városi iratképző szerv ezután a Városi Szenátus 1918–1941
(Városi Elöljáróság) nevet viselte. Másik jelentős fond még az 57-es számú,
a Szabadkai Járás Főszolgabírói Hivatalának 1934–1941 közötti iratai. A szabadkai járást 1934-ben hozták létre és területi illetékessége megegyezett a
város területével. A Tanfelügyelőség pedig, mint illetékes tanügyi hatóság irányította a városi és Szabadka külterületein működő tanyai iskolákat.
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok iratanyagának nagyobb
része megőrzött. A Városi Elöljáróság/Szenátus iratanyaga az 1918 és 1941
közötti időszakot öleli fel. A könyvek és az iratok is megőrzöttek. A Városi Szenátus első jegyzőkönyvét kézzel írták. A jegyzőkönyvek 1919. április 17-étől
1941 januárjáig vannak. A fondban összesen 142,72 iratfolyóméter levéltári
anyag található. Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga szerb nyelven
keletkezett, kivételt csak egy kisebb mennyiségű magyar nyelvű dokumentum képez.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1918 és 1941 közötti
években keletkezett. Egy kisebb része ettől eltérő időszakból származik, az F.
47 fondban vannak 1901-ből és 1942-ből is iratok, az F. 22 fondban pedig
vannak könyvek 1869-ből, 1912-ből, 1913-ból, 1914-ből, de évköre egészen
1946-ig kiterjed.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Az összes fond
rendezett és rendelkezik raktári jegyzékkel és fondtörténeti feljegyzéssel. A
Városi Szenátus (F. 47) egyes ügyosztályának iratanyagáról analitikus leltár
is készült (Gazdasági ügyosztály, Városi kapitány).
Állományvédelmi intézkedések: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok eredeti iratanyagát használhatják a kutatók. A Kibővített Szenátus 1919 és 1926,
illetve az 1927 és 1941 közötti időszakból származó jegyzőkönyveiről mikrofilm készült, szintúgy az 1923 és 1931 közötti időszak névmutatóiról is.
1. A.1.2.F. 46

BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJSA (1918–1941),
1909–1941

2. A.1.2.F. 47

SZABADKA VÁROS SZENÁTUSÁNAK (VÁROSI
ELÖLJÁRÓSÁG) IRATAI – SZABADKA (1918–1941),
1919–1942

3. A.1.2.F. 50

A KÖRZETI ISKOLABIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA
(1921–1929), 1921–1929
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4. A.1.2.F. 57

A SZABADKAI JÁRÁS FŐSZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK
IRATAI – SZABADKA (1934–1941), 1882–1947

5. A.1.2.F. 58

PACSÉR KÖZSÉG IRATAI – PACSÉR (1919–1941),
1921–1940

6. A.1.2.F. 22

A SZABADKAI TANFELÜGYELŐSÉG IRATAI – SZABADKA (1869–1946), 1869–1946

A.1.3. LEVÉLTÁRI FONDOK 1941-TŐL 1944-IG
E fondok iratanyagának nagy része a második világháború időszakára
vonatkozik. Bácska megszállása és a katonai közigazgatás megszűnése után,
megalakultak a civil hatóságok és létrejöttek a helyi hatalmi szervek Szabadkán és a községekben is.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ezeknél a fondoknál a könyvek nagyobb része megőrzött, az iratok viszont csak részben. A levéltári anyag
nagyrészt magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga, az árvaszéki iratok miatt,
1874 és 1947 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Kivéve az F. 60
fondot, az összes többi fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. Az F. 60 fond iratanyagának mindössze csak egy sorozata rendezett,
a többi rendezése folyamatban van.
Állományvédelmi intézkedések: A kutatók az eredeti levéltári anyagot
használják.
1. A.1.3.F. 26

SZABADKA VÁROS ÁRVASZÉKÉNEK
IRATAI – SZABADKA ( ? – 1947 ), 1874–1947

2. A.1.3.F. 60

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1941–1944), 1941–1944

3. A.1.3.F. 61

A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM DÉLVIDÉKI
BIRTOKPOLITIKAI KIRENDELTSÉGÉNEK
IRATAI – ÚJVIDÉK (1941–1944), 1941–1944

4. A.1.3.F. 63

BAJMOK NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJMOK
(1941–1944), 1941–1944
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5. A.1.3.F. 64

BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJSA
(1941–1944), 1940–1944

A.1.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga a második világháború
utáni időszakban keletkezett. A megőrzött dokumentumokból megismerhető
az új hatalmi szervek létrejöttének története az új társadalmi-politikai rendszerben, annak minden jellegzetességével együtt.
A levéltári anyag jellegzetességei: A fondok iratanyaga jól megőrzött. A
legtöbb levéltári anyag a szabadkai Városi Népbizottság 1944–1955-ig terjedő
fondjában (F. 68) található, ami összesen 493 könyvből és 1472 dobozból áll
és 191 ifm.-t tesz ki. A fond anyaga ügyosztályok szerint rendezett, ezek
pedig, a gazdasági, a közigazgatási, a műszaki, a kereskedelmi és közellátási,
a katonai, a szociális, a turizmus, népegészségügyi, adóügyi és egyéb
ügyosztályok. Az iratanyag szerb nyelven íródott.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1944–1966 közötti
időszakban keletkezett, de egy fondnál van 1931-ből is irat. A megőrzött dokumentumok a kommunista, majd később a szocialista önigazgatás idejéből
származnak.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: E fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. Az F. 68 fond könyveiről
mikrofilm, a fond egyes részeihez pedig, mutatók készültek, például a
munkakönyvek gyűjteményéhez.
Állományvédelmi intézkedések: A rendezés után, az eredeti levéltári
anyagot használhatják a kutatók. Az anyag mikrofilmezett része pedig, mikrofilmolvasó segítségével is használható, kivétel az F. 68 és F. 100-as fondok,
amelyekből csak egy-egy könyv mikrofilmezett.
1. A.1.4.F. 65

A FŐVÁMHIVATAL IRATAI –
SZABADKA (1945– ? ), 1945–1949

2. A.1.4.F. 66

A SZABADKAI KÖRZETI NÉPI MEZŐGAZDASÁGI
VAGYONKEZELŐSÉG IRATAI – SZABADKA (1945–
1946), 1944–1946

3. A.1.4.F. 68

A VÁROSI NÉPBIZOTTSÁG
IRATAI – SZABADKA (1944–1955), 1944–1958

4. A.1.4.F. 69

A HADIKÁR-MEGÁLLAPÍTÓ VÁROSI BIZOTTSÁG IRATAI
–
SZABADKA (1945–1946), 1945–1946
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5. A.1.4.F. 70

A KÖRZETI NÉPBIZOTTSÁG
IRATAI – SZABADKA (1945–1946), 1944–1948

6. A.1.4.F. 71

A HADIKÁR-MEGÁLLAPÍTÓ JÁRÁSI
BIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA
(1945–1946), 1945–1946

7. A.1.4.F. 72

A HELYI NÉPI MEZŐGAZDASÁGI VAGYONKEZELŐSÉG
IRATAI – SZABADKA
(1945–1946), 1945–1946

8. A.1.4.F. 81.

A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG
IRATAI – TOPOLYA (1944–1959), 1944–1960

9. A.1.4.F. 82.

A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG
IRATAI – BAJSA (1944–1959), 1941–1959

10. A.1.4.F. 83

A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG
IRATAI – PACSÉR (1944–1959), 1931–1957

11. A.1.4.F. 84

A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
ÓMORAVICA (1945–1965), 1944–1966

12. A.1.4.F. 85

A TOPOLYAI JÁRÁS NÉPBIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – TOPOLYA (1945–1959), 1944–1963

13. A.1.4.F. 100 A SZABADKAI I. LAKÓKÖRZET
NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1944–1952), 1944–1953
14. A.1.4.F. 101 A SZABADKAI II. LAKÓKÖRZET
NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1944–1952), 1945–1953
15. A.1.4.F. 106 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
CSEREPES (1944–1955), 1947–1955
16. A.1.4.F. 107 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
KISBELGRÁD (1944–1955), 1947–1955
17. A.1.4.F. 108 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
ISTENÁLDÁS (1944–1955), 1946–1955
18. A.1.4.F. 109 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
ZENTAGUNARAS (1944–1955), 1947–1955
19. A.1.4.F. 116 A KÖZSÉGI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI –
GUNARAS (1950–1957), 1951–1956
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20. A.1.4.F. 138 A SZABADKAI JÁRÁS NÉPBIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – SZABADKA (1955–1965), 1947–1966

A.2. A JOGSZOLGÁLTATÁS SZERVEI
A.2.1. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-IG
Ebben az alcsoportban az úriszékek és törvényszékek iratai vannak. Az
úriszékek, mint elsőfokú bíróságok foglalkoztak polgári és büntetőügyekkel, a
jobbágyok feudális terheivel kapcsolatos ügyekkel, és a Habsburg Birodalomhoz tartozó Magyar Királyság területén az 1848-as forradalom után
szűntek meg. A szabadkai városi törvényszéket 1861-ben állították vissza,
így a városi tanács ismét rendelkezett bírói hatalommal. Ez a törvényszék
1871-ben szűnt meg.
A levéltári anyag jellegzetességei: A csantavéri úriszék (F. 6) könyvei
és iratai teljes egészében megőrzöttek, 24 könyvből és 9 dobozból áll, összesen 1,10 iratfolyóméter. Az iratanyag magyar és német nyelven keletkezett. A
szabadkai úriszék anyagában (F. 9) főleg latin és magyar nyelvű dokumentumok találhatóak, de van egy kevés szerb (1%) és német nyelvű (1%) irat is.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1783 és 1918 közötti
időszakban keletkezett. Az úriszékek iratanyaga a legrégebbi, 1783 és 1848
közötti évekből származik. A Szabadka Szabad Királyi Város Visszaállított
Törvényszékének és a Szabadkai Királyi Törvényszék iratai az 1861 és 1918
közötti időszakban keletkeztek, míg a Szabadkai Királyi Járásbíróság
iratanyaga 1875 és 1918 között.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe a csoportba
tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Kivételt csak a 34-es és a 160-as fondok képeznek.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyag védelme érdekében a
jegyzőkönyvekről mikrofilmek készültek. A csantavéri úriszék (F. 6) 25
könyvéről, a szabadkairól (F. 9) 26, a bajmokiról (F. 10) 39, a sándoriról (F. 12)
29 és a szabadkai városi törvényszék (F. 20) 4 könyvéről. A kutatók, a többi
fond eredeti levéltári anyagát használhatják.
1. A.2.1.F. 6

CSANTAVÉR FALURA VONATKOZÓ ÚRISZÉKI IRATOK –
CSANTAVÉR (1779–1848), 1783–1848

2. A.2.1.F. 9

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÚRISZÉKÉNEK
IRATAI – SZABADKA (1719–1848), 1794–1848
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3. A.2.1.F. 10

BAJMOK FALURA VONATKOZÓ
ÚRISZÉKI IRATOK – BAJMOK
(1779–1848), 1792–1847

4. A.2.1.F. 12

SÁNDOR FALU ÚRISZÉKÉNEK IRATAI –
SÁNDOR (1779–1848), 1805–1848

5. A.2.1.F. 17

A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI
JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA
(1850–1861), 1850–1861

6. A.2.1.F. 20

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
VISSZAÁLLÍTOTT TÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI – SZABADKA (1861–1871), 1861–1872

7. A.2.1.F. 23

A SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK
IRATAI – SZABADKA (1871–1918), 1871–1918

8. A.2.1.F. 34

A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG
IRATAI – SZABADKA (1871–1918), 1875–1918

9. A.2.1.F. 160

A TOPOLYAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA (1872–1918), 1872–1897

A.2.2. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-TÓL 1941-IG
Ebben az alcsoportban az F. 45, összetett szerkezetű fond és anyaga a
következő szervezeti egységek irataiból, illetve iratsorozatokból áll: Elnökség
(1915, 1919–1941), Általános Ügyosztály (1907, 1919–1941), Büntető Ügyosztály (1920–1941), Polgári Ügyosztály (1920–1940), Bírósági Fogda (1918,
1922–1938) és a Csődeljárási Ügyosztály (1921–1941). Az államügyészség
(F. 212-es) iratanyaga a következőkre oszlik: főnöki „KS”, bűnügyi „KK”, vádiratok „KT” és általános „KNS” iratokra.
A levéltári anyag jellegzetességei: A Kerületi Bíróság 113,24 ifm-nyi
anyagában a könyvek részben, az iratok pedig, majdnem teljes egészében
megőrzöttek. Az államügyészségi iratok nincsenek megőrizve, a könyvek
pedig csak részben, és összesen 1,80 ifm.-t tesz ki.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1907 és 1941 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti bevezetővel.

342

Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.2.2.F. 45

A KERÜLETI BÍRÓSÁG IRATAI
– SZABADKA (1919–1941), 1907–1941

2. A.2.2.F. 212

AZ ÁLLAMÜGYÉSZSÉG IRATAI
– SZABADKA (1919–1940), 1919–1940

A.2.3. LEVÉLTÁRI FONDOK 1941-TŐL 1944-IG
Ebben az alcsoportban mindössze egy fond, az F. 62 A Szabadkai Királyi
Törvényszék anyaga található.
A levéltári anyag jellegzetességei: Az iratanyag töredékesen maradt
meg. Az összesen 3,20 iratfolyóméter levéltári anyag három könyvet és 24
doboz iratot tartalmaz. A fond több szervezeti egység, az Általános, az Elnökség, a Büntető és a Polgári Ügyosztály irataiból áll. Az iratanyag magyar
nyelvű.
A levéltári anyag évköre: Az iratanyag 1941 és 1944 közötti időszakban
keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: E fond rendezett és
rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.2.3.F. 62

A SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK
IRATAI – SZABADKA (1941–1944), 1941–1944

A.2.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL
Ez az alcsoport csak a kerületi bírósági levéltári anyagot tartalmazza, mert
a döntőbírósági iratok (F. 97) ki lettek selejtezve. A Kerületi Bíróság fondja (F.
86) 34,92 ifm., a következő szervezeti egységek irataiból áll: a Bíróság Igazgatása, a Büntető és a Polgári Perek Ügyosztályai, a Bírósági Fogda, a Cégbíróság és az Agrárbíróság irataiból.
A levéltári anyag jellegzetességei: Az F. 86 fond iratanyaga csak részben megőrzött. A bíróságot, mint Kerületi Népbíróságot 1945-ben alapították,
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és illetékességi körébe tartoztak Szabadka, Topolya és Zenta járásbíróságai
is. Az iratok szerb és magyar nyelvűek.
A levéltári anyag évköre: Az iratanyag 1945 és 1959 közötti időszakban
keletkezett, de cégbírósági iratai 1876-tól vannak.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fond rendezett,
rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel és névmutatókkal is.
Állományvédelmi intézkedések: A kutatók az eredeti levéltári anyagot
használják.
1. A.2.4.F. 86

A KERÜLETI BÍRÓSÁG (SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK) IRATAI – SZABADKA (1945– ), 1876–1959

2. A.2.4.F. 97

A KÖRZETI ÁLLAMI DÖNTŐBÍRÓSÁG
IRATAI – SZABADKA (1947–1953), 1947–1950

A.3. KATONAI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
A.3.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL
Ebben az alcsoportban mindössze két fond található, a Szabadkai Katonai
Térségparancsnokság (F. 168) és a Szabadkai Katonai Városparancsnokság
(F. 166) iratai. Ezek adatokat tartalmaznak a népfelszabadító bizottságok
tevékenységéről a katonai közigazgatás idején, a lakosság ellátásáról, illetve
a gazdaság, az oktatás és a közegészségügy állapotáról, részben a katonakötelesek mozgósításáról is. Tartalmaz iktatókat, valamint a szikicsi tábor
legénységének jegyzékét és a táborba zárt németek névsorát. Ugyancsak tartalmazza az itt dolgozók fizetési jegyzékeit is.
A levéltári anyag jellegzetességei: A könyvek jól megőrzöttek, az iratok
viszont csak részben. Összesen 2,34 iratfolyóméter levéltári anyag található,
és az iratok szerb nyelvűek.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1944 és 1945 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel, és részben analitikus
leltárral.
Állományvédelmi intézkedések: A kutatók az eredeti levéltári anyagot
használják.
1. A.3.4.F. 166 A SZABADKAI KATONAI VÁROSPARANCSNOKSÁG
IRATAI – SZABADKA (1944–1945), 1944–1945
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2. A.3.4.F. 168

A SZABADKAI KATONAI TÉRSÉGPARANCSNOKSÁG
IRATAI – SZABADKA (1944–1945), 1944–1945

A.4. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
A.4.1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
Ebben az alcsoportban több szabadkai oktatási intézmény működése
során keletkezett iratok találhatók. Ezek főiskolai, gimnáziumi és szakiskolai
oktatási intézmények. A Vajdaságban a XIX. század második felében és a XX.
század első felében a fiúk és a lányok számára külön gimnáziumok és polgári
iskolák működtek, de léteztek középfokú szakiskolák is.
A megőrzött levéltári anyag alapján a fondalcsoport legnagyobb terjedelmű
fondjai, a gimnázium (F. 19, 11,25 ifm.) és a tanárképző (F. 210 15,65 ifm.) iratanyaga. Bennük a tanulókról, az iskola működéséről és pénzügyi gazdálkodásáról vannak adatok. Fennmaradtak az alkalmazottak anyakönyvei, a
tantestületi és más jegyzőkönyvek, az érettségi és más végzettséget igazoló
vizsgákkal kapcsolatos iratanyag is. A többi fond, főleg iskolai anyakönyveket
tartalmaz.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
levéltári anyaga főleg könyveket tartalmaz. Egyes fondokban nincsenek is
más iratok. Itt összesen 28,76 iratfolyóméter levéltári anyag található, ami
szerb, latin, német és magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1852 és 1981 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.4.1.F. 19

A MOŠA PIJADE GIMNÁZIUM IRATAI –
SZABADKA (1852– ), 1852–1977

2. A.4.1.F. 27

A SZABADKAI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA
IRATAI – SZABADKA (1875–1944), 1875–1943

3. A.4.1.F. 33

A SZABADKAI IPARISKOLA IRATAI –
SZABADKA (1884– ), 1887–1954
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4. A.4.1.F. 35

A SZABADKAI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA
IRATAI – SZABADKA (1892–1944), 1892–1944

5. A.4.1.F. 42

A SZABADKAI M. KIR. ÁLLAMI
FELSŐBB LEÁNYISKOLA IRATAI –
SZABADKA (1907–1920), 1907–1920

6. A.4.1.F. 44

A SZABADKAI LEÁNYGIMNÁZIUM IRATAI –
SZABADKA (1925–1950), 1925–1951

7. A.4.1.F. 105

AZ ORVOSSEGÉDKÉPZŐ ISKOLA
IRATAI – SZABADKA (1947–1954), 1947–1954

8. A.4.1.F. 169

A SZABADKAI KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ
INTÉZET IRATAI – SZABADKA
(1942–1944), 1942–1944

9. A.4.1.F. 186

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
FÖLDMÍVES ISKOLÁJÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1897–1955), 1897–1955

10. A.4.1.F. 210 A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA
IRATAI – SZABADKA (1968–1981), 1968–1981
A.4.2. KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok levéltári anyagának nagy része a második világháború utáni időszakból származik, de több fond is van, amelyek
iratanyaga a királyi Jugoszlávia létrejötte után, vagy az azt megelőző időszakban keletkezett.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
nagy részének a levéltári anyaga csak részben megőrzött, terjedelme összesen 6,96 iratfolyóméter. A levéltári anyag szerb, horvát, bunyevác és magyar
nyelvű.
A levéltári anyag évköre: A fondok iratanyaga az 1878 és 1975 közötti
időszakban keletkezett. Csak egy fond anyagában van XIX. századi irat.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
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1. A.4.2.F. 28

A PUČKA KASINA (NÉPI KASZINÓ) IRATAI – SZABADKA
(1878–1947), 1878–1947

2. A.4.2.F. 48

A HORVÁT KATOLIKUS TORNAEGYLET IRATAI – SZABADKA (1920–1929), 1920–1929

3. A.4.2.F. 49

A BUNYEVÁC LEGÉNYEGYLET IRATAI – SZABADKA
(1920–1946), 1928–1946

4. A.4.2.F. 52

A NEVEN HORVÁT DALÁRDA IRATAI – SZABADKA
(1920–1943, 1946–1947), 1925–1943

5. A.4.2.F. 74

A SZERB–SZOVJET KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI
EGYESÜLET BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(1945–1949), 1945–1949

6. A.4.2.F. 156

A SZABADKAI KULTURÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(1948–1956), 1948–1960

7. A.4.2.F. 157

A SZABADKAI JÁRÁS KULTURÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA (1948–1965),
1948–1965

8. A.4.2.F. 158

SZABADKA KÖZSÉG KULTURÁLIS–KÖZMŰVELŐDÉSI
KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA (1960–1969),
1960–1969

9. A.4.2.F. 171

A SZABADKAI IPAROS DALÁRDA IRATAI – SZABADKA
(1928–1941), 1926–1941

10. A.4.2.F. 182 A HARMONIKABARÁTOK EGYESÜLETÉNEK IRATAI –
SZABADKA (1969–1974), 1969–1974
11. A.4.2.F. 183 A SZABADKAI IFJÚSÁGI TRIBÜN IRATAI –
SZABADKA (1963–1973), 1973
12. A.4.2.F. 184 A TAVANKÚTI JOVAN MIKIĆ MŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET IRATAI – TAVANKÚT
( ? – ? ), 1970–1973
13. A.4.2.F. 190 SZABADKA KÖZSÉG ESZTRÁDMŰVÉSZEI
EGYESÜLETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1970–1972),
1970–1972
14. A.4.2.F. 196 A KÖZPONTI PIONÍROTTHON IRATAI – TOPOLYA
(1968–1975), 1968–1975
15. A.4.2.F. 220 A HORVÁT GAZDÁLKODÓ IFJÚSÁG EGYESÜLETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (1939–1944), 1942–1944
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A.5. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
A.5.1. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Ebben az alcsoportban lévő fondok rendezettek. A Kerületi Munkásbiztosító Hivatal (F. 37) anyaga csak részben, mert van rendezetlen anyaga is. A
könyvekről van raktári jegyzék, de fond- és szervtörténeti bevezető nélkül. A
hivatalt 1892-ben alapították, mint az Országos Társadalombiztosító Intézet
Szabadkai Kerületi Pénztárát és feladata volt, hogy természetben vagy pénzben segélyt nyújtson a biztosítottaknak. A királyi Jugoszlávia idején Szabadkán évente átlagosan 20.000 biztosított személy volt (1922–1926).
A levéltári anyag jellegzetességei: A legterjedelmesebb az F. 37 fond,
474 könyvet, 420 dobozt, ami 71,4 ifm., valamint 134,35 ifm. rendezetlen iratot tartalmaz. A levéltári anyag szerb és magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1893 és 1975 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Az F. 37 fond kivételével ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A kutatók az eredeti levéltári anyagot
használják.
1. A.5.1.F. 37

A SZABADKAI KERÜLETI
MUNKÁSBIZTOSÍTÓ HIVATAL IRATAI –
SZABADKA (1892–1948), 1893–1948

2. A.5.1.F. 79

A SZABADKAI GYERMEKMENHELY
IRATAI – SZABADKA (1904–1955), 1904–1955

3. A.5.1.F. 175

A DIÁKOTTHON IRATAI –
TOPOLYA (1956–1975), 1949–1975

A.6. GAZDASÁGI SZERVEK ÉS PÉNZINTÉZETEK
A.6.1. BANKOK ÉS PÉNZINTÉZETEK (TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÉS
HITELSZÖVETKEZETEK)
Ebbe az alcsoportba, mindössze két fond tartozik. A Hitelbank Szabadkán,
a XX. század első felében működött és többször is váltott tulajdonost. A bankot az 1945-ben hozott határozat alapján, 1948-ban számolták fel. A Hitel-
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szövetkezet Bajmok területén működött. A második világháború előtt, 1938ban alapították és takarék-, hitel- és segélyszövetkezetként működött.
A levéltári anyag jellegzetességei: A Hitelbank 50,10 ifm. levéltári anyagában 104 könyv és 385 doboz van. A levéltári anyag szerb, magyar és német
nyelvű. A Hitelszövetkezet anyagából csak irattöredékek kerültek a Levéltárba,
0,42 ifm. (8 könyv, 1 doboz), ezek szerb és magyar nyelvűek.
A levéltári anyag évköre: A fondok iratanyaga az 1905 és 1953 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.1.F. 43

A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK RT.
SZABADKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI
– SZABADKA (1906–1948), 1905–1948

2. A.6.1.F. 59

A BAJMOKI TAKARÉK-, HITEL- ÉS
SEGÉLYSZÖVETKEZET IRATAI – BAJMOK
(1938–1953), 1938–1953

A.6.2. GAZDASÁGI TÁRSULATOK, TESTÜLETEK, EGYESÜLETEK
A.6.2.1. GAZDASÁGI EGYESÜLETEK
A levéltári anyagból megismerhető a Szabadkán működő ipari, kisipari, kereskedelmi, gazdasági és vendéglátóipari egyesületek, testületek és kamarák tevékenysége. Kiderül belőle az is, hogy a mezőgazdasági társulatok iratai
közül is őriz iratot a Levéltár, a Duna áradása ellen védekező és belvízszabályozással foglalkozó társulatét a 19. századból.
A levéltári anyag jellegzetességei: A legrégibb iratok a Szabadkai Általános Ipartestület (F. 30) fondjában találhatók, melynek a levéltári anyaga az
1867 és 1950 között eltelt időszakban keletkezett. Itt van a legtöbb levéltári
anyag is, 12,10 ifm. Ipartestület Szabadkán 1886-tól, Topolyán 1887-tól létezett, de irataik korábbi évekből is vannak. A testületek, egyesületek és kamarák iratai jól megőrzöttek. Ezekben a fondokban összesen 61,55 iratfolyóméter
levéltári anyag található, ami szerb, magyar és német nyelvű.
A levéltári anyag évköre: A fondok iratanyaga az 1867 és 1971 közötti
időszakban, a XIX. század végén és a XX. század első felében keletkezett.
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A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.2.1.F. 30

A SZABADKAI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
IRATAI – SZABADKA (1886–1950), 1867–1950

2. A.6.2.1.F. 36

GOMBOS–VAJSZKAI ÁRMENTESÍTŐ ÉS
BELVÍZSZABÁLYOZÓ TÁRSULAT IRATAI –
GOMBOS (1883–1898), 1883–1898

3. A.6.2.1.F. 51

A SZABADKAI KERESKEDŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1932–1941; 1944–1948), 1923–1949

4. A.6.2.1.F. 55

A SZABADKAI VENDÉGLŐSÖK
EGYESÜLETÉNEK IRATAI –
SZABADKA (1905–1948), 1909–1948

5. A.6.2.1.F. 56

AZ ÚJVIDÉKI GYÁRIPAROSOK EGYESÜLETE
BADKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI –
SZABADKA (1932–1942), 1932–1945

6. A.6.2.1.F. 120

A SZABADKAI JÁRÁSI IPARKAMARA
IRATAI – SZABADKA (1950–1962), 1933–1963

7. A.6.2.1.F. 121

A SZABADKAI JÁRÁSI KERESKEDELMI
KAMARA IRATAI – SZABADKA
(1952–1962), 1952–1962

8. A.6.2.1.F. 123

A SZABADKAI JÁRÁSI VENDÉGLÁTÓIPARI
KAMARA IRATAI – SZABADKA
(1951–1962), 1947–1962

9. A.6.2.1.F. 137

A TOPOLYAI JÁRÁSI KERESKEDELMI
KAMARA IRATAI – TOPOLYA
(1952–1960), 1952–1960

SZA-

10. A.6.2.1.F. 142 A JÁRÁSI MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ERDÉSZETI KAMARA IRATAI – SZABADKA
(1960–1962), 1960–1962
11. A.6.2.1.F. 143 A SZABADKAI JÁRÁSI GAZDASÁGI KAMARA IRATAI –
SZABADKA (1962–1965), 1962–1965
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12. A.6.2.1.F. 144 TOPOLYA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLETÉNEK
IRATAI – TOPOLYA (1887–1950), 1879-1953
13. A.6.2.1.F. 145 A TOPOLYAI JÁRÁSI IPARKAMARA
IRATAI – TOPOLYA (1950–1959), 1947–1965
14. A.6.2.1.F. 159 A BAJMOKI IPARTESTÜLET IRATAI –
BAJMOK (1900–1971), 1900–1971
15. A.6.2.1.F. 170 AZ IPARTESTÜLETEK KÖRZETI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(1946–1947), 1946–1947
16. A.6.2.1.F. 174 A TOPOLYAI JÁRÁSI VENDÉGLÁTÓIPARI
KAMARA IRATAI – TOPOLYA
(1952–1960), 1952–1960

A.6.2.2. SZÖVETKEZETEK
Ebbe az alcsoportba, négy fond tartozik. A levéltári anyagnak csak kisebb
része került a Levéltárba. A levéltári anyagban megtalálhatók a lakásszövetkezetek tagjainak névsorai, akik vagy vásároltak, vagy eladtak lakást a szövetkezetek segítségével, továbbá vannak szerződések a lakások megvételéről
és a szövetkezetek felszámolásáról szóló végzések is.
A levéltári anyag jellegzetességei: A szövetkezeti szövetségek iratanyagának csak kisebb része került a Levéltárba. A levéltári anyag szerb
nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1960 és 1972 közötti
időszakban, a szocialista önigazgatás idején keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.2.2.F. 193 A MILI DOM LAKÁSSZÖVETKEZET IRATAI –
SZABADKA (1961–1972), 1960–1972
2. A.6.2.2.F. 194 A SLOGA LAKÁS- ÉS TAKARÉKSZÖVETKEZET IRATAI
– SZABADKA (1955–1972), 1971–1972
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3. A.6.2.2.F. 203 AZ UDARNIK LAKÁSSZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA (1962–1971), 1971
4. A.6.2.2.F. 204 A KERESKEDŐK LAKÁS- ÉS TAKARÉKSZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA ( ? – 1972), 1963–1972

A.6.3. GAZDASÁGI VÁLLALATOK
A.6.3.1. IPAR ÉS BÁNYÁSZAT
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga a Levéltár illetékességi területén működő ipari vállalatokról, üzemekről tartalmaz adatokat. Ezeken keresztül követhető az ipar fejlődése, 1906-tól 1980-ig. Egyes vállalatok, mint a
Sever és a Pionir, a mai napig léteznek és működnek.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
iratanyagának nagyobb része megőrzött, egyes fondoknak viszont csak egy
része, vagy pedig töredéke került levéltárba. A legtöbb levéltári anyag, 27,72
iratfolyóméter, a szabadkai textilipari kombinát (F. 195) fondjában található, a
legkevesebb pedig, 0,03 iratfolyóméter, a topolyai téglagyár (F. 219) fondjában. A fondokban összesen 47,67 iratfolyóméter levéltári anyag található, ami
szerb, magyar, német, angol és francia nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1923 és 1979 közötti
időszakban keletkezett, az SZHSZ Királyság korától a szocialista Jugoszlávia
idejéig terjed.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.3.1.F. 53

A SEVER VILLANYMOTORGYÁR IRATAI –
SZABADKA (1923–1946), 1923–1946

2. A.6.3.1.F. 73

A VOJVODINA KONZERVGYÁR IRATAI – SZABADKA
(1946–1948), 1942–1948

3. A.6.3.1.F. 75

A NOVEMBER 29. HÚSÁRUGYÁR IRATAI – SZABADKA (1906– ? ), 1942–1948

4. A.6.3.1.F. 76

A PRVA PETOLJETKA CIPŐGYÁR IRATAI – SZABADKA (1946–1948), 1947–1948
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5. A.6.3.1.F. 90

A PIONIR CSOKOLÁDÉ- ÉS CUKORKAGYÁR IRATAI –
SZABADKA (1917– ), 1947–1948

6. A.6.3.1.F. 110

A VILLANYTELEP IRATAI –
BAJMOK (1924–1957), 1940–1957

7. A.6.3.1.F. 119

A VÁROSI TEJÜZEM IRATAI –
SZABADKA (1949–1955), 1948–1956

8. A.6.3.1.F. 155

A METAL SZERSZÁMGÉPEK ÉS AUTOMATIZÁLT BERENDEZÉSEK GYÁRÁNAK IRATAI – BAJMOK (1960–
1970), 1960–1970

9. A.6.3.1.F. 161

A BAJMOKI PLASTIKA MŰANYAGÁRUGYÁR IRATAI –
BAJMOK (1961–1970), 1960–1970

10. A.6.3.1.F. 177 A BAČKA KEFEGYÁR IRATAI – SZABADKA
(1961–1973), 1945–1973
11. A.6.3.1.F. 187 A MORAVICA TEXTILGYÁR IRATAI –
ÓMORAVICA (1961–1968), 1961–1976
12. A.6.3.1.F. 195 A BAČKAPRODUKT TEXTILIPARI KOMBINÁT IRATAI –
SZABADKA (1952–1976), 1945–1979
13. A.6.3.1.F. 197 A BAJMOKI MEBAPLAST TERMELŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT IRATAI –
BAJMOK (1964–1972), 1964–1979
14. A.6.3.1.F. 201 A KLJUČ FÉMFELDOLGOZÓ TERMELŐVÁLLALAT
IRATAI – LOVćENAC (1964–1975),1964–1975
15. A.6.3.1.F. 219 A BODROG IMRE TÉGLAGYÁR IRATAI –
TOPOLYA (1924– ? ), 1926–1936
A.6.3.2. MEZŐGAZDASÁG, VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ERDÉSZET
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok levéltári anyaga 1944 után keletkezett, a szocialista társadalmi viszonyok idején.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
iratanyagának csak kisebb része került a Levéltárba. A legtöbb levéltári anyag,
11,80 ifm., a Kishegyesi Kendergyár fondjában (F. 213) van. A levéltári anyag
szerb és magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga a második világháború befejezése után, az 1944 és 1980 közötti időszakban keletkezett.
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A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.3.2.F. 77

A SERTÉSTENYÉSZTŐ- ÉS
HIZLALÓ VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (1945–1951), 1945–1950

2. A.6.3.2.F. 112

A KÖRZETI NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLOMÁS
IRATAI – SZABADKA (1948–1956), 1948–1956

3. A.6.3.2.F. 113

A BAZA ÁLLAMI GABONAALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK
IRATAI – SZABADKA (1947–1952), 1947–1952

4. A.6.3.2.F. 139

A MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET
IRATAI – SZABADKA (1956–1957), 1956–1957

5. A.6.3.2.F. 192

AZ AGROBIRO MEZŐGAZDASÁGI, TERMELÉSI ÉS
FÖLDMÉRÉSI FEJLESZTÉSI HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1959–1972), 1959–1972

6. A.6.3.2.F. 213

A BORIS KIDRIč KENDERGYÁR IRATAI –
KISHEGYES (1947–1952, 1953–1980), 1944–1980

A.6.3.3. KERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÓIPAR ÉS TURIZMUS
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga a második világháború
utáni időszakban keletkezett. A legtöbb iratképző szerv, közvetlenül a háború
befejezése utáni években kezdte el tevékenységét. Ezek a vállalatok kereskedelemmel és vendéglátóiparral foglalkoztak, és csak rövid ideig működtek.
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közös jellemzője, hogy iratanyaguknak csak kisebb része került a Levéltárba, és sok fondban csak irattöredékek vannak. A legtöbb levéltári anyag, 4,80 ifm., a gabonát forgalmazó
vállalat (F. 92) fondjában található. A levéltári anyag szerb nyelvű.
A levéltári anyag évköre: A fondok iratanyaga az 1945 és 1978 közötti
időszakban keletkezett. Az összes iratképző szerv a szocializmus idején jött
létre és tevékenykedett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
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Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.3.3.F. 89

A NAŠE DETE KISKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA
(1947–1953), 1947–1953

2. A.6.3.3.F. 91

A GRA-MAG VÁROSI RAKTÁRÁRUHÁZ IRATAI – SZABADKA (1946–1952), 1946–1951

3. A.6.3.3.F. 92

A ŽITOPROMET
GABONAFORGALMAZÓ VÁLLALAT
IRATAI – SZABADKA (1945–1951), 1945–1952

4. A.6.3.3.F. 93

A GRADSKA MESARA VÁROSI HÚS- ÉS HÚSÁRUFORGALMI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1947–
1952), 1946–1952

5. A.6.3.3.F. 95

AZ ISHRANA GYÜMÖLCS-,
ZÖLDSÉG- ÉS ÉLELMISZERFORGALMAZÓ
VÁROSI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(1947–1956), 1946–1955

6. A.6.3.3.F. 98

A GRATEKS TEXTIL- ÉS
LÁBBELI KIS- ÉS NAGYKERESKEDELMI
VÁROSI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(1947–1951), 1946–1951

7. A.6.3.3.F. 99

A STOČAR ÁLLATOKAT ÉS ÁLLATI TERMÉKEKET
FORGALMAZÓ VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(1947–1951), 1945–1951

8. A.6.3.3.F. 103

A ROKKANTAK BIZOMÁNYI VÁLLALATÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1948–1954), 1948–1954

9. A.6.3.3.F. 104

A SUBOTIČKI MAGAZIN
TEXTIL, BŐRDÍSZMŰ, ILLATSZER ÉS
LÁBBELI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT
IRATAI – SZABADKA (1949–1954), 1949–1954

10. A.6.3.3.F. 111 A KOMERCIJA KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐ VÁROSI
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA
(1948–1953), 1948–1953
11. A.6.3.3.F. 114 A JAGNJE VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (1948–1955), 1949–1955
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12. A.6.3.3.F. 117 A KOLONIJAL VEGYES KISKERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1952–1954), 1952–1954
13. A.6.3.3.F. 125 A BRESKVA ÖNÁLLÓ
GYÜMÖLCSKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA (1954), 1954
14. A.6.3.3.F. 126 A DUNJA ÖNÁLLÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA (1954), 1954
15. A.6.3.3.F. 127 A KRUŠKA ÖNÁLLÓ
GYÜMÖLCSKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA (1954), 1954
16. A.6.3.3.F. 128 A MALINA ÖNÁLLÓ
GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGKERESKEDÉS
IRATAI – SZABADKA (1954), 1954
17. A.6.3.3.F. 129 A TREŠNJA GYÜMÖLCSÉS ZÖLDSÉGKERESKEDÉS IRATAI –
SZABADKA (1954–1959), 1954–1959
18. A.6.3.3.F. 130 A VOJVODINA ÉTTEREM, ÖNÁLLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLET IRATAI – SZABADKA
1954–1955), 1954–1956
19. A.6.3.3.F. 131 A BALKAN ÖNÁLLÓ
VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLET
IRATAI – SZABADKA (1954–1957), 1954–1957
20. A.6.3.3.F. 132 5. SZÁMÚ BIZOMÁNYI ÜZLET IRATAI – SZABADKA
(1954–1957), 1954–1957
21. A.6.3.3.F. 133 A FRUŠKA GORA ÖNÁLLÓ VENDÉGLÁTÓIPARI
ÜZLET IRATAI – SZABADKA
(1954–1958), 1954–1958
22. A.6.3.3.F. 136 A PROMET KÖZVETÍTŐ
IRODA IRATAI – SZABADKA
(1954–1958), 1954–1958
23. A.6.3.3.F. 149 A KOMERC-PRODUKT KÖZVETÍTŐBIZOMÁNYI VÁLLALAT IRATAI –
ÓMORAVICA (1964–1966), 1963–1965
24. A.6.3.3.F. 167 A POLJO-PROIZVOD
MEZŐGAZDASÁGI BIRTOK
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KERESKEDELMI VÁLLALATÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1951–1952), 1951–1952
25. A.6.3.3.F. 191 AZ ESTRADA ÉTTEREM ÖNÁLLÓ MUNKAEGYSÉG IRATAI –
SZABADKA (1970–1976), 1970–1976
26. A.6.3.3.F. 214 A VOJVODINA KERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI –
SZABADKA (1973–1978), 1973–1978

A.6.3.4. KÖZLEKEDÉS
Ebbe az alcsoportba, mindössze egy fond tartozik, a Szabadkai Villamosvasút és Világítási Rt. A vállalatot 1897-ben alapították. Tevékenységi körébe
tartozott a hőerőmű, a villamosvasút üzemeltetése, és a város elektromos hálózatának, közvilágításának kiépítése és fenntartása.
A levéltári anyag jellegzetességei: A fondban 17,18 iratfolyóméter levéltári anyag található, 82 könyv és 159 doboz. A levéltári anyag szerb, magyar,
német, angol és francia nyelvű.
A levéltári anyag évköre: A fond iratanyaga az 1896 és 1947 közötti időszakban keletkezett, az Osztrák–Magyar Monarchia korától a szocialista Jugoszlávia idejéig terjed.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fond rendezett és
rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.3.4.F. 39

A SZABADKAI VILLAMOSVASÚT ÉS VILÁGÍTÁSI RT.
IRATAI – SZABADKA (1897–1946), 1896–1947

A.6.3.5. EGYÉB
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok levéltári anyaga a második világháború befejezése után keletkezett.
A levéltári anyag jellegzetességei: A legtöbb levéltári anyag, 13,22 ifm.,
a tervezőiroda (F. 185) fondjában található. Anyagában lakóépületek, lakótömbök, irodaházak, továbbá kulturális, egészségügyi és szociális intézmé-
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nyek és egyéb szervezetek épületeinek tervrajzai vannak. Fennmaradtak Szabadka, Apatin, Palics, Zenta és Zombor városrendezési tervei is. Az ide sorolt
fondokban összesen 29,81 ifm. levéltári anyag található. A levéltári anyag
szerb és magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga a szocializmus idején keletkezett. A legrégibb dokumentum mégis 1934-ből származik, a legfiatalabb
pedig, 1979-ből.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. Az F. 185 fondról készített analitikus leltár 1204 leírást tartalmaz.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.3.5.F. 94
A DOM KÖZSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY IRATAI –
SZABADKA (1949–1950), 1952–1955
2. A.6.3.5.F. 124 SZABADKA KÖZSÉG LAKÓKÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI
– SZABADKA (1960–1964), 1960–1964
3. A.6.3.5.F. 134 AZ ELSŐ LAKÁSHIVATAL IRATAI –
SZABADKA (1954–1959), 1954–1959
4. A.6.3.5.F. 135 A MÁSODIK LAKÁSHIVATAL IRATAI –
SZABADKA (1955–1959), 1954–1959
5. A.6.3.5.F. 150

A NOVI KOMBINAT KOMMUNÁLIS–KISIPARI VÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA (1959–1966), 1959–1966

6. A.6.3.5.F. 151

A ZAJEDNICA KOMMUNÁLIS–KISIPARI VÁLLALAT
IRATAI – ÓMORAVICA (1962- ? ), 1961–1965

7. A.6.3.5.F. 162

AZ ÁLLAMI LAKÓÉPÜLETEK VAJDASÁGI
IGAZGATÓSÁGA, TOPOLYAI RÉSZLEGÉNEK
IRATAI – TOPOLYA (1945), 1945–1946

8. A.6.3.5.F. 185

AZ ARHITEKT TERVEZŐIRODA
IRATAI – SZABADKA (1953–1962), 1934–1974

9. A.6.3.5.F. 188

A SIGURNOST ÚJVIDÉKI KÖZVAGYONŐRZŐ VÁLLALAT SUBOTICA–SIGURNOST SZABADKAI TMASZ
IRATAI – SZABADKA (1968–1977), 1968–1977

10. A.6.3.5.F. 198 A SIGURNOST ÚJVIDÉKI KÖZVAGYONŐRZŐ VÁLLALAT, TOPOLA–SIGURNOST TOPOLYAI TMASZ IRATAI
– TOPOLYA (1974–1978), 1974–1978
11. A.6.3.5.F. 207 SZABADKA KÖZSÉG LAKÁSÉPÍTÉSI ALAPJÁNAK
IRATAI – SZABADKA (1960–1968), 1966–1968
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A.6.4. KISIPAR
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga a szocialista Jugoszlávia
idején keletkezett.
A levéltári anyag jellegzetességei: Szabadkai cipészműhelyek, és kisipari vállalatok iratait tartalmazza. A legtöbb levéltári anyag, az F. 140 és 173
fondban van. A levéltári anyag szerb és magyar nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1946 és 1975 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.4.F. 102

A KOZARA II. LAKÓKÖRZETI CIPÉSZMŰHELY IRATAI
– SZABADKA (1946–1953), 1946–1953

2. A.6.4.F. 115

AZ OBUćAR CIPÉSZMŰHELY
IRATAI – SZABADKA (1948–1958), 1950–1958

3. A.6.4.F. 140

A BRZA IZGRADNJA ÉPÍTKEZÉSI KISIPARI VÁLLALAT
IRATAI – SZABADKA (1959–1973), 1959–1965

4. A.6.4.F. 173

A NOVI GRAD ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT
IRATAI – SZABADKA (1964–1978), 1963–1975

5. A.6.4.F. 189

A PAPUčA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY IRATAI – SZABADKA (1957–1974), 1974

6. A.6.4.F. 205.

AZ EKSPRES ÖNÁLLÓ KISIPARI CIPŐJAVÍTÓ MŰHELY IRATAI – SZABADKA (1964–1972), 1964–1972

A.6.5. SZÖVETKEZETEK
Ebbe az alcsoportba tartozó levéltári anyag 1944 után keletkezett.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok
közös jellemzője, hogy iratanyaguk csak részben megőrzött. E fondokban öszszesen 2,42 iratfolyóméter levéltári anyag található. A levéltári anyag szerb
nyelvű.
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A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1945 és 1958 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.6.5.F. 80

A SLOBODA ELSŐ KISIPARI
FELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET KF. IRATAI –
SZABADKA (1945–1955), 1945–1955

2. A.6.5.F. 118

AZ ELSŐ KOSÁRFONÓ SZÖVETKEZET IRATAI –
SZABADKA (1952–1958), 1952–1957

3. A.6.5.F. 122

A BUDUćNOST HENTESÁRU ÉS
KOLBÁSZKÉSZÍTŐ SZÖVETKEZET IRATAI –
SZABADKA (1952–1958), 1952–1958

4. A.6.5.F. 147

A TOPOLYAI KISIPARI BESZERZÉSIÉRTÉKESÍTÉSI SZÖVETKEZET IRATAI –
TOPOLYA (1947–1951), 1947–1951

5. A.6.5.F. 153

A RANAPOZ, A MUNKÁSOK ÉS ALKALMAZOTTAK BESZERZŐ ÉS FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (1945–1950), 1945–1950

A.7. TÁRSADALMI-POLITIKAI SZERVEZETEK,
TÁRSULATOK ÉS TESTÜLETEK
A.7.1. POLITIKAI PÁRTOK ÉS TÁRSADALMI-POLITIKAI SZERVEZETEK
Ebbe az alcsoportba, kilenc fond tartozik. Két fond, a királyi Jugoszlávia
idejéből tartalmaz szakszervezeti iratokat, a pártbizottságok és más szervezetek fondjai pedig a szocializmus korából valók. A legtöbb levéltári anyag a
városi és járási kommunista szövetségek tevékenysége során keletkezett.
A levéltári anyag jellegzetességei: A legtöbb levéltári anyag, 86,40 ifm.,
az F. 96 fondban található. Nagyobb terjedelmű levéltári anyag van még az F.
88 fondban (32,80 ifm.), az F. 67 fondban (8,42 ifm.) és az F. 87 fondban (4,06
ifm.). A többiben csak kevés anyag található. A levéltári anyag szerb, kismértékben magyar nyelvű.
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A levéltári anyag évköre: Két fond, az F. 217 és az F. 218 iratanyaga az
1920 és 1944 közötti időszakból, a királyi Jugoszlávia idejéből származik, az
alcsoport többi fondjának iratanyaga pedig, az 1944 és 1990 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: Az F. 87 és az F. 88 fondok levéltári
anyagának egy része mikrofilmezve lett. Az F. 87 fondból 12 könyvről készült
mikrofilm, az F. 88 fondból pedig egy könyvről. A többi fond levéltári anyagáról sem mikrofilm, sem digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti
levéltári anyagot használják.
1. A.7.1.F. 67

A SZERBIAI DOLGOZÓ NÉP SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE SZABADKAI JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI
– SZABADKA (1945–1965), 1945–1965

2. A.7.1.F. 78

A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJA VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1944–1953), 1944–1953

3. A.7.1.F. 87

A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG TOPOLYAI JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TOPOLYA (1945–
1959), 1945–1959

4. A.7.1.F. 88

A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1945–1965),
1945–1965

5. A.7.1.F. 96

A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG KÖZSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1946–1990),
1952–1990

6. A.7.1.F. 199

A SZERB KOMMUNISTA SZÖVETSÉG
ÓMORAVICAI KÖZSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK
IRATAI – ÓMORAVICA (1952–1965), 1957–1965

7. A.7.1.F. 200

ÓMORAVICA KÖZSÉGI SZAKSZERVEZETI
TANÁCSÁNAK IRATAI – ÓMORAVICA
(1959–1965), 1945–1965

8. A.7.1.F. 217

A SZAKSZERVEZETI TANÁCS (JKMSZT)
IRATAI – SZABADKA (1919–1929), 1920–1929

9. A.7.1.F. 218

A JUGOSZLÁV EGYESÜLT MUNKÁSSZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE HELYI SZAKMAI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1925–1940), 1920–1941
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A.7.2. SZAKMAI SZERVEZETEK, TÁRSULATOK, EGYESÜLETEK
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok levéltári anyaga a szocialista Jugoszlávia korából származnak.
A levéltári anyag jellegzetességei: A legtöbb levéltári anyag, 8,03 ifm.
(26 könyv és 81 doboz) az F. 141-ben, 6,40 ifm. pedig, az F. 152 fondban van.
A többiben csak kevés irat található. A levéltári anyag szerb nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1947 és 1972 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.7.2.F. 141

A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK JÁRÁSI
SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(1948–1959), 1948–1962

2. A.7.2.F. 146

A TOPOLYAI IPAROS KLUB IRATAI –
TOPOLYA (1964–1965), 1964–1965

3. A.7.2.F. 152

A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK JÁRÁSI
SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – TOPOLYA
(1949–1960), 1947–1960

4. A.7.2.F. 154

AZ IPAROS SZÖVETKEZETEK KÖRZETI
SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(1948–1949), 1948–1949

5. A.7.2.F. 202

A GÉPKOCSIVEZETŐK ÉS
AUTÓMECHANIKUSOK EGYESÜLETÉNEK
IRATAI – SZABADKA (1927– ? ), 1956–1971

6. A.7.2.F. 206

A SEVERNA BAčKA ÉSZAK-BÁCSKAI
GABONA- ÉS MALOMIPARI VÁLLALATOK
SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA
(1966–1972), 1968–1972

7. A.7.2.F. 209

A NŐSZERVEZETEK SZABADKAI JÁRÁSI (VÁROSI)
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1953–1959),
1953–1959
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A.7.3. JÓLÉTI EGYESÜLETEK
Ebbe az alcsoportba tartozó levéltári anyag a Vöröskereszt Járási Bizottságának, mely 1929 és 1941 között működött Szabadkán, és az Antialkoholisták Szövetsége Járási Bizottságának tevékenységére vonatkozik.
A levéltári anyag jellegzetességei: Mindkét fond iratanyagának csak töredéke került a Levéltárba. Ezekben a fondokban csak 0,19 iratfolyóméter levéltári anyag található, és szerb nyelvű.
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1934 és 1966 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.7.3.F. 148

AZ ANTIALKOHOLISTÁK SZÖVETSÉGE
JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –
SZABADKA (1961–1966), 1961–1966

2. A.7.3.F. 165

A VÖRÖSKERESZT SZABADKAI JÁRÁSI
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA
(1929–1941), 1934–1939

A.7.4. KULTURÁLIS ÉS NÉPMŰVELŐ EGYESÜLETEK
Ebbe az alcsoportba, mindössze egy fond tartozik, és iratai a Szabadkai
Földművelők Munkásképző Egyletének 1903-ban végzett tevékenységére vonatkoznak.
A levéltári anyag jellegzetességei: A fond levéltári anyaga csak részben
megőrzött, terjedelme 0,55 ifm. A dokumentumok magyar nyelvűek.
A levéltári anyag évköre: A fond iratanyaga 1903 és 1904 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fond rendezett és
rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
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1. A.7.4.F. 41

A SZABADKAI FÖLDMŰVELŐK MUNKÁSKÉPZŐ EGYLETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1903– ? ), 1903–1904

A.7.6. SPORTEGYLETEK ÉS -EGYESÜLETEK
Ebbe az alcsoportba, három fond tartozik. Az iratanyag három különböző
társadalmi-politikai rendszerben keletkezett, az Osztrák–Magyar Monarchia,
a királyi Jugoszlávia és a szocialista Jugoszlávia idején. A legrégebbi levéltári
anyag az F. 215 fondban található, amely a XIX. század végéről származik.
A levéltári anyag jellegzetességei: Ezekben a fondokban összesen 6,00
iratfolyóméter levéltári anyag található, legtöbb az F. 40 fondban van, 4,80
ifm. A levéltári anyag szerb, magyar, horvát, német, lengyel és cseh nyelvű.
A levéltári anyag évköre: Az iratanyag az 1892 és 1957 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel
és fondtörténeti feljegyzéssel.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. A.7.6.F. 40

A SZABADKAI BÁCSKA (ATHLETIKAI KLUB) SPORTEGYLET IRATAI – SZABADKA (1901– ), 1901–1957

2. A.7.6.F. 54

A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁG AUTOMOBIL KLUBJA
SZABADKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA (1925–1945), 1924–1945

3. A.7.6.F. 215

A SZABADKAI LÓVERSENY EGYESÜLET
IRATAI – SZABADKA (1891–1916), 1892–1916

A.7.7. EGYÉB
Ebbe az alcsoportba, mindössze egy fond tartozik. A levéltári anyagban
több szabadkai temetkezési egyesület, a Szent István első vértanúról elnevezett, a családgyámolító, a kölcsönösen segélyező, és a szt. Rókus tevékenységével kapcsolatos iratanyag található.
A levéltári anyag jellegzetességei: Az összesen 5,62 iratfolyóméter levéltári anyag (292 könyv és 19 doboz), szerb és magyar nyelvű.
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A levéltári anyag évköre: Az iratanyag az 1863 és 1946 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fond rendezett.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyag kutatható.
1. A.7.7.F. 21

A SZABADKAI TEMETKEZÉSI EGYLETEK
IRATAI – SZABADKA (1863–1946), 1863–1946

B. CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI FONDOK
B.1. CSALÁDI FONDOK
Ebbe a fondcsoportba, mindössze egy, a bajsai Vojnich család iratait tartalmazó fond tartozik. A család tagjai az Oszmán Birodalom elleni háborúkban
tett szolgálataikért 1741-ben Mária Terézia királynőtől nemesi rangot kaptak.
1751-ben a család tagjai Zákó István nemestől megvásárolták a bajsai birtok
felét, és ekkor vették fel a „de Bajsha” nemesi előnevet.
A levéltári anyag jellegzetességei: Az összesen 5,60 iratfolyóméter levéltári anyagban (3 könyv és 46 doboz) az iratok latin, magyar, szerb és német
nyelvűek.
A levéltári anyag évköre: A fond iratanyaga az 1235 és 1946 közötti időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: A fond rendezett és
rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. Az iratokhoz geneológiai mutató készült.
Állományvédelmi intézkedések: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem
digitális felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják.
1. B.1.F. 1

A BAJSAI VOJNICH CSALÁD IRATAI
(1644–1946), 1235–1946
B.2. SZEMÉLYI FONDOK

Ebbe a fondcsoportba, két fond tartozik. Több szabadkai személy életéről
és munkásságáról tartalmaznak adatokat. Polyákovits Andor ügyvéd és Kuluncsics Pál katolikus pap munkássága alapján pedig, koruk életébe és eseményeibe is bepillantást nyerünk.
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A levéltári anyag jellegzetességei: A két fondban összesen 0,42 iratfolyóméter levéltári anyag van, benne német, magyar, szerb és latin nyelvű dokumentumok találhatók.
A levéltári anyag évköre: A fondok iratanyaga az 1813 és 1914 közötti
időszakban keletkezett.
A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel.
Állományvédelmi intézkedések: A kutatók az eredeti levéltári anyagot
használják.
1. B.2.F. 15

POLYÁKOVITS ANDOR, SZABADKAI
ÜGYVÉD IRATAI (1814– ? ), 1813–1851

2. B.2.F. 29

KULUNCSICS PÁL, SZABADKAI GIMNÁZIUMI TANÁR,
KÖZÉLETI MUNKÁS IRATAI – SZABADKA
(1858–1915), 1879–1914

C. GYŰJTEMÉNYEK
Ebbe a főcsoportba tizenhárom gyűjtemény tartozik. A legrégibb levéltári
anyag az F. 172 fondban található. A XII. századból származó dokumentum-másolatok jelentősek Szabadka és környéke múltjának tanulmányozásához.
A levéltári anyag jellegzetességei: A gyűjtemények levéltári anyagában
találhatók eredeti dokumentumok és másolatok is. A térképgyűjteményben
külön vannak csoportosítva a kéziratos térképek, a nyomtatott térképek és a
másolatok. E három csoporton belül a térképek területi alapon vannak rendezve: a város belterülete, a város külterületei és Szabadka városához nem
tartozó idegen területek szerint.
A gyűjtemények levéltári anyagai egymást kiegészítik. A legtöbb levéltári
anyag a fényképgyűjteményben található, 21 ifm., ami tematikusan van felosztva. Ebben a főcsoportban összesen 50,99 iratfolyóméter levéltári anyag
található. A levéltári anyag szerb, magyar, latin, német és horvát nyelvű, de a
másolatok gyűjteményében (F. 172) találhatók még francia és angol nyelvű
okmányok is.
A levéltári anyag évköre: A térképgyűjteményben 1556-tól található levéltári anyag. A másolatok gyűjteményében a XII. századból származó dokumentumok másolatai is vannak.
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A rendezettség szintje és a Tájékoztató segédletek: Ebbe a csoportba tartozó gyűjtemények rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel, kivéve az F. 180-ast, ahol még van rendezetlen anyag. A másolatok
gyűjteményéről analitikus leltár is készült. Iványi István gyűjteményének a teljes levéltári anyagáról készült mikrofilm, de a szabadkai egyházi anyakönyvi
másolatok gyűjteményének csak egy része mikrofilmezett, összesen 315
könyv.
Állományvédelmi intézkedések: Kivéve az F. 179 és az F. 208 gyűjtemények levéltári anyagát, melyek mikrofilmezve lettek, a kutatók a többi gyűjtemény eredeti levéltári anyagát használják.
1. C.F. 3

TÉRKÉPGYŰJTEMÉNY
1556–1976

2. C.F. 18

PLAKÁTGYŰJTEMÉNY
1817–

3. C.F. 24

SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROSI BEL- ÉS KÜLTERÜLETI KÖZSÉGI ELEMI, ÁLTALÁNOS ÉS GAZDASÁGI ISKOLÁK ANYAKÖNYVEINEK GYŰJTEMÉNYE
1871–1946

4. C.F. 164

OKLEVELEK GYŰJTEMÉNYE
1658–1845

5. C.F. 172

MÁS INTÉZMÉNYEK ANYAGÁRÓL KÉSZÜLT MÁSOLATOK GYŰJTEMÉNYE XII. SZÁZAD – 1991

6. C.F. 176

A MUNKÁS- ÉS A NÉPFELSZABADÍTÓ-MOZGALOMRA VONATKOZÓ IRATOK GYŰJTEMÉNYE
1903–1989

7. C.F. 178

PECSÉTNYOMÓK ÉS BÉLYEGZŐK (PECSÉTEK ÉS
LENYOMATOK) GYŰJTEMÉNYE
1743– ?

8. C.F. 179

IVÁNYI ISTVÁN ÁLTAL SZABADKA VÁROS MONOGRÁFIÁJÁHOZ KIGYŰJTÖTT IRATOK GYŰJTEMÉNYE
1724–1783

9. C.F. 180

FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY
1862 – ?

10. C.F. 181

MUNKAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE
1885–1955
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11. C.F. 208

A SZABADKAI EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK MÁSOLATAINAK GYŰJTEMÉNYE – SZABADKA
1839–1895

12. C.F. 211

IVAN RUDIć SZABADKAI ÜGYVÉD IRATAI
(1904 – ? ), 1686–1975

13. C.F. 216

LIFKA ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉNEK IRATAI – SZABADKA 1882–1981
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INTÉZMÉNYEK, FOND- ÉS ÁLLAGNEVEK
MUTATÓJA
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A,Á
Agrobiro Mezőgazdasági, Termelési és Földmérési Fejlesztési Hivatal –
Szabadka 302
Állami lakóépületek Vajdasági Igazgatóság – Topolyai Részlege –
Topolya 269
Államügyészség iratai – Szabadka 325
Antialkoholisták Szövetsége Járási Bizottságának – Szabadka 253
Arhitekt tervezővállalat – Szabadka 294
B
Bačka Kefegyár 286
Bačkaprodukt Textilipari Kombinát 305
Bácskossuthfalva Nagyközség 86
Bajmok Falura Vonatkozó Úriszéki Iratok (Sedes Dominalis) –
Bajmok 31
Bajmok Nagyközség 151
Bajmoki Ipartestület 265
Bajmoki Mebaplast Termelő és Szolgáltató Vállalat 308
Bajsa Nagyközség 77, 114, 152
Bajsai Vojnich Család 25
Balkan Önálló Vendéglátóipari Üzlet 234
Baza Állami Gabonaalap Igazgatóság 215
Bodrog Imre Téglagyár 332
Boris Kidrič Kendergyár 326
Breskva Önálló Gyümölcskereskedés 228
Brza izgradnja Építkezési Kisipari Vállalat 245
Budućnost Hentesáru- és Kolbászkészítő Szövetkezet 225
Bunyevác Legényegylet 132
Bajmoki Takarék-, Hitel- és Segélyező Szövetkezet – Bajmok 146
CS
Csantavér falura vonatkozó Úriszéki iratok (Sedes Dominalis) 45
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D
Diákotthon iratai – Topolya 284
Dom Közszolgáltatási Intézmény 193
Dunja Önálló Mezőgazdasági Terménykereskedés 229
E
Ekspres Önálló Kisipari Cipőjavító Műhely 316
Első Kosárfonó Szövetkezet 220
Első Lakáshivatal 237
Eötvös Pál, Szabadka Város Királyi Biztosa 58
Estrada Étterem – Önálló Munkaegység 301
F
Fényképgyűjtemény 289
Földműves-szövetkezetek Járási Szövetsége – Szabadka 246
Földműves-szövetkezetek Járási Szövetsége – Topolya 258
Fővámhivatal 153
Fruška gora Önálló Vendéglátóipari Üzlet 236
G
Gépkocsivezetők és Autómechanikusok Egyesülete 314
Gludovácz József, Szabadka Város Királyi Biztosa 47
Gombos – vajszkai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat 94
Gradska mesara, Városi Hús- és Húsáruforgalmi Vállalat 192
Gra-mag Városi Raktáráruház 190
Grateks Textil és Lábbeli Kis- és Nagykereskedelmi Városi Vállalat 197
H
Hadikár-megállapító Járási Bizottság – Szabadka 166
Hadikár-megállapító Városi Bizottság 164
Harmonikabarátok Egyesülete 291
Helyi Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség – Szabadka 168
Horvát Gazdálkodó Ifjúság Egyesülete 333
Horvát Katolikus Tornaegylet 131
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I
Iparos Szövetkezetek Körzeti Szövetsége – Szabadka 260
Ipartestületek Körzeti Bizottsága – Szabadka 279
Ishrana Gyümölcs-, Zöldség- és Élelmiszerforgalmazó Városi
Vállalat 194
Ivan Rudić, szabadkai ügyvéd 323
Iványi István által Szabadka város monográfiájához kigyűjtött iratok
gyűjteménye 288
J
Jagnje Vendéglátóipari Vállalat 216
Járási Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara – Szabadka 247
Jugoszláv Egyesült Munkásszakszervezetek Szövetségének Helyi
Szakmai Bizottsága 331
Jugoszláv Királyság Automobil Klubjának Szabadkai Kirendeltsége 139
K
Katancsics Elek, szabadkai városi főügyész 46
Kereskedők Lakástakarék-szövetkezete 316
Kerületi Állami Döntőbíróság – Szabadka 196
Kerületi Bíróság – Szabadka 107
Kerületi Bíróság (Szabadkai Királyi Törvényszék) – Szabadka 184
Ključ Fémfeldolgozó Termelővállalat – Lovćenac 313
Kolonijal Vegyes Kiskereskedelmi Vállalat 219
Komercija Városi Kereskedelmi Közvetítő Vállalat 213
Komerc–produkt Közvetítő és Bizományi Vállalat 254
Körzeti Iskolabizottság – Szabadka 134
Körzeti Népbizottság – Szabadka 165
Körzeti Növényvédelmi Állomás –Szabadka 214
Kozara II. Lakókörzeti Cipészműhely 203
Központi Pionírotthon – Topolya 307
Községi Népbizottság – Bajsa 179
Községi Népbizottság – Cserepes 207
Községi Népbizottság – Gunaras 218
Községi Népbizottság – Istenáldás 209
Községi Népbizottság – Kisbelgrád 208
Községi Népbizottság – Ómoravica 182
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Községi Népbizottság – Pacsér 180
Községi Népbizottság – Topolya 177
Községi Népbizottság – Zentagunaras 211
Kruška Önálló Gyümölcskereskedés 230
Kuluncsics Pál, szabadkai gimnáziumi tanár,
közéleti munkás 83
L
Lifka Erzsébet gyűjteménye 329
M
Magyar Általános Hitelbank rt. 104
Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Délvidéki Birtokpolitikai
Kirendeltsége – Újvidék 149
Malina Önálló Gyümölcs- és Zöldségkereskedés 231
Más intézmények anyagáról készült másolatok gyűjteménye 281
Második Lakáshivatal 238
Metal Szerszámgépek és Aautomatizált Berendezések Gyára –
Bajmok 261
Mezőgazdasági Kutatóintézet 244
Mili dom Lakásszövetkezet 303
Moravica Textilgyár – Ómoravica 296
Moša Pijade Gimnázium 62
Munkakönyvek gyűjteménye 290
Munkás- és a Népfelszabadító-mozgalomra vonatkozó iratok
gyűjteménye – Szabadka 285
N
Naše dete Kiskereskedés 188
Neven Horvát Dalárda 137
Nők Antifasiszta Frontjának Városi Bizottsága 174
Nőszervezetek Szabadkai Járási /Városi/ Bizottsága 320
Novi grad Építőipari Szolgáltató Vállalat 282
Novi kombinat Kommunális–kisipari Vállalat – Ómoravica 255
O
Obućar Cipészműhely 217
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Oklevelek gyűjteménye 271
Orvossegédképző Iskola 206
Ö
Önálló Vendéglátóipari Üzlet, a Vojvodina Étterem 233
5. Számú Bizományi Üzlet 235
P
Pacsér Község 145
Papuča Önálló Kisipari Műhely 299
Pecsétnyomók és bélyegzők (pecsétek és lenyomatok)
gyűjteménye 287
Pionir Csokoládé- és Cukorkagyár 189
Plakátgyűjtemény 60
Plastika (Galvanoplastika) Műanyagárugyár – Bajmok 268
Poljo–proizvod Városi Mezőgazdasági Birtok Kereskedelmi
Vállalat 276
Polyákovits Andor, szabadkai ügyvéd 57
Promet Közvetitő Iroda 239
Prva petoljetka Cipőgyár 172
Pučka kasina (Népi Kaszinó) 81
R
Ranapoz a Munkások és Alkalmazottak Beszerző és Fogyasztási
Szövetkezete 259
Rokkantak Bizományi Vállalata 203
S
Sándor Falu Úriszéke 53
Sándor Jobbágyfalu 52
Scultety Ferenc, szabadka város királyi biztosa 54
Sertéstenyésztő- és Hizlaló Vállalat 173
Sever Villanymotorgyár 138
Severna Bačka Észak-Bácskai Gabona- és Malomipari Vállalatok
Egyesülete 317
Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat, Subotica–Sigurnost
Szabadkai TMASz-e 297
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Sigurnost Újvidéki Közvagyonőrző Vállalat, Topola–Sigurnost
Topolyai TMASz-e 309
Sloboda Első Kisipari Feldolgozó Szövetkezet, korlátolt
felelősséggel 176
Sloga Lakástakarék-szövetkezet 304
Stočar, Állatokat és Állati Termékeket Forgalmazó Vállalat 198
Subotički magazin Textil, Bőrdíszmű, Illatszer és Lábbeli Kiskereskedelmi
Vállalat 205
SZ
Szabadka és Baja Városok Főispáni Hivatala 88
Szabadka Község Esztrádművészei Egyesülete 300
Szabadka Község Kulturális–közművelődési Közössége 264
Szabadka Község Lakásépítési Alap 318
Szabadka Község Lakóközösségei 227
Szabadka Szabad Királyi Város Földmíves Iskolája 295
Szabadka Szabad Királyi Város Polgármesteri Hivatala 147
Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsa 30
Szabadka Szabad Királyi Város Úriszéke 49
Szabadka Szabad Királyi Város Visszaállított Törvényszéke 64
Szabadka Szabad Királyi Városi bel- és külterületi községi elemi, általános
és gazdasági iskolák anyakönyveinek gyűjteménye 76
Szabadka Város Árvaszéke 78
Szabadka Város Szenátusa (Városi Elöljáróság) 116
Szabadkai Általános Ipartestület 84
Szabadkai Bácska (Athletikai Klub) Sportegylet 100
Szabadkai Császári Királyi Járásbíróság 59
Szabadkai Császári Királyi Járási Hivatal 270
Szabadkai Katonai Városparancsnokság 274
Szabadkai egyházi anyakönyvek másolatainak gyűjteménye 319
Szabadkai Földművelők Munkásképző Egylete 102
Szabadkai gyermekmenhely 175
Szabadkai I. Lakókörzet Népbizottsága 199
Szabadkai Ifjúsági Tribün 292
Szabadkai II. Lakókörzet Népbizottsága 201
Szabadkai Ipariskola 90
Szabadkai Iparos Dalárda 280
Szabadkai Járás Főszolgabírói Hivatala 143
Szabadkai Járás Kulturális Közművelődési Közössége 263
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Szabadkai Járás Népbizottsága 241
Szabadkai Járási Gazdasági Kamara 248
Szabadkai Járási Iparkamara 222
Szabadkai Járási Kereskedelmi Kamara 224
Szabadkai Járási Vendéglátóipari Kamara 226
Szabadkai Katonai Térségparancsnokság 277
Szabadkai Kereskedők Egyesülete 135
Szabadkai Kerületi Munkásbiztosító Hivatal (1918-ig Országos
Társadalombiztosító Intézet Szabadkai Kerületi Pénztára) 95
Szabadkai Királyi Járásbíróság 91
Szabadkai Királyi Törvényszék 70, 150
Szabadkai Kisdedóvónőképző Intézet 278
Szabadkai Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség 154
Szabadkai Kulturális Közművelődési Egyesületek Szövetsége 262
Szabadkai Leánygimnázium 106
Szabadkai Lóverseny Egyesület 328
Szabadkai Magyar Királyi Állami (Sz. Kir. Város Községi)
Polgári Fiúiskola 93
Szabadkai Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola 103
Szabadkai Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola 80
Szabadkai November 29. Húsárugyár 171
Szabadkai Tanfelügyelőség 66
Szabadkai Temetkezési Egyletek 65
Szabadkai Vendéglősök Egyesülete 140
Szabadkai Villamosvasút és Világítási rt. 98
Szakszervezeti Tanács – Szabadka 330
Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottsága – Topolya 186
Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottsága –Szabadka 187
Szerb Kommunista Szövetség Községi Bizottsága – Szabadka 195
Szerb Kommunista Szövetség Ómoravicai Községi Bizottsága 310
Szerbiai Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége Szabadkai Járási
Bizottsága 156
Szerb–szovjet Kulturális Együttműködési Testület Bizottsága 170
Szkenderovits Simon, szabadkai városi kapitány 56
Szuchich György, városi kamarás 42
T
Tanárképző Főiskola 321
Tavankúti Jovan Mikić Művelődési és Művészeti Egyesület 293
Térképgyűjtemény 40
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Topolya és Vidéke Ipartestülete 249
Topolya Nagyközség 97
Topolyai Iparos Klub 251
Topolyai Járás Népbizottsága 183
Topolyai Járási Iparkamara 250
Topolyai Járási Kereskedelmi Kamara 240
Topolyai Járási Vendéglátóipari Kamara 283
Topolyai Királyi Járásbíróság 267
Topolyai Kisipari Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet 252
Trešnja Gyümölcs- és Zöldségkereskedés 232
U
Udarnik Lakásszövetkezet 315
Újvidéki Gyáriparosok Egyesületének Szabadkai Kirendeltsége 142
Ü
Ürményi Mihály, Szabadka város királyi biztosa 43
V
Vojvodina Konzervgyár 169
Városi Népbizottság – Szabadka 158
Városi Tejüzem 221
Villanytelep – Bajmok 212
Vojvodina Kereskedelmi Vállalat 327
Vöröskereszt Szabadkai Járási Bizottsága 272
Z
Zajednica Kommunális–Kisipari Vállalat – Ómoravica 256
ZS
Žitopromet Gabonaforgalmazó Vállalat 191
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