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ELŐSZÓ 
 
A Szabadkai Történelmi Levéltár Szabadka, Topolya és Kishegyes községek 
területén működő olyan művelődési intézmény, amely a gyűjtőterületeihez tartozó 
levéltári és irattári anyag védelmével foglalkozik. Nyilvántartja, begyűjti, rendezi a 
levéltári anyagot, tájékoztató segédleteket készít annak érdekében, hogy a kutatók 
rendelkezésére bocsájthassa azt. Az alapvető tájékoztató eszközök közé tartoznak: 
a raktári jegyzékek, az analitikus leltárak, a levéltári kalauzok.1 A Levéltári Kalauz 
a levéltár egyik legfontosabb tájékoztató eszköze, ahol a kutató gyorsan és 
egyszerűen betekintést nyer a levéltár fondjaira és gyűjteményeire vonatkozó 
alapvető adatokba. Ezért van az előttünk levő Kalauznak is külön jelentősége. 
 
Levéltárunk első Levéltári Kalauzát 1970-ben Karlócán a Vajdasági Levéltár adta 
ki a Levéltári Kalauzok című sorozat 1. Köteteként, ahol 143 fond és gyűjtemény 
bemutatására került sor. 2  Az idők folyamán a Kalauzban feltüntetett adatok 
elavultak és ezáltal használhatatlanná váltak a nyilvánosság számára. A változások 
mennyiségi és minőségi okaiból kifolyólag nem lett volna elég a régi kalauz puszta 
kiegészítése, szükséges volt egy új levéltári kalauz megírása, a jelenleg érvényben 
lévő levéltári utasításokkal összhangban. 
 
A Szabadkai Történelmi Levéltár Kalauzának I. Kötete 2012-ben jelent meg a 
Szerbia Levéltári Kalauzok/Vajdasági Levéltári Kalauzok című sorozat keretében. 

                                                 
1
Dr B. Lekić, Arhivistika, Beograd, 2006, 174. 

2
VOJNOVIĆ,Emil – ULMER, Gašpar – DIMITRIJEVIĆ, Mirjana – BULJOVČIĆ, Tereza: Naučno-

obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine, Sveska 1, Istorijski arhiv Subotica, 
Vodič kroz arhivske fondove, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970. 



A publikáció 220 fond és gyűjtemény bemutatását tartalmazza.3 
 
A Kalauz II. Kötete szintén a Szerbiai Levéltári Kalauzok Szerkesztősége által 
2002-ben elfogadott és érvényben lévő, A vajdasági levéltárakra vonatkozó 
utasítás4 alapján készült. 
és 270 fond és gyűjtemény leírását tartalmazza, a levéltári törzskönyvi 221–es 
sorszámtól a 491-ig.5 
 
A Kalauz II. Kötetében bemutatott fondok és gyűjtemények közül elég sok még 
rendezetlen, nem készült róluk tájékoztató segédlet. Ez megnehezítette a 
Kalauzhoz szükséges adatok megállapítását. Bizonyos fondokba és 
gyűjteményekbe való betekintés után szükségesnek bizonyult az iratok revíziója, 
történeti periódusok szerinti szétválasztása vagy az iratok selejtezése. 
 
A Levéltári Kalauz II. Kötete több főlevéltáros közreműködésével készült. A 
Tartalom, az Előszó, az Útmutató a Kalauz használatához, a Rövidítések jegyzéke, 
a Fondok rendezési elv szerinti jegyzéke című fejezeteket, valamint 55 fond 
leírását Tаtјаnа Sеgеdinčеv levéltári tanácsos készítette elő kiadásra, a további 
fondok leírása Zoran Veljanović főlevéltáros (65 fond és a helynévmutató), Sаnеlа 
Plеtikosić főlevéltáros (51 fond), Matijević Zolna levéltári tanácsos (51 fond), 
Zoran Vukelić főlevéltáros (49 fond), Dijana Borenović főlevéltáros (névmutató és 
az egész szöveg lektorálása) munkája. 
 
 

ÚTMUTATÓ A KALAUZ HASZNÁLATÁHOZ 
 
 
A Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári Kalauzának II. Kötete amely a Szerbiai 
Levéltári Kalauzok/Vajdasági Levéltári Kalauzok című kiadványsorozat része 270 

                                                 
3
A Szabadkai Történelmi Levéltár 2012-es évi munkájáról szóló jelentés 01-47/2013 szám, 

2013.02.05-én. 
4
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
A Szabadkai Történelmi Levéltár 2014-es évi munkájáról szóló jelentés 01-65/1-2015 szám. 



fond és gyűjtemény leírását tartalmazza a levéltári törzskönyvi 221–es sorszámtól 
a 491-ig.6 
Minden fond leírása A szerbiai levéltári kalauzok kidolgozásához készített utasítás7 
és A levéltárak levéltári kalauzainak formai követelményeit szabályozó utasítás8 
alapján készült. A fondok leírása 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 útóévét. 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, rendezési folyamatáról 
és rendezése utáni mennyiségéről, állományvédelmi intézkedésekről szólnak. 
– Az iratanyag megőrzöttségének szintje – tájékoztat az iratok és könyvek (kötetek, 
korabeli segédletek) teljességéről/hiányáról. 
A Kalauz végén található A fondok rendezési elv (klasszifikációs séma) szerinti 
összeírása 9  című fejezet, ahol a fondok tevékenységük típusa alapján fő- és 

                                                 
6
Registar arhivske građe, čl.2. Pravilnika o registrima arhivske građe  „Sl. Gl. RS“, br. 24/97. 

7
Az Utasítás módosítása 2007. 06. 20-án volt. (Uputstvo za izradu Vodiča kroz arhivske fondove za 

arhive u Vojvodini. 2002.) 
8
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). 
9
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. 



alcsoportokban, ezeken belül pedig, törzskönyvi számuk sorrendjében vannak 
felsorolva. A felosztás bemutatása után a Névmutató, majd a Helynévmutató 
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 www.suarhiv.rs 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. 
 

                                                                                                                           
Klasszifikációs séma, a fondok rendezési elv szerinti felosztása. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A REGISZTRATÚRA JELLEGŰ FONDOK, 
CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI FONDOK, 

GYŰJTEMÉNYEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

F.221 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA PÁRT KERÜLETI 
BIZOTTSÁGA – SZABADKA 
(OKRUŽNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE 
JUGOSLAVIJE – SUBOTICA) 
(1944-1946), 1944-1946 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k., 2 d., 0,25 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Jegyzőkönyvek, a Párt Tartományi Bizottságához intézett jelentések, járási 
bizottságok jelentései és jegyzőkönyvei, adatok a tagságról, káderekről, 
vállalatokról, a Népfelszabadító háború résztvevőiről, művelődési egyesületekről, 
tervek a Párt munkájával kapcsolatban, az 1919-es év előtti telepesekről, 
munkaakciókról. 
 
Az iratképző története: 
A Jugoszláv Kommunista Párt Kerületi Bizottságának megalapítása Szabadkán a II. 
világháború alatt a próbálkozások ellenére is sikertelen maradt. A JKP Tartományi 
Bizottsága végül is a felszabadulás után megalapítja a négytagú Szabadkai 
Kerületi Bizottságot.10 A Bizottság feladatköre a következőket foglalja magában: 
kerületi pártszervezetek alapítása, a párttagság elméleti-politikai eszméjének 
fejlesztése, az új állam hatalmi szervei felelősségének növelése a közbiztonság és a 
lakosság szociális biztonsága érdekében, a lakosság más társadalmi szervezetek 
bevonásával történő informálása az országban és külföldön uralkodó politikai 
helyzetről és a néphatalom feladatairól. 
 A JKP Szabadkai Kerületi Bizottságának megszüntetésére a Kerületi 
népbizottságok megszüntetése a Vajdaság területén című törvény alapján kerül 
                                                 
10

Az első írásos nyom a szabadkai szervezetről a JKP Tartományi Bizottságának a Vajdasággal 
kapcsolatos 1944. december 1-jén kelt átiratában található. 



sor.11 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyaga a Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottságának 
anyagából került elő annak rendezése folyamán 1979- és 1981-ben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb részben kerültek a levéltárba. 
Az iratok kisebb részben kerültek a levéltárba. 
 
 

F.222 A NÉPFRONT KÖRZETI BIZOTTSÁGA – SZABADKA 
(OKRUŽNI ODBOR NARODNOG FRONTA – SUBOTICA) 
(1945-1946), 1945-1946 
 
 
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: 
Adatok a Népfront városi és járási szervezetéről, a körzeti szakosztályok 
munkájáról – különböző versenyekről, jelentések a Belgrádban tartott, a 
Népfelszabadító háborúval foglalkozó kiállítással kapcsolatban, iratok amelyek 
tükrözik a körzeti újjáépítés folyamatát, adatok a város bombázásában károsultak 
segítésére irányuló akciókról, ócskavas, textiláru, élelmezési cikkek és 
pénzadományok gyűjtéséről a passzív országrészek támogatása céljából, a 
kishegyesi kolonisták segítése munkaerőben szezonmunkák végzése idején. 
 
Az iratképző története: 
A megszállók elleni harc folyamán a Népfront tömeges népfelszabadító 
mozgalommá fejlődve a fegyveres ellenállás politikai hátterévé vált. Az új 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS) 1946/46, 1225-1227. 



körülményekhez alkalmazkodva és az új feladatokkal összhangban, az Egységes 
Népfelszabadító Front nevet viseli. A felszabadulás utáni években munkaköre két 
feladatra összpontosul: az új állam politikai konszolidációja és a lerombolt ország 
újjáépítése. 
Az Egységes Népfelszabadító Front Körzeti Bizottsága Szabadkán 1945 elején 
alakul meg, illetékessége Szabadka város, a Topolyai járás és a Zentai járás 
területeit foglalja magában. A Népfront I. kongresszusán, amelyet 1945 
augusztusában tartottak meg, a szervezet nevét megváltoztatják – A Népfront 
Körzeti Bizottsága (Okružni odbor Narodnog fronta, a pecséten Okružni odbor 
Narodne fronte) elnevezésre. A körzeti bizottságok megszüntetésével 1946 
októberében megszűnik a Szabadkai Népfront Körzeti Bizottsága is. Munkájukat a 
városi és járási bizottságok folytatják. 
 
A fond története: 
A Népfront Körzeti Bizottságának iratai a Szerb Kommunista Szövetség Járási 
Bizottság iratanyagából kerültek elő 1981 decemberében. Ezekből az iratokból új 
fond alakítására került sor.12 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.223 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA IFJÚSÁGI 
SZÖVETSÉG VÁROSI BIZOTTSÁGA – SZABADKA 
(GRADSKI KOMITET SKOJ-A – SUBOTICA) 
(1944-1948), 1945-1948 
 
 
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: / 
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SzTL, F.222, Fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról 1981/04-61. sz. 



 
A levéltári anyag tartalma: 
A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Városi Bizottsága jegyzőkönyvei, az 
I. és II. köri kommunista ifjúság gyűlésein, a külvárosi települések, iskolák és 
vállalatok tagjainak gyűlésein vezetett jegyzőkönyvek, a területi és tartományi 
bizottságok utasításai, a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Városi 
Bizottságának jelentései, adatok a tagságról (életrajzok). 
 
Az iratképző története: 
A Jugoszláv Kommunista Ifjúság Szövetsége a Jugoszláv Kommunista Párt 
ifjúsági részlegét képezte 1919 és 1948 között. Zágrábban alakult meg 1919. 
október 10-én. Csupán két évre alakulása után már be is tiltották. A forradalmi 
eszméket követő ifjúság befolyásos szervezete volt a Jugoszláv Királyság alatt. A 
későbbiek folyamán, a II. világháborúban fontos szerepe van a partizán ellenállási 
mozgalom szervezésében. 
Szabadkán 1944 májusában alakul meg az illegális Jugoszláv Kommunista Ifjúság 
Szövetsége. A város felszabadulása után, 1944.október 10-én, a szervezet folytatja 
tevékenységét, széleskörű ifjúsági szervezetté fejlődve. 
A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség IV. Kongresszusán, 1948-ban, 
Belgrádban határozatot hoznak a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség és a 
Jugoszláv Népi Ifjúság szervezetek összevonásáról. Az új szervezet a Jugoszláv 
Népi Ifjúság elnevezést kapja és a későbbiek folyamán létrehozott Jugoszláv 
Szocialista Ifjúsági Szövetség elődjét képezi. 
A Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség központi szerepet vállalt a fiatalok 
sokrétű aktivitásában a népfelszabadító háborúban, a fegyveres ellenállás 
megszervezésében és a forradalom lefolyásában. A háborút követő években az 
ország felújítása, újjáépítése és a szocialista eszmék megvalósítása képezték 
tevékenységének célpontját. 
 
A fond története: 
A Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottságának iratai rendezésekor 1981 
decemberében előkerültek a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség Városi 
Bizottságának iratai, ami folytán új fond alakítására került sor.13 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
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SzTL, F.223, fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról 4-618/1981. sz. 



Az iratok kisebb része került a levéltárba. 
 
 

F.224 A SZERB IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG JÁRÁSI 
BIZOTTSÁGA – SZABADKA 
(SAVEZ OMLADINE SRBIJE SRESKI KOMITET – 
SUBOTICA) 
(1945-1965), 1945-1964 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 7 k; 5 d; 0,64 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A szervezet gyűléseiről jegyzőkönyvek, utasítások, átiratok, jelentések, a 
pártaktíva beszámolói, statisztikai kimutatások, tevékenységi tervek, adatok a 
tagságról, a tagság névjegyzékei, plakátok a szervezet által megtartott 
rendezvényekről. 
 
Az iratképző története: 
Az Egyesült Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szövetség (USAOJ) a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség által irányított tömeges ifjúsági szervezet. A 
felszabadulás után Szabadkán tevékenykedtek e szervezet körzeti, városi és járási 
bizottságai, valamint kerületi és helyi bizottságai. A Szervezet 1946 májusától 
Jugoszláv Népi Ifjúság elnevezésű szervezetté alakul (NOJ).14 A Szabadkai Járási 
Bizottság 1945. december – 1946 októberéig működik, amikor megszűnik a 
Szabadkai járás. A feladatkört a Városi Bizottság átveszi és vezeti az Egyesült 
Antifasiszta Ifjúsági Szövetség, később a Jugoszláv Népi Ifjúság kerületi és helyi 
bizottságainak munkáját. 1955. szeptember 1-jén a Városi Bizottság a Szabadkai 
járás újraalapításával ismét Járási Bizottság lesz. 
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J.Pleterski – grupa autora, Istorija Saveza Komunista Jugoslavije, Beograd 1985., 333. 



A Jugoszláv Népi Ifjúság feladatköre azonos a haladó eszméket követő Jugoszláv 
Kommunista Ifjúság Szövetségével. A követelmények közé tartozott többek között 
annak megerősítése és új tagokkal való bővítése, az ifjúság a marxizmus és 
leninizmus eszméihez híven való nevelése, az ország újjáépítésébe való bevonása, 
a munkalendület serkentése.15 
 
A fond története: 
A Szerb Kommunista Szövetség Járási Bizottságának iratai rendezésekor, 1981 
decemberében, előkerültek a Szerb Ifjúsági Szövetség Járási Bizottságának iratai, 
ami folytán új fond alakítására került sor.16 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.225 HORVÁT MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – SZABADKA 
(HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO – SUBOTICA) 
(1946-1947), 1946-1947 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k; 1 d., 12 ifm; 
Nyelv: horvát 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Néhány irat az Egyesület munkájáról, nyugtatványok a tagsági díj befizetéséről. 
 
Az iratképző története: 
A Horvát Művelődési Egyesület Szabadkán 1946-ban alakul meg. Az alapítási 
dokumentum nincs megőrizve. Az Egyesület első említése 1946 decemberében 
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SzTL, F.223, Fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról 04-618/1981.sz. 



történik, amikor a Városi Népbizottság zongorát ajándékoz az Egyesületnek. Az 
Egyesületen belül több szakcsoport is működik: irodalmi, tudományos, népi 
szokásokat és táncokat tanító és ének szakcsoportok. 1947. május 25-én az 
Egyesületnek sikeres fellépése volt Belgrádban,amiről az erről a napról szóló 
jelentés számol be. Az Egyesület folyóirata a Njiva (Szántóföld), az első szám 
1947-ben jelenik meg. A Horvát Művelődési Egyesület 1950. február 17-én szűnik 
meg a Városi Népbizottság Belügyi Szerve által 1950. február 17-én kiadott 
21790-es számú rendelete folytán. E határozat megjelent a “Hrvatska riječ” című 
folyóirat 1950/41-es számában. 
 
A fond története: 
A Neven Horvát Dalegylet című fond rendezése folytán 1981-ben, a Horvát 
Művelődési Egyesület iratainak elkülönítése után új fond képzésére került sor.17 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok csak töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.226 A SZERBIAI SZOCIALISTA MUNKÁSSZÖVETSÉG 
JÁRÁSI BIZOTTSÁGA – TOPOLYA 
(SRESKI ODBOR SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG 
NARODA SRBIJE – BAČKA TOPOLA) 
(1945-1960), 1945-1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k.1; d. 4; 0,41 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 

                                                 
17

SzTL, F.225, fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról 04-625/1981. sz. 



Plénum, elnökség, titkárság és bizottságok jegyzőkönyvei, átiratai, pénzügyi 
tervezetek és jelentések, pénzügyi iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Népfront Járási Bizottsága Topolya területén 1945 óta működik. 1953-ban a 
Népfront a Jugoszláv Szocialista Munkásszövetségbe nő ki, és mint ilyen, egészen 
1960-ig működik. A topolyai Szerb Szocialista Munkásszövetség Járási 
Bizottságához a következő községi (helyi) bizottságok tartoztak: Topolya, Bajsa, 
Kishegyes, Lovćenac, Feketehegy, Njegoševo, Gunaras, Pacsér, Ómoravica, 
Cserepes (Bački Sokolac), Orahovó, Kisbelgrád (Mali Beograd) és Csantavér. 
 
A fond története: 
A Topolyai járás megszűnésével a Szerb Szocialista Munkásszövetség Topolyai 
Járási Bizottságának az iratai annak jogutódjához, a Szerb Szocialista 
Munkásszövetség Szabadkai Járási Bizottság irataihoz kerültek. Az utóbbi 
rendezésekor a Topolyai járáshoz tartozó levéltári anyagból új fond keletkezett. A 
járások beszüntetése után a Vajdaság területén 1965-ben, megszűnnek létezni a 
járási társadalmi-politikai szervek is. Ezek iratait is átvette a Történelmi Levéltár. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.227 POLJOTEHNA NAGY- ÉS KISKERESKEDÉSI 
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(„POLJOTEHNA „ PREDUZEĆE ZA PROMET ROBOM NA 
VELIKO I MALO – SUBOTICA) 
(1970-1980), 1970-1980 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 9; d. 8; 1,5 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 



A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Pénzügyi iratok, a vállalatban dolgozók személyi adatai, iratok a vállalat 
működésével kapcsolatban. 
 
Az iratképző története: 
A vállalat 1970. június 1-jén alakult meg mint Atika-Snežana Vállalkozási 
Egyesület Szabadkai Kirendeltsége – Önálló társult munkaszervezet mint jogi 
személy Atika Commerce I. Szabadka. A Poljotehna Nagy- és Kiskereskedelmi 
vállalat – Szabadkaregisztrálására a Szabadkai Kerületi Cégbíróságnál 1974-ben 
került sor. 
A vállalatnak üzletei voltak Apatinban, Csantavéren, Újzsedniken, Padén (Padej), 
Temerinben, valamint raktárhelyiségek Palicson, Hajdújáráson, Csantavéren és 
Monostorszegen. Két év elmúltával üzlet- és raktárhelyiségek nyílnak Szerbia és 
Jugoszlávia szerte is: Eszék, Slavonski Brod, Zombor, Becskerek, Topolya, 
Derventa, Doboj és Nagykikinda (Kikinda). A csődeljárás a Szabadkai Felsőbb 
Bíróság végzésével18 ért véget 1980-ban. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag átvétele 1981. szeptember 8-án történt meg. Selejtezés és 
rendezés után nyilvánvalóvá vált, hogy a financiális dokumentáció ugyan meg van 
őrizve, de hiányoznak a gyűléseken vezetett jegyzőkönyvek, a levelezés, 
szabályrendeletek, iktatók. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött 
Az iratok kisebb része megőrzött 
 

F.228 A SZABADKAI JOGI EGYETEM IRATAI – 
SZABADKA 
(PRAVNI FAKULTET – SUBOTICA) 
(1920-1941), 19201941 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 66; d. 122; 16 ifm. 
Nyelv: szerb, elszórva francia, német, angol, magyar, orosz és cseh 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; Tantestületi jegyzőkönyvek 
xerox másolata 1920-1941-es évekre, xerox másolat a jelentősebb dokumentumok 
nyilvántartásáról 1920-1923.; az Egyetemi hallgatók főkönyvének xerox másolata 
1919-1941.; 
A fond jelentősége: nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Tantestületi jegyzőkönyvek, iktatók, nyilvántartások a hallgatók tanulmányi 
teljesítményéről, beiratkozási nyilvántartások, osztályzatok főkönyve és 
anyakönyvek; pénzügyi regiszterek és könyvek; az iratoknak két főcsoportja van: a 
dekanátus (egyetemi kar) és a hallgatók szociális védelmével kapcsolatos iratok. 
Az első sorozat jegyzőkönyveket, jelentéseket, átiratokat, a tanárok alkalmazási 
lapjait, az egyetemi hallgatók személyi iratait tartalmazza. Kisebb mennyiségben 
financiális iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Jogi Egyetem 1920-ban alakul meg. Munkáját 1920 márciusában 
kezdi meg és 1941. április 1-ig folytatja. Az Egyetem (Jogi kar) a belgrádi 
univerzitás jogkörébe tartozott, speciális önállósággal rendelkezett, saját 
költségvetéssel és adminisztrációval. A tanterv azonban a Belgrádi Egyetem által 
volt előírva. A professzorok választását a Belgrádi Egyetem előírásai szerint az 
Egyetemi Tanács által történt. Az Akadémiai Tanács intézte az összes, az egyetem 
tevékenységével kapcsolatos ügyet. Ezen kívül létezett egy háromtagú akadémiai 
bíráló szerv is. A Szabadkai Jogi Egyetemen szerzett diploma érvényessége 
(validitása) egyenrangú volt a Belgrádi Egyetemen szerzett diplomáéval. 
A Szabadkai Jogi Egyetemen 1920. március 2-án kezdődtek el az előadások. Az 
általános szak négyéves volt. Az előadások október 16-tól június 15-ig tartottak. 
Az egyetemi hallgatóknak egyetemi szakkönyvtár is rendelkezésükre állt. 
Társadalmi munkájukat különböző egyesületeken és akadémiai klubokon keresztül 
valósíthatták meg. Ezeken keresztül kultúrrendezvényeken vehettek részt, 
kirándulásokat szervezhettek, külföldi tanulmányaikat folytathatták, 



szemináriumokon vehettek részt stb. 
A hallgatók jelentős részét a SzHSz Királyság orosz emigrációja képezte. Az 1920-
1941-es periódusban az Egyetemnek 235 orosz hallgatója volt.19 
 
A fond története: 
A Tanügyi Magyar Királyi Minisztérium 1941-es évi 41963 számú rendelete 
alapján a szabadkai Jogi Egyetem iratai, szakkönyvtárával együtt, a Pécsi Jogi 
Egyetemhez kerültek, 1945-ben a levéltári anyagot átveszi a Belgrádi Univerzitás, 
ahonnan végül is átveszi 1982. október 29-én a Szabadkai Történelmi Levéltár.20 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.229 FAJBAROMFI-, NYÚL- ÉS GALAMBTENYÉSZTŐK 
SZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA 
(ZADRUGA ZA UZGOJ RASNE ŽIVINE, ZEČEVA I 
GOLUBOVA – SUBOTICA) 
(1953- ?), 1953-1956 
 
 
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: 
Adatok a Szövetkezetbe való belépésről, a Szövetkezet tevékenységéről, a 
tenyésztésről, kiállításokon való részvételről. 
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Tatjana Petković, Ruska emigracija na subotičkom Pravnom fakultetu (1920-1941), u: Ex Pannonia 
2/1997, str.105-120. 
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SzTL, F.228, Fonddosszié, iratátvételi jegyzőkönyv  03-1/3 – 1982. szám. 



Az iratképző története: 
Az alapításra 1953. március 1-jén került sor a Szövetkezet alapító közgyűlésén. 
Ekkor hoztak meg annak alapszabályait is. A Szövetkezet megszűnésével 
kapcsolatban nincs fellelhető adat a Levéltárban őrzött levéltári anyagban. 
 
A fond története: 
A Szabadkai Járási Ügyészség iratai (1955-1965) rendezése közben előkerültek a 
Szövetkezet iratai amelyek külön fondot képeznek.21 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.230 A VÁROSI KAPITÁNYI HIVATAL IRATAI – 
SZABADKA 
(GRADSKA KAPETANIJA – SUBOTICA) 
(1790-1919) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: /, a fond megszűnt 
Nyelv: / 
Rendezettség szintje: / 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: / 
 
Az iratképző története: / 
 
A fond története: 
1982. december 30-i 04-589-es számú jegyzőkönyvi határozat alapján a Szabadka 
Szabad Királyi Város Magisztrátusának levéltári anyagából a Levéltár 
szakkollégiumának határozata folytán leválasztotta a Városi Kapitányi Hivatal 
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SzTL, Fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról, 04-588/1982-es szám. 



(1845-1918) anyagát, amiből új fondot (F.230) alapított. Mivel ehhez az anyaghoz 
hozzákapcsoltak még 84 tárgyat, a fond évköre eltolódott (1790-1918). 
A fondok levéltári elv szerinti elválasztásáról szóló 1985. évi Utasítás szolgált 
alapul a Magisztrátus iratainak a következő évkörökön belüli négy fondra való 
felosztására: 
1.F.261 Szent Mária (korábbi néven Szabadka) Kiváltságos Királyi Kamarai 
Mezőváros Tanácsának iratai 1743-1779; 
2.F.272 Szabadka (Maria Theresiopolis 1838-ig) Szabad Királyi Város Tanácsának 
iratai 1779-1849; 
3.F.273 Szabadka Város Polgármesteri Hivatalának (Bürgermeisteramt) iratai 
1849-1860; 
4.F.2 Szabadka (THJ) Szabad Királyi Város Tanácsának iratai 1861-1918. 
 
A Városi Kapitányi Hivatal iratai a fent felsorolt fondok évköreinek megfelelően 
kerültek be a helyükre az adott fond szervezeti egységeként. A F.261-be 6 doboz, a 
F.273-ba 1 könyv és 13 doboz, a F.2-be pedig négy doboz levéltári anyag került. 
Ezek után a F.230 Városi Kapitányi Hivatal iratok nélkül maradván, a Szabadkai 
Levéltár szakkollégiumának 07-5/18-2005. számú határozata által megszűnt. 
 
 
 
 

F.231 JÁRÁSI IPARKAMARA CSANTAVÉRI 
KIRENDELTSÉGE (IPARTESTÜLET 1950-IG) 
(POVERENIŠTVO SRESKE ZANATSKE KOMORE – 
ČANTAVIR) 
(1900-1962), 1897-1962 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 30 k; 7 d; 1,80 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék22 
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A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az Iparkamara átiratai, jegyzőkönyvei, jelentései, nyilvántartások az iparosokról 
és üzlethelyiségeikről, nyilvántartások az inasokról, segédvizsgákról, 
munkaviszonyban lévő segédekről. 
 
Az iratképző története: 
Az iparosok egyesülete 1900-ban létesül. A nyilvántartások azonban adatokat 
tartalmaznak az 1897-ben kötött szerződésekről is. Kezdeteitől fogva az egyesület 
elnevezése a következő változásokon ment keresztül: alapításától kezdve 
Csantavéri Ipartestület;1926-tólOrganizacija čantavirskih preduzetnika 
(Csantavéri Ipartestület); 1941-1944-ig Csantavéri Ipartestület; 1944 októberétől 
Udruženje zanatlija za opštinu Čantavir; 1945-1950-ig Povereništvo udruženja 
zanatlija za Srez bačkotopolski – Čantavir; 1950-ől 1962-igSreska zanatsko 
komunalna komora Subotica – povereništvo Čantavir. 
A fond története: 
A levéltári anyag az Ipartestület helyiségeiből került át a Történelmi Levéltárba 
1982. június 25-én. Az anyag egy része ki lett selejtezve, a munkakönyvek a F.181 
Munkakönyvek gyűjteményében talált helyet. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F. 232 A SZABADKAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – 
SZABADKA 
(JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SREZA SUBOTICA – 
SUBOTICA) 
(1953-1965), 1953-1965 
 
 
 
 
Alapadatok a fondról 



A levéltári anyag terjedelme: 53 k.; 133 d.; 17 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék23 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Peres iratok, az Ügyészség szervezetével kapcsolatos iratok, gazdasági kihágási 
iratok; nacionalizálási, kisajátítási, valamint konfiskálási ügyek iratai, szerződések, 
végzések; a városi hivatalok, orvosok, ügyvédek nyilvántartásai; évi jelentések 
statisztikai adatokkal ellátva; személyi adatok; a Bajmoki Ügyészség 
lajstromkönyvei 1961-1965-ös évekre. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Járási Ügyészség Szabadka Város Népbizottsága 1953.május 25-én 
kelt 123-as számú végzése alapján alakul meg. Munkáját ugyanaz év szeptember 
1-jén kezdi meg. Fő feladata a Város vagyonjogi ügyeiben való képviselése és a 
közvagyon őrzése. A Városi Tanács szintén ez év szeptember 26-án megalapítja a 
Szabadka Város Ügyészségét, amely feladatkörébe tartozik Szabadka város, 
Topolya és Zenta községek, valamint a Topolyai és Zentai járások, úgy mint a 
Szabadkai Kerületi Bíróság területéhez tartozó jogi személyi státussal bíró 
intézmények vagyonjogi képviselete. 
A Topolyai és Zentai Járások Ügyészségei 1956.január 1-jén alakulnak meg. Ebből 
kifolyólag a Szabadkai Járási Ügyészség hatásköre a Szabadkai járás területére 
terjedt csak ki. A Topolyai és Zentai járások megszűnésével 1960. január 1-jén a 
Szabadkai Járási Ügyészség átveszi a hatáskörükbe tartozó feladatokat. A 
Szabadkai Járási Ügyészség megszűnése egybeesik a járások megszüntetésével 
1965. március 31-én. A jogutód a Szabadkai Községi Ügyészség lett. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Szabadka Községi Képviselő-testülettől vették át 
átvételi jegyzőkönyv nélkül. A Szabadkai Járási Ügyészség levéltári anyaga a 
F.138 A Szabadkai Járási Népbizottság iratai közül került ki 1983-ban, az anyag 
mennyisége 19,6 ifm volt. Rendezés közben 0,60 ifm anyag selejtezésére került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
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SzTL, F.232, Fonddosszié, A raktári jegyzék 1990-ben készült el. 



A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.233 A BÉKOVA IX. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
IGAZGATÓSÁG IRATAI – BÉKOVA 
(MESNA UPRAVA ZA OBRADU ZEMLJIŠTA NOVOG 
NASELJA BR. IX – BIKOVO) 
(1946-1949), 1946-1949 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 3 d.; 0,55 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék24 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Iratok az Igazgatóság munkaköréből, iktatókönyvek, számvevőségi könyvek, 
jegyzőkönyvek, bérleti szerződések stb. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Kerületi Népbizottság Elnökségének 1946 májusában meghozott 
végzése alapján megalakul Békován a IX. Számú Földművelésügyi Igazgatóság. 
Ekkor hozzák meg a szervezeti alapszabályokat is a szabadkai kerületre 
vonatkozólag. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik: betelepítés és bérbeadás 
céljából az országon belüli üresen álló földek és szállások összeírása; a bérlési 
nyilvántartás vezetése, a birtokokon a vagyon összeírása; emberi és állati 
élelemkészletek nyilvántartása, és az ezekhez kapcsolódó pénzügyek könyvelése. 
Miután a földek és támogatási alapok szétosztása a betelepülők között megtörtént, 
megszűntették az Igazgatóság tevékenységét is. Erre az Újvidéken székelő 
Vajdasági Földművelésügyi Központi Igazgatóság 1948. március 11-én kelt 2265. 
számú határozata alapján kerül sor. A felszámolás (likvidáció) 1949-ben ér véget. 
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SzTL, F.233, Fonddosszié, a raktári jegyzék 1985-ben készült el. 



 
A fond története: 
A fond iratanyaga a Szabadka Város Népbizottságának Végrehajtó Bizottságán 
belül működő Népgazdasági Vagyonkezelési Részlegének irataiból került elő 
1982-ben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.234 NAGYFÉNY X. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
IGAZGATÓSÁGA IRATAI – NAGYFÉNY 
(MESNA UPRAVA ZA OBRADU ZEMLJIŠTA NOVOG 
NASELJA BROJ X – STARI ŽEDNIK) 
(1946-1949), 1945-1949 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 20 k.; 3 d.; 0,80 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Levéltári segédkönyvek és a hozzá tartozó iratok, a betelepítettek nyilvántartása, 
nyilvántartások a kiosztott földekről, a birtokokon dolgozó személyek összeírása, a 
nem kiosztott vagy részben kiosztott földbirtokoknyilvántartása stb.25 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Kerületi Népbizottság Elnökségének 1946. májusában meghozott 
végzése alapján megalakul Nagyfényen a X. számú Földművelésügyi 
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A második világháború utáni  országon belüli, Vajdaság területén történt betelepítésről van szó. 
Lásd: Zoran Veljanović, Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj posle Drugog svetskog rata (1945-
1948) u Bačka kroz vekove, Slojevi kultura Bačke, Beograd 2014, str.173-188. 



Igazgatóság. 26  Ekkor hozzák meg a szervezeti alapszabályokat is a szabadkai 
kerületre vonatkozólag. Az Igazgatóság feladatkörébe tartozik: betelepítés és 
bérbeadás céljából az országon belüli üresen álló földek és szállások összeírása; a 
bérlési nyilvántartás vezetése, a birtokokon a vagyon összeírása; emberi és állati 
élelemkészletek nyilvántartása, és az ezekhez kapcsolódó pénzügyek könyvelése. 
Miután a földek és támogatási alapok szétosztása a betelepülők között megtörtént, 
megszüntették az Igazgatóság tevékenységét is. Erre az Újvidéken székelő 
Vajdasági Földművelésügyi Központi Igazgatóság 1948. március 11-én kelt 2265. 
számú határozata alapján kerül sor. A felszámolás (likvidáció) 1949-ben ér véget. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga a Szabadka Város Népbizottságának Végrehajtó Bizottságán 
belül működő Népgazdasági Vagyonkezelési Részlegének irataiból került elő 
1982-ben. Rendezés közben nem volt selejtezés. 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.235 SZABADKAI KERESKEDŐK EGYESÜLETE – 
SZABADKA 
(UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA – 
SUBOTICA) 
(1899-1932), 1899-1934 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 16 k.; 21 d.; 2,72 ifm. 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
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SzTL, Fonddosszié, A Szabadkai Kerületi Népbizottság végzése 1946-ból. 



Közgyűlési jegyzőkönyvek, az Egyesület alapszabályai, adatok a kereskedőkről, 
gyáriparosokról, kereskedők kiállításairól Szabadkán és más városokban, az 
Egyesület hivatalos helyiségeivel kapcsolatos problémákról, jelentések az 
Egyesület tevékenységéről, pénzügyi viszonyairól. 
Az iratképző története: 
A szabadkai kereskedők egyesületének alapító közgyűlését 1899.november 5-én 
tartották meg amely tagjait Szabadka város és Bács-Bodrog vármegye területén 
lévő kereskedők iparosok és gyáriparosok képezték. Az Egyesület hivatalos 
elnevezése Szabadkai Kereskedelmi Egyesület (Subotičko trgovačko udruženje). 
1923-ban az Egyesület elnevezése: Udruženje trgovaca i industrijalaca u Subotici. 
Ez az elnevezés egészen 1932-ig, az Egyesület megszűnéséig van érvényben, azzal, 
hogy időnként az elnevezésben még a Lloyd név is jelentkezik. Az Egyesület 
1931-ben két részre válik: Kereskedők Egyesülete (F.51)27 és Iparosok Egyesülete 
(F.56)28. Felszámolása után az Egyesület még időnként végzi tevékenységét 1934-
ig. 
Az Egyesület feladata a kereskedelem, földművelés, gyáripar fejlesztése, a tagság 
szakmai oktatása és támogatása. 
 
A fond története: 
A fond 1984-ben alakul meg a Szabadka város Kereskedelmi Egyesület (F. 51 
Udruženje trgovaca za grad Suboticu) levéltári anyagának részéből. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.236 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZET IRATAI – SZABADKA 
(UČITELJSKA ŠKOLA SA OSNOVNOM ŠKOLOM – 
VEŽBAONICOM – SUBOTICA) 
(1871-1973), 1874-1973 
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SzTL, Levéltári törzskönyv, F.51, Udruženje trgovaca za grad Suboticu – Subotica 1932-1941. 
28

SzTL, Levéltári törzskönyv, F.56, Udruženje industrijalaca u Novom Sadu podružnica Subotica – 
Subotica  1932-1942. 



 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 163 k.; 84 d.; 13,68 ifm. 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Igazgatóbizottsági, tantestületi, iskolatanácsi, vizsgabizottsági, szakvizsgák és 
egyéb jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, mutatókönyvek, személyzeti 
nyilvántartások, felvételi-, diploma- ill. záróvizsgák jegyzőkönyvei, tanulók 
anyakönyvei, beiratkozottak névsora, tanulók főkönyvei, záróvizsgák főkönyvei, 
osztálynaplók, jegyzőkönyvek, levelezések, záróvizsgák jegyzőkönyvei, 
magánvizsgák jegyzőkönyvei. 
 
Az iratképző története: 
Az Oktatásügyi Minisztérium 1871. november 15-én kelt határozata alapján 
megalakul az első női szakiskola Szabadkán a Tanítóképző és Gyakorlóiskola 
néven. Ez volt egyben az első állami iskola a városban. 
A vegyes, szerb nyelven oktató tanítóképző megalakulására 1919-ben kerül sor, és 
az iskola 1929-ig működik. Az iskolát újra 1941-ben nyitják meg. A magyar 
közigazgatás idején a tanítás magyar nyelven folyt. Az iskola líceum típusú 
oktatási intézmény volt. 
A felszabadulást követően, 1945 januárjában, a Helyi Katonai Igazgatóság 
engedélyezi a Tanítónőképző megnyitását.29  A tanítás szerb és magyar nyelven 
folyt. 
1948-ban az iskola elnevezése: Učiteljska škola Subotica. 
A Tanítóképző 1965-ben megkapja a céljaihoz mért új épületét.30 
A Szabadkai Képviselő-Testület 1966. március 29-ki 06-1391-66 számú végzése 
alapján a Tanítóképzőn belül négyosztályos elemi iskola – Gyakorlóiskola nyílik 
meg, amely a későbbiek folyamán nyolc osztályossá válik. 
 
A fond története: 
A levéltári anyagot a Levéltár 1983-ban vette át részben rendezett állapotban. 
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SzTL, F.236, Fonddosszié, Áttekintő raktári jegyzék, fondtörténeti jegyzet  I. old. 
30

Uo. II. old. 



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

F.237 A POŠTAR LABDARÚGÓ EGYESÜLET IRATAI – 
SZABADKA 
F.237 (FUDBALSKI KLUB „POŠTAR“ – SUBOTICA) 
(1955-1956), 1955-1956 
 
 
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: 
Jegyzőkönyvek a Klub megalakulásáról, mérkőzési napló, az ifjúsági csapat 
bejelentkezési iratai a nyári labdarúgótornára, bejelentkezési ívek a 
sakkjátszmákra, tagsági kártyák, igazolványok, nyomtatványok, a Klub pecsétje. 
 
 
Az iratképző története: 
A Poštar Labdarúgó Egyesületet a POSTA I. és a POSTA II. munkaszervezetek 
alapították 1955. szeptember 2-án a Szabadkai Labdarúgó Szövetség jóvoltából. 
Az Egyesület célja a Posta Munkaszervezet munkásainak és tisztviselőinek 
szervezett és rendszeres sportolási lehetőséget nyújtani. Az alakuló közgyűlést 
1955. augusztus 27-én tartották meg. Ekkor választják meg a Klub vezetőségét, 
elnökségét, felügyelő és fegyelmi bizottságait, valamint meghozzák az Egyesület 
alapszabályait is. Az elégtelen működési viszonyok és az elégtelen anyagi helyzet 
következtében az 1956. október 9-i gyűlésen határozatot hoznak az Egyesület 
megszüntetéséről. 
 



A fond története: 
A fond levéltári anyaga a Szabadkai Történelmi Levéltár raktárhelyiségeiből került 
elő. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.238 A NÉPI MEZŐGAZDASÁGI JAVAK PACSÉRI 
VAGYONKEZELŐSÉGÉNEK IRATAI – PACSÉR 
(MESNA UPRAVA NARODNIH POLJOPRIVREDNIH 
DOBARA – PAČIR) 
(1945-?), 1945-1947 
 
 
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: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A Népi Vagyonkezelőség tevékenységével, pénzügyi forgalmával, a szántóföldek 
bérbeadásával, a rendelkezésre álló készletekkel kapcsolatos iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Mezőgazdasági Javak Pacséri Vagyonkezelőségét 1945. augusztus 5-én alakítják 
meg a Vajdasági Mezőgazdasági Központi Bizottság végzése alapján. Ekkor alakul 
meg a Körzeti Népi Mezőgazdasági Vagyonkezelőség Szabadkán 12 helyi 
irodájával. A Népi Mezőgazdasági Javak Pacséri Vagyonkezelősége Pacsér és 
Ómoravica térségét foglalja magában. Tevékenységét 1945. augusztus 15-én kezdi 
meg és ugyanez év december 31-én fejezi be. 
 
A fond története: 



A fond iratai az 1984.január 26-án a Szabadkai Történelmi Levéltár 
szakkollégiumán hozott határozat alapján a Pacsér Község Népbizottságának 
irataiból lettek kiemelve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.239 A HAJDÚJÁRÁSI PETŐFI BRIGÁD ELEMI ISKOLA 
IRATAI – HAJDÚJÁRÁS 
(OSNOVNA ŠKOLA „PETEFI BRIGADA“ – HAJDUKOVO) 
(?-?), 1919-1950 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 29 k.; / d.; 0,50 ifm. 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Beiratkozottak névsora. 
 
 
Az iratképző története: 
Az Iskola a Szabadka Város Képviselő-testületének 06-267 17/1916-os számú 
végzése alapján alakult meg. Az előző történelmi időszakokban Bácsszőllős és 
Hajdújúrás területén létező iskolák oktatási tevékenységét folytatja nyolcosztályos 
iskolaként. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag átvételére 1984-ben került sor a Hajdújárási Petőfi Brigád Elemi 
Iskolától. Az átvett anyag mennyisége 0,50 ifm. A fond rendezésére 1998-ban 
került sor. 



 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része rendezett. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.240 A SZABADKAI JASZIBARAI (VI. KÖRI) ELEMI 
NÉPISKOLA IRATAI „IVO LOLA RIBAR” ÁLTALÁNOS 
ISKOLA – SUBOTICA 
(F.240 OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“) – 
SUBOTICA 
(1961-?), 1901-1974 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 39 k.; / d.; 0,45 ifm. 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Általános adatok az iskola működésével kapcsolatban, a tanulók anyakönyvei, 
főkönyvei. 
 
Az iratképző története: 
Alakulásakor, 1961-ben, az iskola nyolcosztályos volt, a tanítás magyar és szerb 
nyelven folyt. Az iskola helységei a Halasi úti gyalogos kaszárnya átalakított 
épületében voltak. 1965-től az iskolának Kelebián is működött egy részlege. Az 
iskola feladata az ifjúság oktatása és nevelése a korabeli társadalmi berendezésnek 
és etikai normáknak megfelelően.31 
 
A fond története: 
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Z.Veljanović, R. Gerhardt, Školstvo u Subotici – OŠ „Ivo Lola Ribar“, katalog za izložbu, Subotica 
1996. 



A levéltári anyag, habár hiányos, irattárilag rendezett állapotban került a 
Levéltárba.32 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.241 A SZABADKAI BAJAI ÚTI (V. KÖRI) ELEMI 
NÉPISKOLA IRATAI 
„ĐURO SALAJ“ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SUBOTICA 
(OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO SALAJ“, SUBOTICA) 
(1871-?), 1871-1950 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 46 k.; / d.; 1,20 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Általános adatok az iskola működésével kapcsolatban, a tanulók anyakönyvei, 
tanulói nyilvántartások. 
 
Az iratképző története: 
Az írásos dokumentumok szerint a gyerekek oktatása az V. körben már a XIX. 
század felétől tart, de hivatalosan az iskola 1871-ben kezdi meg működését mint 
Bajai Úti Állami Elemi Népiskola. A Habsburg Monarchia idejében a tanítás 
magyar nyelven folyt, 1918 után pedig szerb nyelven. 
Az iskola tevékenysége több oktatási intézmény vezetését is magába foglalta, 
hozzá tartoztak: a Külvárosi Iskola, a Bajai Iskola, a Jaszibarai Iskola, a Bajai úti 
óvoda épületében működő iskola, a Felső Népi Iskola, az Esti Iskola, a Bel- és 
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SzTL, F.240, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv  03-1/5 -1984. szám. 



Külvárosi Gazdasági Iskolák. Fennállásának hosszú évei során az iskola nevét 
többször is megváltoztatták. A fond az iskola utolsó elnevezéséről kapta címét. 
1953-ban néhány osztályt a sajátos nevelési igényű gyerekek számára létesített 
oktatási intézmény, a Žarko Zrenjanin Elemi Iskolához csatoltak.33 
 
A fond története: 
A levéltári anyag, habár hiányos, irattárilag rendezett állapotban került a 
Levéltárba. Rendezés közben az anyag nem lett selejtezve. 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.242 A BAJMOKI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(NARODNA OSNOVNA ŠKOLA – BAJMOK) 
(1921-1953), 1921-1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 144 k.; 1 d.; 3,4 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: iskolatanácsi és egyéb jegyzőkönyvek, oktatási tervezetek, a tanárok és a 
többi foglalkoztatott személyi adatai, statisztikai adatok, pótvizsgák jegyzőkönyvei, 
bizonyítványok, tanulói nyilvántartások. 
 
Az iratképző története: 
A bajmoki iskola 1921-ben alakul meg mint szerb tannyelvű állami elemi 
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Uo., A Žarko Zrenjanin Elemi Iskola 1957.01.01-jén alakul meg. 



iskola. 34 Bajmokon két épülettel rendelkezett és hárommal a településen kívül: 
Madarason, 35  Ratan és Mišićevoban a szerb kolonista településekben. 36  Az 
iskolának volt óvodája és előkészítő osztálya is. A tanítás mellett az iskolákban az 
ifjúság a délszláv királyság és délszláv érzület ápolására is hangsúlyt fektettek. A 
felszabadulás után 1944-től analfabéta-tanfolyamokat is szerveztek felnőttek 
számára. Az iskolát 1953-ban szüntették be.37 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyaga rendezetlen állapotban került a Levéltárba. Egy részét a 
későbbiek folyamán vette át intézményünk a Vajdasági Levéltártól. Rendezés 
közben nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 
 
 
 

F.243 A BAJMOKI NIKOLA TESLA ELEMI ISKOLA IRATAI 
(OSNOVNA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“, BAJMOK) 
(1953-1963), 1950-1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 11 d.; 1,32 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
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SzTL, Fonddosszié, 23042/53-1953. számú végzés. 
35

Mojzes Antal, A Bajmoki Iskolaépületek Története, Szabadka 2002., 104-105. old. 
36

Z.Veljanović, Mišićevo, Prilozi za monografiju sela Mišićevo, 1926-1996, Subotica 1996; 
Z.Veljanović, Dobrovoljačka kolonija Mišićevo 1918-1941, Novi Sad 2012, str. 63. A szerb kolonista 
településekben a tanítás eleinte privát házakban volt megszervezve, mindaddig amíg fel nem épültek 
az állami iskolaépületek.   
37

A város Népfelszabadító Bizottságának 1953. augusztus 26-i határozata. 



A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: iskolatanácsi és egyéb jegyzőkönyvek, oktatási tervezetek, a tanárok és a 
többi foglalkoztatott személyi adatai, statisztikai adatok, pótvizsgák jegyzőkönyvei, 
bizonyítványok, tanulói nyilvántartások. 
 
 
Az iratképző története: 
A nyolcéves elemi iskola 1953-ban alakul meg kétnyelvű tagozatokkal (szerb, 
magyar).38Az iskola keretein belül 1963-tól egy óvoda is működött, valamint egy 
tagozat a közeli Mišićevo elnevezésű településen.39 Az iskola feladata az ifjúság 
oktatása és nevelése a korabeli társadalmi berendezésnek és etikai normáknak 
megfelelően. Az intézmény működése 1963-ban ér véget.40 
 
A fond története: 
Az irattári anyagot a Levéltár összeírva, irattárilag rendezett és teljes mértékben 
megőrzött állapotban vette át. Rendezés közben az anyagból nem lett selejtezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.244 A BAJMOKI SVETOZAR MARKOVIĆ ELEMI ISKOLA 
IRATAI 
(OSNOVNA ŠKOLA „SVETOZAR MARKOVIĆ“ – BAJMOK) 
(1953-1963), 1949-1963 
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Sz.TL, F.243, Fonddosszié, 23042/53 számú végzés; Mojzes Antal, Bajmok, A bajmoki 
iskolaépületek története, Szabadka 2002, 105-106. old. 
39

SzTL, F.243, Fonddosszié, Áttekintő raktári jegyzék, I; Z.Veljanović, Mišićevo, Prilozi za 
monografiju sela Mišićevo, 1926-1996, Subotica 1996; Z.Veljanović, Dobrovoljačka kolonija 
Mišićevo 1918-1941, Novi Sad 2012. 
40

Bajmok Község Képviselő-testületének 03-5246/1-1963 számú határozata. 



 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 45 k.; 14 d.; 5,55 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: iskolatanácsi és egyéb jegyzőkönyvek, oktatási tervezetek, a tanárok és a 
többi foglalkoztatott személyi adatai, statisztikai adatok, pótvizsgák jegyzőkönyvei, 
bizonyítványok, tanulói nyilvántartások. 
 
Az iratképző története: 
A nyolcéves elemi iskola 1953-ban alakul meg kétnyelvű tagozatokkal (szerb, 
magyar).41 Az iskola keretén belül óvoda is működött, valamint egy-egy tagozat 
Madarason, Rata és Mišićevo településeken. 42  Az iskola feladata az ifjúság 
oktatása és nevelése a korabeli társadalmi berendezésnek és etikai normáknak 
megfelelően. Az intézmény működése 1963-ban ér véget.43 
 
A fond története: 
Az irattári anyagot a Levéltár összeírva, irattárilag rendezett és teljes mértékben 
megőrzött állapotban vette át. 44  A fond levéltáron belüli rendezésekor ki lett 
selejtezve az értéktelen irattári anyag.45 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
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SzTL, F.244, Fonddosszié, 23042-1953, 2209-1955, 03-952/1-1963 számú végzések; Mojzes Antal, 
Bajmok, A bajmoki iskolaépületek története, Szabadka 2002, 105-106. 
42

Mišićevoban óvoda és iskola-tagozat 1957/58-as tanévtől. Lásd: Z. Veljanović, Mišićevo, Prilozi za 
monografiju sela Mišićevo, 1926-1996, Subotica 1996; Z. Veljanović, Dobrovoljačka kolonija 
Mišićevo 1918-1941, Novi Sad 2012. 
43

Bajmok Község Képviselő-testületének 03-5246/1-1963 számú határozata. 
44

SzTL, F.244, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv 03-1/13-1984 szám. 
45

SzTL, F.244, Fonddosszié, Selejtezési jegyzőkönyv 04-21/23-1988 szám. 



 
 

F.245 A BAJMOKI VEGYES ALGIMNÁZIUM IRATAI 
(NEPOTPUNA MEŠOVITA GIMNAZIJA – BAJMOK) 
(1945-1953), 1945-1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:107 k.; 2 d.; 1,80 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: általános és tanulókkal kapcsolatos átiratok, jelentések, utasítások az iskola 
tevékenységét illetően. 
 
Az iratképző története: 
A szerb nyelvű Állami Reálgimnáziumot 1945. augusztus 28-án alapítják meg.46 Az 
Iskola feladata az ifjúság oktatása és nevelése a korabeli társadalmi berendezésnek 
és etikai normáknak megfelelően. A községben az iskoláztatást igénylő ifjúság 
száma magas lévén, a rendelkezésre álló tanügyi munkás nem elégítette ki az 
oktatási program által előrelátott feltételeket. Emiatt 1946-ban az Iskolát Bajmoki 
Vegyes Algimnáziumba alakítják és nevezik át. Idővel az Iskola utáni érdeklődés 
csökken, a tanulók zöme a szabadkai vagy topolyai gimnáziumokba iratkoznak. Az 
bajmoki gimnáziumot 1953-ban beszüntetik.47 
 
A fond története: 
Az irattári anyagot a Levéltár összeírva, irattárilag rendezett és nagy 
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SzTL, F.245, Fonddosszié, A Vajdasági Központi Népfelszbadító Bizottság Tanügyi 
Szakosztályának 1945. augusztus 3-án hozott 5431 számú végzése. 
47

SzTL, F.245, Fonddosszié, Szabadka Város Népfelszbadaító Bizottságának 1953. szeptember 1-jén 
hozott 23042 számú végzése.; Mojzes Antal, A közoktatás története Bajmokon, Szabadka 1985. 



mértékbenmegőrzött állapotban vette át.48 Rendezés közben az értéktelen irattári 
anyag ki lett selejtezve.49 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.246 A BAJMOKI ĐORĐE ZLIČIĆ IPARTANONC ISKOLA 
IRATAI 
(ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI „ĐORĐE ZLIČIĆ“ – 
BAJMOK) 
(1956-1958), 1923-1958 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 25 k.; 2 d.; 0,50 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: általános és tanulókkal kapcsolatos átiratok, jelentések, utasítások az iskola 
tevékenységét illetően. 
 
Az iratképző története: 
A szerb tannyelvű bajmoki Đorđe Zličić Iparostanonc Iskola 1956-ban alakul meg. 
Fennállása alatt több szervezeti átalakuláson ment keresztül, amit névváltoztatások 
követtek: 1923-1935 közötti periódusban Általános Kereskedő- és Iparostanonc 
Iskola (Opšta trgovačko-zanatska škola); 1941-1945 között Bajmoki Iparostanonc 
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SzTL, F.245, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv, 03-1/16-1984. szám. 
49

SzTL, F.245, Fonddosszié, Selejtezési jegyzőkönyv , 04-61/18-1986. szám. 



Iskola; 1946-1951 között Tanoncok Általános Oktatási Tanfolyama (Kurs za opšte 
obrazovanje učenika); 1950-1956 között Gyár- és Kézműiparos tanonc Iskola 
(Škola za učenike u industriji i zanatstvu); 1956-tól 1958-ig Iparostanonc Iskola 
(Škola učenika u privredi).50 
Az Iskola feladata az ifjúság oktatása és nevelése a korabeli társadalmi 
berendezésnek és etikai normáknak megfelelően. Az iskola beszüntetésere 1958-
ban kerül sor. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag egy része összeírva került a Levéltárba, egy része pedig a F.243 
A bajmoki Nikola Tesla Elemi Iskola anyagából került elő rendezés közben.51 A 
rendezés alatt nem történt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.247 A BAJMOKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA IRATAI 
(ŠKOLA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE – 
BAJMOK) 
(1955-1962), 1953-1961 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 22 k.; 1 d.; 0,30 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
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Mojzes Antal, A közoktatás története Bajmokon, Szabadka 1985. 
51

SzTL, F.246, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv 03-1/15-1984; Fonddosszié 5/3, Hivatalos 
jegyzet a fond gyarapodásáról 1986.december 24. 



anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: általános és tanulókkal kapcsolatos átiratok, jelentések, utasítások az iskola 
tevékenységét illetően. 
 
Az iratképző története: 
A szerb tannyelvű iskolát 1955-ben alapították.52 Állandó tanügyi káder és önálló 
épület hiányában a tanítás a helyi elemi iskola épületében folyt. A tanítás folytatása 
is attól függött, mennyi a jelentkező tanonc, ezért a diákok elégtelen száma miatt a 
tanítás nem volt folyamatos. Az iskola feladata volt mezőgazdasági szaktudást 
adni és felkészíteni a lakosságot a mezőgazdasági munkák helyes teljesítésére. A 
tanítás alatt a diákok ismereteket kaphattak az állattenyésztés, gazdálkodás, 
gabonatermesztés, szőlészet és gyümölcstermesztés területéről. A tanítás főleg a 
kolonisták mezőgazdasági munkákba való bevezetése céljából nyílt meg. 1962-ben 
szűnik meg Bajmok Község Népbizottságának határozata alapján.53 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyaga hiányosan és rendezetlen állapotban került a Levéltárba.54 
Rendezés közben volt selejtezés.55 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.248 A BAJMOKI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA IRATAI 
(ŠKOLA ZA OPŠTE OBRAZOVANJE RADNIKA – BAJMOK) 
(1955-1957), 1955-1958 
 
 
Alapadatok a fondról 
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SzTL, F.247, Fonddosszié, Bajmok Község Népbizottságának 1955.december 22-én kelt 3919 
számú végzése. 
53

SzTL, F.247, Fonddosszié, Az áttekintő raktári jegyzék, fondtörténeti jegyzet. 
54

Sz TL, F.247, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv 03-1/17-1984 szám. 
55

SzTL, F.247, Fonddosszié, Selejtezési jegyzőkönyv 04-61/17-1986. szám. 



A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; / d.; 0,10 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
 
Az iratképző története: 
A szerb tannyelvű iskola alapítására 1956-ban került sor.

56
 Az iskola 

alapításának célja azon felnőttek oktatása, akiknek a háború következtében 
nem volt módjukban befejezni a nyolcosztályos általános iskolát. A tanítást 
tiszteletdíjas tanárok tartották. A kezdetben a 20 fős tagozatok voltak, 
később 10 fős tagozatok, majd az iskola iránti igény a minimumra csökkent, 
az intézményt 1957-ben be is szüntetik.

57
 

 
 
A fond története: 
Átvételkor a levéltári anyag hiányos volt és rendezetlen.58 Levéltári rendezéskor az 
anyag selejtezve lett.59 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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SzTL, F.248, Fonddosszié, a Szabadkai Járási Népbizottság 8113 számú, 1956. április 27-én kelt 
végzése. 
57

SzTL, F.248, Fonddosszié, a Szabadkai Járási Népbizottság 22049 számú, 1957. december 28-án 
kelt végzése; Mojzes Antal, A közoktatás története Bajmokon, Szabadka 1985. 
58

SzTL, F.248, Fonddosszié, Iratátvételi jegyzőkönyv 03-1/18-1984 szám. 
59

SzTL, F.248, Fonddosszié, Selejtezési jegyzőkönyv 04-61/17-1986. 



F.249 AZ AGROPRODUKT TERMELŐ ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKET FELDOLGOZÓ, 
EXPORT-IMPORT TÁRSASÁG IRATAI – SZABADKA 
(„AGROPRODUKT“ EKSPORT-IMPORT, POSLOVNO 
UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA 
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – SUBOTICA) 
(1968-1984), 1962-1984 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 322 k.; / d.; 82,10 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adósság kiegyenlítés (törlés), a társaság alaptevékenységével kapcsolatos iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Társaság a Szabadkai Növénytermelő és Állattenyésztő, Húsfeldolgozó és 
Kereskedelmi Vállalat és a Szabadkai Stočar Állattenyésztő, Húsfeldolgozó és 
Húsárut Forgalmazó Vállalat összevonásával jött létre 1968. március 12-én. Két 
évvel később hozzácsatolják a szabadkai Agroservis és Agraria vállalatokat is. 
1973-ban sor kerül a belgrádi Savski venac bekebelezésére is. A Társaság 
kirendeltségei a következő városokban nyílnak meg: Belgrád, Szkopje, Pirot, 
Sremska Mitrovica, Újvidék és Budapest. Időközben a vállalkozás többször is 
változtatta struktúráját és elnevezését. 1977-ben a Társaság csődbe jut, a 
csődeljárás 1984-ben ér véget. 
 
 
A fond története: 
A csődeljárás végeztével 1984-ben a Levéltár átveszi a Társaság anyagát összesen 
82,10 ifm mennyiségben. Kétszer került sor az anyag selejtezésére, a selejtezett 



értéktelen irattári anyag mennyisége 26,20 ifm-t tett ki.60 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.250 A SZABADKAI AGROPROMET KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDÉSI VÁLLALAT IRATAI 
(„AGROPROMET“ TRGOVINA NA VELIKO I MALO – 
SUBOTICA) 
(1977-1985), 1976-1985 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 7 d.; 0,88 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Segédkönyvek és a hozzájuk tartozó iratok, pénzügyi és személyi iratok. 
 
Az iratképző története: 
Az Agropromet Kis- és Nagykereskedelmi Vállalat a Szabadkai Agroprodukt 
vállalat (Poslovno udruženje „Agroprodukt“) Fi 898/1977 számú határozata 
alapján alakul meg. A társalapítók a Kishegyesi Mezőgazdasági Birtok 
(Poljoprivredno dobro “Mali Iđoš”), a Gunarasi Mezőgazdasági Állomás 
(Poljoprivredna stanica “Gunaroš), a Bajsai Mezőgazdasági Szövetkezet 
(Poljoprivredna zadruga u Bajši), a Szabadkai Energomont Termelői-Szerelési 
Vállalat (“Energomont” proizvodno-montažno preduzeće) és a Szabadkai 
Állatorvosi Intézet (Veterinarki zavod Subotica) voltak. A vállalat 
alaptevékenysége az élelmiszeripari termékekkel való nagy- és kiskereskedés. A 
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vállalat 1978-ban csődbe ment, a csődeljárás 1985-ben zárul le. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag átvételére 1984-ben kerül sor,61 levéltári rendezésere pedig 1994-
ben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.251 A JÁRÁSI IPARKAMARA KISHEGYESEI 
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI 
(POVERENIŠTVO SRESKE ZANATSKE KOMORE – MALI 
IĐOŠ) 
(1923-1963), 1920-1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 23 k.; 8 d.; 1,2 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Segédkönyvek és a hozzá tartozó iratok, az igazgatóbizottság, városi bizottságok, 
évi közgyűlések jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, pénzügyi-számviteli 
könyvek, nyilvántartás a tagsági díjak befizetéséről, az Iparkamara levelezése, az 
iparosok, tanoncok jegyzékei, segédekkel, tanoncokkal kötött szerződések. 
 
Az iratképző története: 
A Kishegyesi Ipartestület 1923-ban alakul meg. Ebben az évben hozzák meg a 
testület első alapszabályait az iparosok érdekeinek védelme céljából. Az új 
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alapszabályokat 1928-ban hozzák meg. Az Ipartestület szervei a közgyűlés, az 
elnökség, a felügyelő bizottság és az Újvidéki Iparkamara. Fennállása alatt az 
iparkamara többször is változtatja elnevezését, 1961-től egészen fennállásának 
végéig a neve: A Szabadkai Járási Iparos-Közügyi Kamara Kishegyesi 
Kirendeltsége (Sreska zanatsko-komunalna komora Subotica – Povereništvo Mali 
Iđoš). A Kamara feladatai: a közösségi és jótékonysági szellem fejlesztése, a 
szakma előmozdítása, a tanoncok és segédek gondviselése, tanfolyamok, 
előadások, kiállítások szervezése. Az Iparkamara beszüntetésére 1963-ban kerül 
sor. 
 
A fond története: 
A Kamara levéltári anyagát 1984. november 8-án vette át a Levéltár a Kishegyesi 
Képviselő-testület anyagával együtt. 1985-ben a Kamara anyagából külön fond 
létesítésére került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.252 A JÁRÁSI IPARKAMARA BÁCSFEKETEHEGYI 
KIRENDELTSÉGE (IPARTESTÜLET 1950-IG) – 
BÁCSFEKETEHEGY (POVERENIŠTVO SRESKE 
ZANATSKE KOMORE – FEKETIĆ) 
(1905-1959), 1889-1960 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 12 k.; 13 d.; 1,6 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a kézműiparosok (iparosok) munkájáról, annak folyamatosságáról, 



megszakításáról, tanoncokról, a segédvizsgákról, a Kamara tisztviselőiről, 
gyűléseiről, évi jelentések annak tevékenységéről. 
 
Az iratképző története: 
A Bácsfeketehegyi Ipartestület 1905-ben alakul meg. Az alapszabályokat a 
Monarchia Kereskedelmi Minisztériuma hagyja jóvá 1905. október 24-én. A 
testület nyilvántartást vezet a segédekről, gondját viseli azokiskoláztatásáról; az 
adminisztratív ügyek lebonyolítása az elnökség jegyzőjére van bízva, jogi tanácsot 
pedig az elnökség ügyvédje biztosít; a Kamara munkájának törvényességét az 
iparosok megbízottja ellenőrzi. Az ipartestület elnevezése többször is változott: 
– 1924-ig “Bácsfeketehegyi Ipartestület 1905“ 
– 1924-1927-ig „Zanatlijsko udruženje Crno Brdo 1905“, 
– 1927-1928-ig „Zanatlijsko udruženje Feketić“ 
– 1929-1932-ig „Zanatlijska korporacija Feketić“, 
– 1932-1940-ig „Udruženje zanatlija Feketić 1905“, 
– 1942-1945-ig Topolya és Vidéke Ipartestülete Bácsfeketehegyi Kirendeltsége 
1887-1942, 
– 1945-1951-ig „Povereništvo udruženja zanatlija za Srez Bačkotopolski Feketić“, 
– 1952-1959-ig „Sreska zanatska komora Bačka Topola – Povereništvo Feketić“.62 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát 1984. november 8-án vették át. Rendezés közben 3,1 ifm 
irattári anyag kiselejtezésére került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
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F.253 BENNLAKÁSOS ALSÓ EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA – 
SZABADKA 
(NIŽA MEDICINSKA ŠKOLA INTERNATSKOG TIPA – 
SUBOTICA) 
(1947-1954), 1947-1954 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.; 2 d.; 42,24 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: különböző bizottságok jegyzőkönyvei, tanulói nyilvántartások, tanulók 
anyakönyvei, osztálynaplók. 
Iratok: általános és tanulókkal kapcsolatos átiratok, jelentések, utasítások az iskola 
tevékenységét illetően. 
 
Az iratképző története: 
A Bábaképző Iskolát 1947-ben alapítják meg.63 A későbbiekben nevet változtat, 
Bábaképző Iskola Igazgatósága, majd Bennlakásos Alsó Egészségügyi Iskola – 
Szabadka elnevezés alatt működik. Két tagozatban folyt a tanítás: egyikben a 
bábák oktatása, a másikban pedig ápolónőké. A tanárok tiszteletdíjas oktatók 
voltak másik iskolákból. A tanítás gyakorlati részét tartó tanárok és orvosok 
hiányában, valamint a tartományi szintű egészségügyi intézmények újjászervezése 
következtében az iskolát 1952-ben be kellett szüntetni. A bábák oktatása ezentúl a 
Szabadkai Orvos-segéd Iskolában folytatódik.64 
 
A fond története: 
A levéltári anyag rendezetlen állapotban került a Levéltárba 1955-ben a Szabadkai 
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Orvos-segéd Iskola iratanyagával együtt. 65  Rendezéskor bebizonyult, hogy az 
átvett anyag két fond állagát tartalmazza, úgyhogy ennek következtében a 
kiválasztott iratanyagból új fond, a Szabadkai Bennlakásos Alsó Egészségügyi 
Iskola létesítésére került sor.66 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok kisebb részben megőrzöttek. 
 
 

F.254 MARIKA CIPŐGYÁR ÉS KERESKEDÉS – SZABADKA 
FABRIKA I TRGOVINA CIPELA „MARIKA“ – SUBOTICA 
(1941-1946), 1939-1946 
 
 
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: 
Jegyzőkönyvek, átiratok, számadási pénzügyi iratok, adatok a munkások 
felvételéről. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Marika Cipőgyár és Kereskedést 1941. december 15-én alapítják. A 
gyár tulajdonosa Tumbász Simon, a Részvénytársaság belső tagja Vladimir 
Borošić, a kültagok Bakos Valéria és dr. Tamás András. A Marika Cipőgyár és 
Kereskedés Rt. megveszi a Berla cipőkészítő műhelyt Szabadkán. A megszállás 
alatt a vállalat neve: Marika Cipőgyár és Kereskedés – Betéti Társaság. A 
felszabadulás után a gyár a katonaság számára gyárt lábbelit. 1946. január 10-én a 
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gyárat az állam konfiskálja. A cégjegyzékből 1946. október 22-én törlik.67 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga a Szabadkai Prva petoljetka Cipőgyár iratanyagával lett 
átvéve.68 1984-ben sor kerül a fond rendezésére és szétválasztására.69  Az előző 
fondon kívül két új fond alakul: A Szerec fivérek Szebra Cipőgyára és a szabadkai 
MarikaCipőgyár és Kereskedés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.255 A SZEREC FIVÉREK SEBRA CIPŐGYÁRÁNAK 
IRATAI – SZABADKA 
FABRIKA CIPELA „SEBRA” BRAĆA SEREC – SUBOTICA 
(1936-1947), 1936-1947 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 8 d.; 0,96 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A gyár alakulásával, regisztrációjával és megszüntetésével kapcsolatos iratok, 
jegyzőkönyvek, a szakszervezet iratai, a Szerec fivérek személyes iratai, a 
munkások foglalkoztatásával kapcsolatos adatok, pénzügyi-számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Járás Főszolgabírói Hivatalának engedélye alapján 1936-ban 
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megalakul a Sebra Cipőgyár Szabadkán. A vállalat igazgatóságát Szerec István és 
Jakab fivérek képezték. Tevékenysége cipőgyártás a civil lakosság számára. 
1946. december 5-én a gyárat államosítják. Szerbia Népköztársaság Iparügyi 
Minisztériumának Bőr- és lábbeligyártó Állami Igazgatósága által 1947. április 15-
én kiadott végzése következtében a Sebra Cipőgyár megszűnik mint önálló 
vállalkozás és a Marika Cipőgyár és Kereskedés igazgatása alatt folytatja 
tevékenységét. 
 
Afond története: 
A fond iratanyaga a Szabadkai Prva petoljetka Cipőgyár iratanyagával lett 
átvéve.70 1984-ben sor kerül a fond rendezésére és szétválasztására.71  Az előző 
fondon kívül két új fond alakul: A Szerec fivérek Sebra Cipőgyára és a szabadkai 
Marika Cipőgyár és Kereskedés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.256 A KISHEGYESI VARMUZSA CSALÁD IRATAI – 
KISHEGYES 
(PORODICA VARMUŽA – MALI IĐOŠ) (1811- ?), 
1860-1943 
 
 
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 fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A család tagjainak vagyonjogi iratai, átiratai, adásvételi szerződések, 
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folyamodványok stb. 
 
Az iratképző története: 
A család tagjai nagybirtokosok voltak Kishegyesen. Az iratok a család vagyonjogi 
viszonyain kívül sajnos nem tartalmaznak más adatokat, amelyek szélesebb körű 
információkat tartalmaznának a család történetével kapcsolatban. 
 
A fond története: 
Az iratanyag 1983-ban került elő a Levéltár raktárhelyiségeiből rendezetlen 
állapotban.72 Az iratok rendezésére 1985-ben került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.257 PACSÉR KÖZSÉG – PACSÉR 
(OPŠTINA PAČIR – PAČIR) 
(1886-1918), 1908-1915 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k; 1 d.; 0,12 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Haláleset jelentések, polgárok ügyrendezésével kapcsolatos iratok, iparosok és 
kereskedők támogatási szabályzata postán és községeken keresztül.73 
 
Az iratképző története: 
Pacsér település első említése 1409-ben volt, később 1462-ben, amikor Mátyás 
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király odaajándékozza azt édesanyjának. A település-puszta az idők folyamán 
többször is vált birtokost. A török defterek szerint 1580-1582-ből Pacséron 16 ház 
létezett és a település a szabadkai náhijehez tartozik.74 Az első pecsét a település 
címerével 1790-ből a “Sig. Poss. Batser 1790”(Pacsér birtok pecsétje) felirattal 
van ellátva, a másik 1836-ból pedig “Bácsér Helység 1836” szöveggel. 
A migrációk következtében a lakosok száma növekedett, a település községgé 
fejlődött. 1918-ig a községek szervezetét az 1871-ben meghozott Magyar törvény 
18. törvénycikke határozta meg.75 E törvény szerint a községek lehettek kis- és 
nagyközségek. A község státuszáról a belügyminiszter határozott. Jogait a község a 
közgyűlésen keresztül valósíthatta meg. A közgyűlés tagjainak felét a polgárok 
választották, a másik felét pedig a legtöbb adót fizető polgárok soraiból választott 
tagok képezték. Száz lakosra 1 képviselő járt. A képviselőket hat évre 
választották.76 
A községek hatáskörét 1918-ig az 1886-os A községek szervezetét meghatározó 
törvény szabályozza.77 A községek alá voltak rendelve a Kormány és a Megyei 
hatóságoknak, törvényi keretek közt önállóan intézte belső ügyeit, rendelkezett 
saját vagyonával, adóügyeivel. Községi szervein keresztül köteles volt eleget tenni 
a törvénben előírt kötelezettségeinek. Az 1904-ből származó pecséten a következő 
szöveg látható: “Bács-Bodrog Vármegye Pacsér Község 1904” 78 Az Osztrák–
Magyar Monarchia megbukásával 1918-ban Pacsér mint község is megszűnik. 
 
A fond története: 
 A fond levéltári anyagát a Történelmi Levéltár 1968-ban vette át.79 Az iratok a 
Pacsér község 1921-1940 közötti állagából kerültek elő rendezetlen állapotban. A 
rendezésre 1970/71-ben került sor. A fond csak néhány tárgyat tartalmaz, a 
hátralévő levéltári anyag sorsa sajnos ismeretlen maradt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F.258 PACSÉR KÖZSÉG – PACSÉR 
(OPŠTINA PAČIR) 
(1941-1944), 1941-1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Nyilvántartás a református temetőben 1941.december 18-án történt kivégzésekről, 
a Topolyai járás elöljárója által kiadott utasítások hivatalnoki ügyekben, a 
hadirokkantak elhelyezésével, iparűzéssel, selyemeper ültetésével kapcsolatban. 
 
Az iratképző története: 
 Az 1941. évi XX. törvénycikk80 meghozatala következtében Bácskában a katonai 
közigazgatást követően bevezetik a civil hatalom helyi szerveit, közigazgatási 
egységeit. Bácska nagyobb részét szervezetileg a Bács-Bodrog vármegyéhez 
csatolták. A Vármegyéken belül járások, ezeken belül saját közigazgatással 
rendelkező községek képezték a közigazgatási egységeket. Bács-Bodrog vármegye 
járásai a következők: Apatin (9 községgel), Hódság (13 községgel), Kúla (9 
községgel, Becse (5 községgel), Palánka (14 községgel), Titel (10 községgel), 
Topolya (8 községgel), Újvidék (15 községgel), Zenta (3 községgel), Zombor (12 
községgel), Zsablya (Žabalj) (5 községgel).81 Pacsér község a Topolyai járáshoz 
tartozott. 
A járási elöljárókat és községi jegyzőket a belügyminiszter nevezte ki. A községi 
képviselő-testület tagjai a megszállás alatt nem választás útján, hanem kinevezés 
útján kerültek posztjukra. 
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A háború miatt ezen a területen is teljes mozgósítást és katonai közigazgatást 
vezetnek be. 
1944 októberében Bácska felszabadulására kerül sor. Ezek után megszűnik Pacsér 
község is. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyaga 1968-ban kerül a Levéltárba82 Pacsér község 1919-1941-es 
periódusából származó irataival együtt. Rendezés közben 1971-ben kiválik az 
ehhez a fondhoz tartozó anyag, amely csupán hat tárgyból áll (0,01 ifm).83Ezeket 
megvédésük érdekében levéltári dobozba helyezték, így a fond hivatalos 
mennyisége 0,12 ifm-t tesz ki. A fond hátralévő anyagának sorsa ismeretlen. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.259 ÓMORAVICA NAGYKÖZSÉG IRATAI – ÓMORAVICA 
(OPŠTINSKO POGLAVARSTVO STARA MORAVICA – 
STARA MORAVICA) 
(1919-1941), 1919-1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:2 k.;123 fasc.; 9,15 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A község illetékességéből eredő iratok: útépítéssel és egyéb pénzügyi beruházással 
kapcsolatban, jelentések a faluban uralkodó viszonyokról, mozgósításról, bizalmas 
ügyiratok. 
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Az iratképző története: 
Ómoravica első említésével az 1580-1590 között keletkezett török defterekben 
találkozhatunk. 1738-ban mint a puszta haszonbérbe adásáról tanúskodnak a 
dokumentumok, 1750-ben pedig eladásra szánt kamarai birtokként tesznek 
említést róla. A népvándorlás következményeként a település lakosságának száma 
gyarapodik és nagybirtokosok tulajdonába kerül. A községez tartozott még Felső 
Roglatica puszta is. Az 1886-os Magyarországon hozott törvény 84  alapján 
községgé válik, 1900-ban 6760 lélekszámmal és 1464 házzal, postával, távírdával, 
bankkal és évente három vásárt is tartott.85 
Az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborús összeomlása után és Bánát, 
Bácska és Baranya Jugoszláviához csatolása után (1918. nov. 25.), a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság része lett (1918. dec. 1.). Ómoravica közigazgatási 
(községi) státusa nem változott, és továbbra is az érvényben maradó 1886-os 
Magyarországon hozott törvény alapján működött. Az 1922-ben meghozott 
törvény86 alapján, amely szerint a Szerb–Horvát –Szlovén Királyság közigazgatási 
területeit körzetekre, járásokra, községekre majd városokra osztotta be, Ómoravica 
község a Topolyai járáshoz tartozott a Bácskai körzetben. 
1933-ig, A községekről szóló törvény 87  meghozataláig a községnek önálló 
ügykezelése volt, mint jogi személy rendelkezett saját vagyonával. 
A község neve „Opštinsko poglavarstvo Stara Moravica“ 1931-ben megváltozik és 
1941-ig marad „Opština staro-moravička, srez Bačko-topolski, Stara Moravica“ a 
község megszűnéséig. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1968-ban veszi át a F.31 Ómoravica község 
1890-1918. irataival rendezetlen állapotban.88 1985-től ezek az iratok új fondot 
képeznek. 
 
A megőrzöttség szintje: 
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A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.260 BÁCKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
BÁCSKOSSUTHFALVA 
(OPŠTINA STARA MORAVICA – STARA MORAVICA) 
(1941-1944), 1941-1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 6 k.; 2 fasc.; 0,30 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezés: részben, 2 tárgy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a község hivatalnokairól, a falu árammal való ellátásáról, szolgáltatási 
árakról, vásárok megtartásáról, lakott és mezőgazdasági parcellákról Alsó- és 
Felső Roglaticán. 
Az iratképző története: 
Az 1941. évi XX. törvénycikk89 meghozatala következtében Bácskában a katonai 
közigazgatást követően bevezetik a civil hatalom helyi szerveit, közigazgatási 
egységeit. Bácska nagyobb részét szervezetileg Bács-Bodrog vármegyéhez 
csatolták. A vármegyéken belül járások, ezeken belül saját közigazgatással 
rendelkező községek képezték a közigazgatási egységeket. Bács-Bodrog vármegye 
járásai a következők: Apatin (9 községgel), Hódság (13 községgel), Kúla (9 
községgel, Becse (5 községgel), Palánka (14 községgel), Titel (10 községgel), 
Topolya (8 községgel), Újvidék (15 községgel), Zenta (3 községgel), Zombor (12 
községgel), Zsablya (5 községgel).90 Bácskossuthfalva község a Topolyai járásba 
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tartozott. A falu neve Bácskossuthfalva község, Bácskossuthfalva nagyközség. 
Mindkét elnevezés használatban volt. A bélyegzőn a “község” szó, a pecséten 
viszont a “nagyközség” szó állt a falu neve mellett.91 
A járási elöljárókat és községi jegyzőket a belügyminiszter nevezte ki. A községi 
képviselő-testület tagjai a megszállás alatt nem választás útján hanem kinevezés 
útján kerültek posztjukra. 
A háború miatt ezen a területen is teljes mozgósítást és katonai közigazgatást 
vezetnek be. 
1944 októberében Bácska felszabadult. Ezek a történések következtében, mint 
olyan, megszűnik Bácskossuthfalva nagyközség is. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1968-ban veszi át a F.31 Ómoravica község 
1890-1918. irataival rendezetlen állapotban.92 1985-től ezek az iratok új fondot 
képeznek. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

                                                 
91

SzTL, F.260, Fonddosszié, Az áttekintő raktári jegyzék bevezető jegyzete. 
92

SzTL, F.31, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-524/1968. sz. 



F.261 SZENT-MÁRIA (KORÁBBI NEVÉN SZABATKA) 
KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS 
TANÁCSÁNAK IRATAI 
 
PRIVILEGIATUM OPPIDUM REGIO – CAMERALIS 
SZENT-MÁRIA, ANTEHAC SZABATKA VOCATI 
 
(MAGISTRAT POVLAŠĆENE KRALJEVSKO-KOMORSKE 
VAROŠI SENT MARIJE, PRE ZVANE SABATKA) 
 
(1743-1778), 1701-1782 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 25 k.; 41 d.; 6,40 ifm. 
Nyelv: latin (90%), bunyevác, magyar, német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, egyes iratról készült tartalmi 
kivonatok 1743-1766. évből (regeszták), analitikus leírások az 1767-1778-as 
években keletkezett ügyiratokról, név-, tárgy- és helynévmutatók az 1743-1778-as 
években keletkezett ügyiratokra vonatkozólag, az 1743-1764-ben készült 
jegyzőkönyvek tartalmi kivonatai és az ezekhez készült név-, tárgy- és 
helynévmutatók. 
A fond jelentősége: kiemelten jelentős 
Mikrofilmezés: részben, 1743-1778. évi jegyzőkönyvek 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Tanácsülési jegyzőkönyvek; polgári és büntető perek jegyzőkönyve; adókönyvek; 
országgyűlési naplók; Bernát József országgyűlési magánnaplója; országgyűlési 
iratok; országgyűlési határozatok; királyi rendeletek; a Hétszemélyes Tábla 
döntvénytára; az Udvari Kancellária rendeletei; a királyi törvényszéki beadványok 
naplója; peres ügyek; Erdély törvényei; iktatott iratok; hivatalnokokról 
nyilvántartások; szerződések; tisztújítási iratok; gyám- és hagyatéki ügyek. 
 



Az iratképző története: 
1743. május 7-én Prágában kelt és Mária Terézia királynő által aláírt 
szabadságlevél (privilégiummal) az eddigi katonai települést szabadalmazott 
kamarai mezővárossá tette, címerrel ajándékozta meg és eddigi nevét Szent-
Máriára változtatta. A város a katonai hatóság alól teljesen felmentve polgári 
hatóság alá tartozik. 
A Szent-Mária szabadalmazott királyi mezőváros közigazgatási ügyekben Bácska 
vármegyének hatáskörébe tartozik, földesúri ügyekben viszont a Királyi kamara 
illetékes. A helyi közigazgatás szervezetének részleteit a privilégiumon kívül 
később több a város és a kamara között kötött szerződés szabályozza. Ezek szerint 
a helyi közigazgatás szervei a Magisztrátus vagy Belső Tanács és a Választott 
község (esküdt polgárok) vagy a Külső Tanács. 
A Tanácsot 12 tanácsnok képezi, akiket egész életükre választanak meg és egy 
évenként újraválasztott bíró, mind római katolikus vallású. Az 1743. június 28-ai 
szerződés(Pozsonyban a magyar kir. kamarával kötött örökös szerződés 
részletesen lefekteti a tanács választásának szabályait amely évenként Szt. György 
napján tartandó a 60 egyénből álló esküdt polgárok vagy választott község által. 
Kezdetben a nemesség nem vett részt a város közigazgatásának helyi szerveiben; 
velük 1748-ban kötött a város szerződést, amely szerint lehetővé vált kooptálásuk 
az elhalt tanácsnokok posztjára. Helyükre később csak a nemesek köréből lehetett 
új tanácsnokot választani. 
A Magisztrátus restaurációját a Magyar Kamara képviselője jelenlétében történt a 
Magisztrátus és a Választott község tisztújítási gyűlésén. 
A belső közigazgatási ügyek alatt a város polgári és gazdasági ügyeit jelentették. 
Gazdasági ügy minden, a város vagyonával, annak használatával, jövedelmével, 
kiadásaival, adóügyeivel kapcsolatos tárgy. Polgári ügyeknek a személyi, személyi 
vagyonjogi, közbiztonsági, hagyatéki és közügyek számítottak. A város 
szabadsága az igazságszolgáltatás terén a törvénykezés jogára vonatkozik, polgári, 
kihágási és bűnfenyítő eljárásokra. Komolyabb büntető eljárás esetén a város 
hatáskörébe tartozott a pallosjoggal (jus gladii) járó törvénykezés is alattvalóinak 
élete és halála fölött. Az imént említett ügyeket a város fő közigazgatási szervének, 
a Magisztrátus gyűlésein tárgyalták meg. A Magisztrátus mellett a Választott 
község is tartott időnként gyűléseket, főleg adóügyekben és a Magisztrátushoz 
intézendő javaslatok meghozásában. A város önállóságával és szabadalmaival 
kapcsolatos, valamint vagyonjogi ügyekben a Választott Község kötelezően 
összegyűlt a végső határozatok meghozatala céljából. A Magisztrátus gyűlésein a 
bíró elnökölt, a Választott Község gyűlésein 1949. április 27-től a szószóló 



(tribunus plebis). 
Eleinte a Magisztrátus gyűléseit privát házakban tartották 1751-től pedig a 
Városházán. Ezeken a gyűléseken a Magisztrátus választotta, kinevezte, szükség 
szerint felfüggesztette vagy felmondásban részesítette a városi tisztviselőket és 
segédszemélyzetét: jegyző, városi pénztárnok, kamarás és a többi a városi 
pénztárból fizetett személyzet (hajdúk, rendőrök, őrök, pásztorok, hentesek, 
hajcsárok stb.). A városi hivatalnokok közt legfontosabb szerepe a jegyzőnek volt. 
Feladatköre a Magisztrátus jegyzőkönyveinek, a város lakosságáról néhány 
nyilvántartás, vagyon- és adóösszeírások vezetése, jogi és fizikai személyek 
beadványainak megfogalmazása, ezek archiválása és őrzése. Felelős volt az egész 
városi adminisztráció működéséért, ő állította fel a város kezdetleges irattári-
levéltári rendszerét. 
A Szent Mária kiváltságos kamarai mezőváros 1779-ben megszűnik, a királynő 
Maria Theresiopolis néven szabad királyi várossá nevezi ki. Ezzel egy új történeti 
korszaknak néz a város elébe.93 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga Levéltárba kerüléséig a Városháza különböző helyiségeiben 
helyezkedett el.94 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. 95  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. 96  Az iratok korszakok szerinti szétválasztásakor, és egyben az új 
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fondok alakításakor olyan könyvek és iratok is be lettek sorolva a fondba, amelyek 
más iratképző tevékenysége által keletkeztek, és nem volt megfelelő helyük másik 
fondok állagaiban, azonban kronológiai vagy földrajzi vonatkozásukból kifolyólag 
ide tartozhattak. Ilyenek: kéziratos könyvek, képviselő-testületi naplók, jogi 
kézikönyvek, királyi rendeletek és bírósági határozatok kresztomátiái, a Vajdasági 
Levéltártól átvett Szabadkára vonatkozó iratanyag. A fondhoz csatolt iratok 
keletkezése miatt az iratok évköre meghaladja az iratképző évkörét (1701)1743-
1778(1782).97 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.262 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG – KISHEGYES 
(OPŠTINA MALI IĐOŠ – MALI IĐOŠ) 
(?-1918), 1896-1918 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; / d.; 0,05 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Egy tanácsi jegyzőkönyv, közgyűlési jegyzőkönyvek, iktató. 
 
Az iratképző története: 
Kishegyes a Topolyai járásban van. Első említésével 1476-ban találkozhatunk a 
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Marothiak tiszavidéki birtokaként. A falu Kishegyes-pusztán épült, a Krivaja-patak 
völgyében. Sajátságos, hogy az 1770-ben használt első pecsétjének körirata német 
és neve “Mariathersiastadt 1770”. Ez a név sehol másutt és máskor nem található. 
A katolikus parókiát 1776-ban alapították és az anyakönyvi bejegyzések is ez 
évben kezdődnek. Hegyes vagy Kishegyes néven a falut 1783-ban felmérték és 
úrbérileg rendezték.98 A község tevékenységét az 1836. évi I. törvény, az 1871. évi 
XVIII., az 1876. évi V., valamint az 1886. évi XXII. számú törvénycikkek 
határozták meg, és amely alapján Kishegyes nagyközség néven 1918 decemberéig 
működött. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1985-ben vette át a Levéltár a Kishegyesi Községi Képviselő-
testülettől.99 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.263 KISHEGYES KÖZSÉG – KISHEGYES 
(OPŠTINA MALI IĐOŠ – MALI IĐOŠ) 
(1919-1941), 1919-1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 1 d.; 0,22 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Községi Képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, számviteli könyvek, 
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kataszteri parcellák tervrajza. 
 
Az iratképző története: 
1933-ban a Jugoszláv Királyság ideje alatt, új törvényt hoztak a községekről.100 
Meghozataláig a községek működését az 1886-os magyar törvény szabályozta, 
amelyet az első világháború után módosítottak. Az új törvény szerint a község jogi 
személy volt a közjog és a magánjog értelmében is, rendelkezhetett ingó és 
ingatlan vagyonnal, kötelmi joggal, önállóan gazdálkodhatott. 1933-tól egészen a 
magyar közigazgatás kezdetéig, 1941-ig. Csak a 3000 lakóst meghaladó 
településnek ismerték el községi státusát. 1922-ben a délszláv állam közigazgatási 
felosztása alapján léteztek körzetek, kerületek, járások és községek. Kishegyes 
(Mali Iđoš) mint község a Bácskai körzet, Szabadkai kerület, Topolyai járásához 
tartozott. 
A község többször is névváltozáson ment keresztül, 1931. július 11-től egészen 
1941. évig az Opština Malo Iđoška Srez bačkotopolski elnevezést viseli. 
Kishegyesen kívül a községhez tartoztak még Lovćenac és Feketić. Az adózás 
szempontjából Kishegyes külön kataszteri község volt és a Szabadkai Telekkönyvi 
Hivatalhoz tartozott. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1985. december 27-én vette át rendezetlen 
állapotban.101  Az iratok korszakok szerinti szétválasztására 1985-ben került sor 
amikor az 1919-1941. periódusban keletkezett iratanyagból külön fondot 
alapítottak. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F.264 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES 
(OPŠTINA MALI IĐOŠ – MALI IĐOŠ) 
(1941-1944), 1941-1944 
 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 1 d.; 0,22 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Községi Képviselő-testület jegyzőkönyvei, iktatók, születési anyakönyvek, adatok 
a hadi kárról, tisztviselők kitüntetéséről, utak és épületek építéséről. 
 
Az iratképző története: 
Az 1941. évi XX. törvénycikk102 meghozatala következtében Bácskában a katonai 
közigazgatást követően bevezetik a civil hatalom helyi szerveit, közigazgatási 
egységeit. Bácska nagyobb részét szervezetileg a Bács-Bodrog vármegyéhez 
csatolták. A vármegyéken belül járások, ezeken belül saját közigazgatással 
rendelkező községek képezték a közigazgatási egységeket. Bács-Bodrog vármegye 
járásai a következők: Apatin (9 községgel), Hódság (13 községgel), Kúla (9 
községgel, Becse (5 községgel), Palánka (14 községgel), Titel (10 községgel), 
Topolya (8 községgel), Újvidék (15 községgel), Zenta (3 községgel), Zombor (12 
községgel), Zsablya (5 községgel).103 Kishegyes nagyközség a Topolyai járáshoz 
tartozott. 
A járási elöljárókat és községi jegyzőket a belügyminiszter nevezte ki. A községi 
képviselő-testület tagjai a megszállás alatt nem választás útján hanem kinevezés 
útján kerültek posztjukra. 
A háború miatt ezen a területen is teljes mozgósítást és katonai közigazgatást 
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vezetnek be. 
1944 októberében Bácska felszabadult. Ezek után megszűnik Kishegyes 
nagyközség is. 
 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1985. december 27-én vette át rendezetlen 
állapotban.104 Az iratok korszakok szerinti szétválasztására 1985-ben került sor, 
amikor az 1941-1944 közötti periódusban keletkezett iratanyagból külön fondot 
alapítottak. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.265 KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
IRATAI – KISHEGYES 
(SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ – MALI IĐ0Š) 
(1944-?), 1944-1971 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 172 k.; 286 d.; 145 fasc.; 61,40 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Népbizottsági és képviselő-testületi jegyzőkönyvek, iktatók, mutatók, pénzügyi-
számviteli és adóügyi könyvek, iktatott iratok, hivatalnokok személyi iratai, 
tervrajzok, építési engedélyek, kötelező gabona beszolgáltatásról, gépjárművekről 
vezetett nyilvántartások, üzletek regisztrációja, hadikár bejelentések, a járási 
vagyonelkobzási bizottság iratai, földkisajátításról végzések stb. 
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Az iratképző története: 
A népfelszabadító bizottságok 1944-ben kezdik meg tevékenységüket, hivatalosan 
azonban működésüket az 1946-ban meghozott népfelszabadító bizottságokról 
szóló általános törvény (Opšti zakon o narodnim odborima) szabályozza. 
Népbizottságokat alapíthattak a következő közigazgatási egységek: helység (falu), 
város, járás és körzet.105 1946 után a Népfelszabadító Bizottság Népbizottságként 
működik. 1952-ig Kishegyes helyi népbizottságaként létezik, ezután pedig 
Kishegyes Népbizottságaként. 
Az 1955-ös, A községeket és járásokat szabályozó törvény szerint (Opšti zakon o 
uređenju opština i srezova, 1955.g.) az alapvető közigazgatási egységet a község 
képezi. 106  A Szerb Népköztársaság területén lévő járások és községekről szóló 
törvény alapján a községek újjászervezésére kerül sor, ami által a községek a 
közügyi közigazgatás és helyi hatalom központjává lettek.107 
A Szerb Szocialista Köztársaság alkotmányának108 valamint az alkotmánytörvény 
meghozatalával megszűnnek a községi népbizottságok, hatáskörüket a községi 
képviselő-testületek folytatják. A közigazgatás fő szerve a községi képviselő-
testület amely a községi tanácsból és a munkaközösségek tanácsából állt. A 
községi képviselő-testület feladata határozatok, rendeletek, utasítások, végzések, 
javaslatok meghozása volt. Elnökét a községi képviselők soraiból választják, kinek 
feladata a képviselő-testület munkájának megszervezése, a gyűlések összehívása, a 
községi képviselő-testület munkájának összehangolása a többi községi 
közigazgatási szervével, azok tevékenységének felügyelete. A községi képviselő-
testületnek tevékenységét még munkakörök szerinti külön szervek, bizottságok is 
segítik. Feladatuk a munkakörükhöz tartozó javaslatok, határozatok 
tanulmányozása, véleményezése. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1985. december 27-én vette át rendezetlen 
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állapotban.109 Az iratok korszakok szerinti szétválasztására 1985-ben került sor, 
amikor az 1944-1971 közötti időszakban keletkezett iratanyagból külön fondot 
alapítottak. Nagyobb selejtezést 1985-ben végeztek.110 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.266 A BÁCSFEKETEHEGYI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY 
(NARODNI ODBOR OPŠTINE FEKETIĆ – FEKETIĆ) 
(1944-1959), 1944-1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 42 k.; 40 d.; 5,90 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a népbizottság szervezetéről, választásokról, a lakosság ellátásáról, 
mozgásáról, hadirokkantak és hadiárvák egészségügyi ellátásáról, szociális 
segélyről, állami tulajdonba vételéről (nacionalizáció), telepesekről, külföldi 
állampolgárok vagyonáról, lakóházak adásvételéről, vállalatok alapításáról, 
beszüntetéséről, az intézményekben a foglalkoztatottak áthelyezéséről, 
kinevezéséről, felmondásokról, pénzügyekről. 
 
Az iratképző története: 
1944 októberétől 1946 októberéig a fondképző elnevezése Helyi Népfelszabadító 
Bizottság Bácsfeketehegy (Mesni narodnooslobodilački odbor Feketić). 1946 
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októberétől 1952 áprilisáig pedig Helyi Népbizottság Bácsfeketehegy (Mesni 
narodni odbor Feketić). 1952 októberétől A községi népbizottságokról szóló 
törvény (Zakon o narodnim odborima opština) alapján az elnevezés Községi 
Népbizottság Bácsfeketehegy (Narodni odbor opštine Feketić).111 Az 1952. évi, A  
Szerb Népköztársaság területének községekre, városokra és járásokra való 
felosztására vonatkozó törvény (Zakon o podeli teritorija NR Srbije na opštine, 
gradove i srezove) a Bácsfeketehegyi Községi Népbizottság a Topolyai járáshoz 
tartozott. 112  A községet Selište és Bácsfeketehegy képezték. A Népbizottság 
Bácsfeketehegyen székelt, a község pedig 1955-től a Topolyai Járási Népbizottság 
részévé vált. 113  A Bácsfeketehegyi Népfelszabadító Bizottság megszüntetésére 
1959-ben kerül sor, a Kishegyesi Népfelszabadító Bizottsághoz csatolják a 
Szabadkai járásban.114 
A helyi népbizottságok feladata a helyi jellegű közügyek ellátása volt: gazdasági, 
pénzügyi, szociális, egészségügyi, közművelődési téren valamint a felsőbb 
instanciák által hozott utasítások és határozatok véghezvitele. A munka 
lebonyolítása gyűléseken, bizottságok és tanácsok közreműködésével történt. A 
községet az elnök képviselte akit a képviselő-testület soraiból választottak. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga 1985-ben lett átvéve a Kishegyesi Képviselő-testülettől.115 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.267 LOVĆENACI NÉPBIZOTTSÁG IRATAI – LOVĆENAC 
(NARODNI ODBOR OPŠTINE LOVĆENAC – LOVĆENAC) 
(1944-1959), 1945-1959 
 
 

                                                 
111

Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS) 1952/15. sz., 153. 
112

Uo. 
113

A Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS) 1955/56. sz., 434. 
114

A Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS) 1959/51. sz., 803. 
115

SzTL, F.266, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 04-21/1987. sz. 



Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 49 k.; 33 d.; 5 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő irattári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a népbizottság szervezetéről, választásokról, a lakosság ellátásáról, 
mozgásáról, hadirokkantak és hadiárvák egészségügyi ellátásáról, szociális 
segélyről, állami tulajdonba vételéről (nacionalizáció), telepesekről, külföldi 
állampolgárok vagyonáról, lakóházak adásvételéről, vállalatok alapításáról, 
beszüntetéséről, az intézményekben a foglalkoztatottak áthelyezéséről, 
kinevezéséről, felmondásokról, pénzügyekről, kisiparosok üzleteiről. 
 
Az iratképző története: 
1944 októberétől 1946 októberéig a fondképző elnevezése Helyi Népfelszabadító 
Bizottság Lovćenac (Mesni narodnooslobodilački odbor Lovćenac). 1946 
októberétől 1952 áprilisáig pedig Helyi Népbizottság Lovćenac (Mesni narodni 
odbor Lovćenac). 1952 októberétől A községi népbizottságokról szóló törvény 
(Zakon o narodnim odborima opština) alapján az elnevezés Községi Népbizottság 
Lovćenac (Narodni odbor opštine Lovćenac). 116  Az 1952. évi, A Szerb 
Népköztársaság területének községekre, városokra és járásokra való felosztására 
vonatkozó törvény (Zakon o podeli teritorija NR Srbije na opštine, gradove i 
srezove) a Lovćenaci Községi Népbizottság a Topolyai járáshoz tartozott. 117  A 
Népbizottság Lovćenacon székelt, a község pedig 1955-től a Topolyai Járási 
Népbizottság részévé vált. 118  A Lovćenaci Népfelszabadító Bizottság 
megszüntetésére 1959-ben kerül sor, a Kishegyesi Népfelszabadító Bizottsághoz 
csatolják a Szabadkai járásban.119 
1946. december 1-jén a Sekić elnevezésű helység a Lovćenac nevet kapja meg.120 
A helyi népbizottságok feladata a helyi jellegű közügyek ellátása volt: gazdasági, 
pénzügyi, szociális, egészségügyi, közművelődési téren valamint a felsőbb 
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instanciák által hozott utasítások és határozatok véghezvitele. A munka 
lebonyolítása gyűléseken, bizottságok és tanácsok közreműködésével történt. A 
községet az elnök képviselte, akit a képviselő-testület soraiból választottak. 
 
A fond története: 
A Lovćenaci Népbizottság iratanyagát a Levéltár a Kishegyesi Képviselő-
testülettől vette át, évköre 1945-1959.121 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.268 NAŠ VRBAS ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ 
VÁLLALKOZÁS IRATAI – LOVĆENAC 
(GRAĐEVINSKO-ZANATSKO USLUŽNO PREDUZEĆE 
„NAŠ VRBAS“ - LOVĆENAC) 
(1965-1967), 1965-1969 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 2 d.; 0,30 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a vállalkozás alapításáról és megszüntetéséről, normatív akták, átiratok, 
pénzügyi-számviteli adatok. 
 
Az iratképző története: 
1965. július 30-án megalakul az építőipari szolgáltatási vállalkozás. A vállalkozás 
10 000 dinár értékű alaptőkéjét az alapítók befektetéséből biztosították. A 

                                                 
121

SzTL, F.267, Fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond szétválasztásáról 1985/03-1. sz. 



vállalkozás kőműves, ács, szobafestő, vízvezeték, villanyszerelő, asztalos és más 
munkák elvégzésére regisztrált. A vállalkozás nem tudott eleget tenni a 
hitelezőknek, munkájuk is elégtelennek bizonyult, így csődbe is ment. A 
csődeljárást 1967. április 17-én indította meg a Szabadkai Körzeti Cégbíróság. 
Arról, hogy mikor ért véget, nincs adat az iratanyagban. Még 1969 márciusában is 
érkeztek a hitelezők bejelentései a kölcsönök kiegyenlítése érdekében. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1985-ben vette át a Levéltár a Kishegyesi Képviselő-testület 
anyagával.122 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.269 SZABADKAI ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLA IRATAI 
– SZABADKA 
(VIŠA TEHNIČKA GRAĐEVINSKA ŠKOLA – SUBOTICA) 
(1960-1985), 1960-1985 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 63 k.; 623 reg.; 58 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Főkönyvek, az egyetemi hallgatói anyakönyvek, egyetemi hallgatók személyi 
adatai, a főiskola iktatott iratai, statisztikai jelentések, tantervek, az önigazgatási 
szervek és szaktestületek jegyzőkönyvei, adatok a tanárok felvételével 
kapcsolatban, vizsgákról jegyzőkönyvek, diplomák, pénzügyi-számviteli iratok. 
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SzTL, F.268, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 1985/03-1/16. sz. 



Az iratképző története: 
A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselő-testületének határozata alapján 1960-
ban megalakul a Szabadkai Építészmérnöki Főiskola.123 A Főiskola keretei közt 
jogi személyként működik az Építészmérnöki Hivatal Társult Munkaszervezet. 
Tevékenysége független volt a Főiskoláétól, irattári anyagát is külön vezették és 
őrizték 1964-ig. 1973. december 20-án tartott munkaközösségi ülésen határozat 
születik, hogy a Főiskola ezentúl egyesített társult munkaszervezetként fog 
működni, társult alapszervezetek nélkül. Így van regisztrálva a Szabadkai Körzeti 
Cégbíróságnál is. 124  A Főiskola szervezete hat részlegre oszlott: iskolaigazgató 
(Főiskolai Tanács, Munkaközösségi Tanács), Titkárság, Egyetemi hallgatói 
ügyosztály, Pénzügyi-számviteli részleg, Egyetemi Könyvtár, Honvédelmi részleg. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag A Szabadkai Építészmérnöki Főiskolától lett átvéve 1985. 
november 19-én. Az Egyetemi hallgatói ügyosztály része (anyakönyvek, 
vizsgázási jegyzőkönyvek, az egyetemisták személyi adatai) az Építészmérnöki 
Egyetemnek lett átadva.125 Az irattári anyag 1985-ben ki lett selejtezve 22,6 ifm. 
mennyiségben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.270 DR. BERGER MÁTYÁS BÁCSKOSSUTHFALVAI 
ORVOS IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA 
(DR MAĆAŠ BERGER, LEKAR – STARA MORAVICA) 
(1870-?), 1881-1918 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm. 
Nyelv: magyar 
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Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos lapja (Službeni list APV) 1960/8. sz., 67. 
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SzTL, F.269, Fonddosszié, Kérdőív az irattárakról és irattári anyagról 1974/03-150/328. sz. 
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SzTL, F.269, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 1985/ 03-1/6. sz. 



Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Bizonyítványok, személyi iratok, leckekönyv, a gimnázium évkönyve, a fond 
képző vagyonjogi iratai. 
 
Az iratképző története: 
Dr. Berger Mátyás Bácskossuthfalván született 1870. augusztus 21-én. A 
gimnázium három osztályát Szabadkán végezte. Tanulmányait Zomborban a 
Magyar Királyi Állami Gimnáziumban folytatja, ahol 1888. májusban le is 
érettségizik. Miután leteszi a felvételi vizsgát zoológiából és botanikából, 1889-
ben beiratkozik a Budapesti Egyetem Orvosi Tanszékére, ahol meg is szerzi orvosi 
diplomáját. 
1907-ben a Magyar Állami Vasutak Igazgatósága kinevezi tereporvosnak, az első 
világháborúban való érdemeiért 1918. november 29-én orvosi tanácsossá léptetik 
elő. Dr. Berger Mátyás halálának időpontját a rendelkezésre álló iratok alapján 
nem lehetett megállapítani.126 
 
A fond története: 
A levéltári anyag a Levéltár raktárából került elő rendezetlen állapotban. Az 
iratanyag eredete ismeretlen.127 A fond rendezésére 1985-ben került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL, F.270, Fonddosszié, Analitikus leltár. 
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SzTL, F.270, Fonddosszié, Jegyzőkönyv 1983/03-1/7. sz. 



F.271 SZABADKA VÁROS TITKOS LEVÉLTÁRÁNAK 
IRATAI – SZABADKA 
(ZBIRKA TAJNI ARHIV GRADA – SZABADKA 
/SUBOTICA/) 
(1743-1904), 1700-1904 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm. 
Nyelv: latin, német, magyar, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezés: teljes egészében 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Jegyzőkönyvek, oklevelek és kiváltságlevelek, perekkel kapcsolatos iratok, 
szerződések, szabályzatok, végrendeletek, felhatalmazások stb. 
 
Az iratképző története: 
Miután 1743. május 7-én Prágában kelt és Mária Terézia királynő által aláírt 
kiváltságlevéllel az eddigi katonai települést szabadalmazott kamarai mezővárossá 
nyilvánította, címerrel ajándékozta meg és eddigi nevét Szent-Máriára változtatta. 
A város a katonai hatóság alól teljesen felmentve polgári hatóság alá tartozik. 
Ekkor a város az irattári anyag raktározása céljából egy helységet bocsátott 
rendelkezésre, ahol egy külön vasládában a titkos iratokat helyezték el biztonságos 
megőrzésük végett. A XIX. század közepén épült második városházán is külön 
helységet szántak az irattárnak. A bizalmas iratokat a falba beépített 
páncélszekrényben tárolták Titkos Levéltár elnevezés alatt. A történelmi 
események következtében a levéltárat többször is ide-oda költöztették, 1848-49-es 
forradalom idején az iratok Szegedre is eljutottak. Végül a Városi Múzeum és a 
Szabadkai Történelmi Levéltár közötti megállapodás eredményeként az iratanyag 
a Történelmi Levéltár tulajdonába került.128 
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Z. Veljanović, Pro arhivo – de arhivo, Rukovet 1997/4-5-6. sz., 47. 



A fond története: 
A levéltári anyag a Városi Múzeum és a Történelmi Levéltár közötti az iratanyag 
hovatartozását illető megállapodás alapján került a Levéltárba. 129  Az iratok 
rendezése közben nem volt selejtezés, jelentőségük miatt a fond anyaga teljes 
egészében mikrofilmezve van.130 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 

F.272 SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS 1838-IG) 
SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI 
(MAGISTRATUS LIBERAE ET REGIAE CIVITATIS MARIA 
THERESIOPOLIS) 
(MAGISTRAT SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA 
SUBOTICA) 
(1779-1849), 1770-1850 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1111 k.; 2001 d.; 288 ifm. 
Nyelv: latin, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: kiemelten jelentős 
Mikrofilmezés: részben: Közigazgatási, gazdasági és törvényszéki jegyzőkönyvek 
1779-1849; a Választó Község jegyzőkönyvei 1792-1846; az Egészségügyi 
Bizottság jegyzőkönyvei. 
 
Szervezeti egységek: 
Közigazgatási ügyosztály /1770/ 1779-1850, 327 k.; 902 d.; 
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SzTL, F.271, Szabadkai Népfelszabadító Bizottság végzése 1952/27951. sz.; Átvételi jegyzőkönyv 
1952/58. sz.; Fonddosszié, A Városi Múzeum és a Szabadkai Történelmi Levéltár közötti 
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SzTL, F.271, Fonddosszié, A mikrofilmezett iratanyag összeírása 1992. október 22.; Nincs adat 
arról, hogy a fond iratanyagának mennyisége megfelel-e a Titkos Levéltár eredeti mennyiségének. 



Gazdasági ügyosztály 1787-1849, 244 k.; 334 d.; 
Törvényszéki ügyosztály /1770/ 1779-1850, 238 k.; 118 d.; 
Egyéb könyvek és iratok /1770/ 1779-1850, 238 k.; 118 d.; 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A Magyar Királyi Helytartótanács rendeletei, átiratok, kérvények, végrendeletek, 
büntetőperes iratok, jelentések, szerződések, egyéb iratok. 
 
Az iratképző története: 
Mária Terézia Királynő 1779. január 22-én Bécsben kiadott kiváltságlevéllel az 
eddigi Szent Mária kamarai mezővárost szabad királyi várossá emelte Libera 
Regiaque Civitatis Maria Theresiopolis elnevezés alatt. A szabad királyi városi 
rang lényegesen megváltoztatta a város jogi státusát.131 
Munkáját a Magisztrátus 1779. szeptember 1-jén kezdi meg a privilégium 
elfogadásával. A város földbirtokát a város mezővárosi korában birtokolt terület 
maradt, és mindaz amit a privilégium 4. pontja előrelát.132 
A város e kiváltságlevéllel egész határára nézve valóságos tulajdonjoggal 
felruházott birtokos lett,és mint ilyen, a kamarai mint földesúri hatóság alól 
felszabadult. “A maga területén a város a belső és a külső tanács által 
önkormányzati joggal bír, azaz mind a közigazgatás (politica), mind a gazdasági 
(oeconomia), mind a polgári és büntető igazságszolgáltatás tekintetében maga 
gyakorolja a törvényhatóságot. Közigazgatási ügyekben a szabad királyi városok a 
Magyar Helytartótanácstól függtek, gazdaságiakban a Magyar királyi udvari 
kamarától. A Kamara a városokban tapasztalt hiányok és visszaélések orvoslására 
biztosokat küldhetett.”133 
Az 1779. évi kiváltságlevél is csak egy bíróból és 12 tanácsnokból álló 
magisztrátusról tesz említést, amelybe csakis katolikusokat választhatott a 60 tagú , 
szintén katolikus esküdt polgárság. A bíró két évig a tanácsnokok élethossziglan 
maradhattak tisztségükben.134 
A város közigazgatásának szervezete megkövetelte a munkakörnek megfelelő 
hivatalok létesítését. A már fennálló bírói, tanácsnoki, jegyzői tisztségeken kívül a 
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SzTL, F.164, Oklevelek gyűjteménye 9.sz.; Iványi István, Szabadka szabad királyi város története, 
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Uo., 284.; SzTL, F.272, Áttekintő raktári jegyzék, fondtörténeti jegyzet, XLII. 
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Városigazgatás (1428-1918),Bácsország Könyvek , 
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tanácsnokok soraiból a következő tisztviselők léteztek még: pénztárnok, kamarás, 
kapitány, szószóló, városi mérnők, ügyész, levéltárnok. A tisztviselőket 
választhatták életfogytiglan vagy meghatározott időre. Megválasztásuk után a 
tisztviselők megesketésére került sor. A hivatalok hatás- és munkakörét a 
Magisztrátus és felsőbb szervek utasításai határozták meg.135 
A városi levelezés és iratkezelés az életfogytiglan választott tisztviselő, a jegyző, 
feladatkörébe tartozott. Tisztsége idővel külön hivatallá fejlődik az irattárral együtt. 
Itt keletkeznek az első irattári – levéltári nyilvántartások, befejezett tárgyak alapján 
a város levéltárának alapjai. 
A Magisztrátus feladata a város közigazgatásának a Magyar Királyság érvényben 
lévő törvényeivel összhangban való gyakorlása. A fond képző elnevezése az 
iratokon leegyszerűsítve – Magisztrátus elnevezés alatt jelentkezik, az 1779-es 
Privilégium 19. pontjában meghatározott hivatalos elnevezés pedig a pecséteken 
“Magistratus Liberae et Regiae Civitatis Maria – Theresiopolis”. II. József 
idejében a német elnevezés volt használatban “Stadtrath der königlichen Freistadt 
Maria Theresiopel” de csak 1787 és 1790 között, amikor visszatértek a latin 
elnevezésre. 1838-tól a város neve magyar: “Szabadka Szabad Királyi Város 
Tanácsa” egészen 1849. július 31-ig. 
A Magisztrátus szukcesszív működése a magyar burzsoá forradalomig, 1848. 
május 30-ig tartott. 
A polgári választói jogon alapuló tisztújítás lebonyolítása után 1848. május 30-án 
megalakul a Városi Közgyűlés és annak végrehajtó szerve a Városi Tanács. 
Tevékenysége Ferenc-József császári hadseregének bevonulásával Szabadka 
városába 1849.július 3-án véget ér. A városi közigazgatás a polgármester 
hatáskörében folytatódik.136 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga Levéltárba kerüléséig a Városháza különböző helyiségeiben 
helyezkedett el.137 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. 138  1986-ig a fond a Szabadka Szabad Királyi Város Magisztrátusa 
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1743–1918 elnevezésű fond keretein belül létezett, annak F. 2. 10. jelzetű állaga 
volt. Az 1985-ben meghozott új, a levéltári fondok alakításáról, az áttekintő raktári 
jegyzék készítésének módjáról, valamint a levéltári anyag korszakokra való 
szétválasztásáról szóló utasítás értelmében 139  az iratanyag korszakok szerint 
(1743–1779, 1779–1849, 1850–1860, 1861–1918) szét lett választva, ami által új 
fondok keletkeztek.140 A fond revíziója és az áttekintő raktári jegyzék 1990-ben 
készült el. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.273 SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATALÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(BÜRGERMEISTERAMT DER KÖNIGLICHEN FREISTADT 
MARIA THERESIOPEL ) 
(GRADSKO NAČELSTVO SUBOTICA) 
(1849-1860), 1845-1861 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 126 k.; 359 d.; 49,23 ifm. 
Nyelv: német, magyar, bunyevác 

                                                                                                                           
márc. 9., 03-514/1-1968. aug. 8.; jegyzőkönyv a Városi Múzeum és a SzTL közötti megállapodásról 
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841/1 számú jegyzőkönyvalapján pedig, 412 kötet került a Levéltárba (adó- és számviteli könyvek 
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Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: nagy 
Szervezeti egységek: 
Általános Közigazgatási Ügyosztály 1845-1861 
Polgári –közigazgatási Ügyosztály 1850 
Gazdasági Ügyosztály 1850-1859 
Városi Kapitányi Hivatal 1849-1860 
Újoncozási Bizottság iratai 1850-1857 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Általános Közigazgatási Ügyosztály: felsőbb közigazgatási szervek rendeletei, 
politikai gyanúsított személyekkel kapcsolatos átiratok, a katonaság eltartásával, 
elszállásolásával kapcsolatos iratok, polgárok kérvényei fegyverhordási 
engedélyért, adóhátraléki megkeresések, ipar és kereskedési üzletek megnyitási 
engedély iránti kérvények, körözőlevelek, letelepedési engedélyek, útlevelek iránti 
kérvények, stb. 
Polgári-közigazgatási Ügyosztály: politikai gyanúsítottak utáni körözési iratok, a 
polgárok kérvényei öröklési, adásvételi, vagyonjogi, haszonbérlési ügyekben. 
Gazdasági Ügyosztály: a városi birtokokkal, a város vagyonával, pénzügyeivel 
kapcsolatos iratok, a város által kötött szerződések, a városi és kórházi pénztár 
iratai. 
Újoncozási Bizottság: a család fenntartása érdekében a katonaságtól való 
felmentés iránti kérvények, anyakönyvi kivonatok, orvosi bizonylatok, újoncok 
összeírásai. 
A Városi Kapitányi Hivatal: a közbiztonsággal kapcsolatos iratok. 
 
Az iratképző története: 
Az 1849. november 18-i császári pátenssel törvényessé vált a Szerb Vajdaság és 
Temesi bánság létrehozása. E külön közigazgatási területet ideiglenesen a 
Temesváron székelő tartományfőnök (Landeschef) irányítja. Az 1851. augusztus 
17-i belügyminiszteri rendelet a Szerb Vajdaság és a Temesi bánság politikai 
közigazgatási szervezetét rögzíti. A közigazgatás élén, temesvári székhellyel, a 
kormányzó (Gouverneur) állt, s az egész tartományt 5 közigazgatási területre 
(Kreis) osztották fel. A kerületek járásokra (Bezirk) oszlottak. A Szabadkai járás a 
zombori kerülethez tartozott. A járások élén a járási főnökök (Bezirksvorstand) 



álltak. 
Az 1860. október 20-i diploma visszaállította a vármegyék önállóságát, majd a 
december 27-i rendelet megszünteti a Szerb vajdaságot és a Temesi bánságot 
(visszakerül Magyarországhoz).141 
A Szerb Vajdaság kora (az ún. Bach-korszak) merev központosítású bürokratikus 
rendszer volt. Osztrák törvények voltak érvényben, a közigazgatás élén többé nem 
a Magisztrátus állt, hanem a központilag kinevezett polgármester, azaz a 
polgármesteri hivatal (Bürgermeisteramt).142 
A polgármesteri hivatal munkakörét a végsőkig leszűkítették, a Járási Bíróságok 
(Bezirksgericht) alapításával pedig a törvénykezést teljesen elkülönítették a 
közigazgatástól. 
Nikolics Izidor kerületi főispán 1851. január 1-jén új tisztviselőket nevezett ki: a 
polgármestert és négy tanácsnokot, valamint 39 képviselőt, majd a bécsi 
igazságügyminiszter rendelete alapján a város árvaügyeit a helybeli adóhivatalra, 
illetve a járásbíróságra ruházták át. A Tanácsüléseken mindig a polgármester 
elnökölt. 
A Városi Kapitányi Hivatal hatásköre is a közbiztonság fenntartására szűkült. A 
rendőrség közvetlenül a központi hatalom szerveinek volt alárendelve. 
A hivatalos nyelv a német volt. A lakosság ezenkívül szerb, magyar, román és 
bunyevác nyelven is fordulhatott kérelmével a hatóságokhoz. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga Levéltárba kerüléséig a Városháza különböző helyiségeiben 
helyezkedett el.143 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. 144  1986-ig a fond a Szabadka Szabad Királyi Város Magisztrátusa 
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1743–1918 elnevezésű fond keretein belül létezett, annak F. 2. 10. jelzetű állaga 
volt. Az 1985-ben meghozott új, a levéltári fondok alakításáról, az áttekintő raktári 
jegyzék készítésének módjáról, valamint a levéltári anyag korszakokra való 
szétválasztásáról szóló utasítás értelmében 145  az iratanyag korszakok szerint 
(1743–1779, 1779–1849, 1850–1860, 1861–1918) szét lett választva, ami által új 
fondok keletkeztek.146 A fond revíziója és az áttekintő raktári jegyzék 2002-ben 
készült el. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.274 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK 
(OPŠTINA BAJMOK – BAJMOK) 
(1919-1941), 1919-1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 93 k.; 83 d.; 11,15 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintőraktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Kataszteri könyvek, telekkönyvi hivatal határozatai, telekkönyvi birtoklapok, 
vegyes iratok, illetéki bizonylatok, halotti bizonyítványok, hagyatéki tárgyalási 
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jegyzőkönyvek, licitációs jegyzőkönyvek, szerződések, körözési meghagyások, 
kérvények stb. 
 
Az iratképző története: 
A XX. század elején Bajmok Bács-Bodrog vármegyéhez tartozott. 1933-ban a 
Jugoszláv Királyság ideje alatt új törvényt hoztak a községekről.147 Mindaddig a 
községek működését az 1886-os magyar törvény szabályozta, amelyet az rlső 
világháború után módosítottak. Az új törvény szerint a község jogi személy volt, a 
közjog és a magánjog értelmében is rendelkezhetett ingó és ingatlan vagyonnal, 
kötelmi joggal, önállóan gazdálkodhatott. 1933-tól egészen a magyar 
közigazgatásig, 1941-ig csak a 3000 lakost meghaladó településnek ismerték el 
községi státusát. 1922-ben a délszláv állam közigazgatási felosztása alapján 
léteztek körzetek, kerületek, járások és községek. Bajmok község a Bácskai 
körzethez és Zombori járáshoz tartozott. Bajmok községet 1941-ben 
Magyarországhoz csatolták. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Szabadkai Történelmi Levéltár 1996. január 9-én vette át a 
Bajmoki Helyi Iroda helyiségeiből. 148  Az iratok csomagokban kerültek a 
Levéltárba. Valamennyi 1918 előtt és 1941 után keletkezett irat a F.433 Bajmok 
község (1878-1918) és a F. 63 Bajmok község (1941-1944) fondokban talált helyet. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.275 TERVRAJZGYŰJTEMÉNY 
(ZBIRKA PROJEKATA) 
1845-1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A levéltári anyag terjedelme: k./.; 95 d.; 7 iratborító.; 11,80 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: kiemelten jelentős 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A szabadkai Népszínház, elemi iskolák, templomok és egyházi épületek, a Városi 
Kórház, a város jelentősebb épületeinek, a városi és környékén létező temetőknek, 
kaszárnyák és rendőrségi épületek, középiskolák, óvodák, a városháza, 
szennyvizvezeték, vásárhelyek, sport objektumok, parkok, Palics-fürdő stb. 
tervrajzai. 
 
Az iratképző története: 
Az 1986-ban tartott szakkollégiumon a Szabadkai Történelmi Levéltár és a 
Vajdasági Levéltár szakmai felügyeletet végző szakemberei közös határozatot 
hoznak arról, hogy a Városi Tanács iratanyagából kiemelt jelentősebb városi 
épületek tervrajzaiból külön gyűjteményt alapítsanak.149 
A gyűjtemény ezenkívül más eredetű tervrajzokat is tartalmaz. 1990-ben a 
Levéltár Urbán Jánostól 11 tervrajzot vett át, amelyeket Vadász Pál városi mérnök 
készített 1914-1943 között. A gyűjtemény több ízben is gyarapodott még (2003, 
2004 és 2007). 
 

F.276 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – 
SZABADKA 
(SRESKI SUD SUBOTICA – SUBOTICA 
(1919-1941), 1918-1941 
 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 32 k.; 67 d.; 10 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
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SzTL, F.275. Szakkollégiumi jegyzőkönyv 1986/4. sz., 3. 



A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Hagyatéki iratok, bűnperek, polgári perek iratai, végrehajtások, telekkönyvi 
nyilvántartások. 
 
Az iratképző története: 
A szerb hadsereg 1918. november 13-án bevonulását követően Szabadkára, majd 
Zomborba és az egész Bajai Háromszögbe, katonai közigazgatás bevezetésére 
került sor, a későbbiek folyamán pedig megalakultak a polgári hatósági 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 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 járásbíróság ezek 
szerint első fokon törvénykezett polgári, büntető, végrehajtási perekben, valamint 
cégbírósági hatáskörében is. 
A Szabadkai Járásbíróság 1941 áprilisáig működött, amikor a fasiszta hatalmak 
támadást indítottak a Jugoszláv Királyság ellen. Mivel Bácska a magyar 
megszállási övezetbe tartozott, így ezen a területen, a Magyarországon érvényes 
közigazgatási rendszert vezették be.150 
 
A fond története: 
A Szabadkai Járásbíróság iratanyagát a Szabadkai Kerületi Bíróság iratanyagával 
együtt vette át a Szabadkai Történelmi Levéltár a Vajdasági Levéltártól 1966-
ban.151 Rendezés közben kiselejtezték az értéktelen irattári anyagot.152 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F.277 A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – 
SZABADKA 
(SRESKI SUD SUBOTICA) 
(1941-1944), 1852-1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 25 k.; 14 d.; 2 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar, német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Bűnügyek, gazdasági kihágások lajstromai, elítéltek nyilvántartásai a 1941-
1944közötti periódusra, kézbesítések és végrehajtások, telekkönyvi jegyzőkönyvek 
Szabadka, és Bajmok kataszteri községekre, kataszteri térképek Szabadka, Sándor, 
Bajmok és Horgos kataszteri községekre. 
 
 
Az iratképző története: 
 1941. április 17-én a Jugoszláv állam széthullásával Bácska Magyarországhoz lett 
csatolva, a Bács-Bodrog vármegye részévé vált melynek székhelye Zomborban 
volt. Április 18-tól katonai igazgatást vezetnek be 1941. augusztus 16-ig. 
A Szabadkai Járásbíróság, a Topolyai és Zentai Járásbíróságokkal együtt a 
Szabadkai Törvényszék illetékessége alá tartozott és 1941. augusztus 16-án kezdte 
meg működését, a magyar állam Trianon előtti intézményeinek és közigazgatási 
felosztásának visszaállítása keretében. Munkáját a Miniszterelnök 1941. július 22-
én kelt külön rendelete alapján szervezték meg. A bíróság működése a magyar 
jogrendszeren alapult, akár peres, akár peren kívüli eljárásokról volt szó. A peres 
ügyek esetében, noha azokat a már említett miniszterelnöki rendelet szabályozta, a 
jugoszláv bíróságok 1941. április 11-ig hozott ítéleteit is elismerték. A hivatalos 
nyelv a magyar volt. A járásbíróság illetékességébe tartoztak a büntetőperes, 
hagyatéki, peres és telekkönyvi tárgyak. A Szabadkai Járásbíróság 1944. október 
10-ig, a Vörös Hadsereg egységeinek megérkezéséig működött, 1945. április 27-
től pedig megkezdi működését a Kerületi Népbíróság (Okružni narodni sud). 



 
A fond története: 
Az iratanyag 1967-ben lett átvéve. 1983-ban pedig átvették a Szabadkai Községi 
Bíróság telekkönyvi hivatalának az anyagát is. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F. 278 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – 
SZABADKA 
(SRESKI SUD SUBOTICA-SUBOTICA) 
(1945-1963), 1945-1966 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 5 d.; 0,67 ifm.+135,55 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Szervezeti egységek: 
1.Büntetőperes iratok 1945-1960, 1968 
2.Peres iratok 1945-1960 
3.Nem peres eljárások 1945-1947 
4.Vegyes iratok 1948-1965 
5.Végrehajtások 1947-1960 
6.Hagyatéki iratok 1945-1960 
7.Hitelesítési ügyosztály 1945-1966 
8.Elnöki iratok 1945-1960 
9.Bírósági keresetek 1947-1960 
10.Költségvetési iratok 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A bíróság munkájából eredő iratok . 



Büntetőperes iratok: “K”- népellenes, pénzhamisítási, gyilkossági bűnesetek; 
“Kis”-vizsgálóbírói ügyek; “Kdp”-büntetendő letéti tárgyak; “Ksm”-kiskorúak 
bűncselekményei; “Kos”-pszichiátriai intézeti gyógykezelésben részesültek 
bűnügyei; stb. 
Peres iratok: “P” 1952 –től “G” –polgári peres ügyek, házassági bontóperek, 
gyermektartással, apaság megállapításával, munkaviszonyból eredő stb. 
eljárásokkal kapcsolatos iratok; a személyhez fűződő jogok megsértése miatt 
keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek, értékpapírból 
származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, sajtó-helyreigazítási perek stb. 
Nem peres eljárások: “Vp”-személyiséggel összefüggő (holtnak nyilvánítás), 
vagyoni (hagyatéki eljárás, fizetési meghagyásos eljárás), egyéb eljárások. 
Hitelesítési ügyosztály: iratai az “Ov” megjelöléssel kerülnek a sorozatba. 
Elnöki iratok:”Su”- a bíróság működésével, igazgatásával kapcsolatos iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Járási Bíróságot 1945. április 27-én alapították meg mint 
Népbíróságot, a Vajdasági központi Népfelszabadító Bizottság érvénybe lépő 
utasításaés határozataalapján.153 Illetékessége Szabadkára és környékére, valamint 
Topolyára és Zentára terjedt ki. 
A Népbíróságok munkája független a népi igazgatási hatalomtól. Minden 
Népbizottság területére egy Népbíróság alakul. Illetékessége egybeesik a járási 
népbizottságok területi illetékességével. 
A Szabadkai Járási Népbíróság első fokon igazságszolgáltatási és cégbírósági 
tevékenységet végez. A Népbíróság élén az elnök áll. A népbíróságokat 
törvényszéki székhelyeken a rendes bíróságok mellett működő külön népbírósági 
tanácsként állították fel. A tanács három tagú volt, közülük választották a vezető 
bírót. A népbírókat és a bírákat a járási népképviselőház nevezi ki. A Népbíróság 
tevékenységével járó ügyeket a titkár intézi akit a Vajdasági Központi 
Népfelszabadító Bizottság nevez ki az igazságszolgáltatási részleg javaslatára. 
1947-ben már a Népbíróság elnevezés nem volt használatban. 
A Szabadkai Járásbíróság hatásköre a Donji grad, Novi grad, Stari grad, Bajmok, 
Békova, Györgyén, Palics, Tavankut és Nagyfény térségére terjed ki.154 
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1963. áprilisában meghozott Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köztársaság 
alkotmánya alapján az igazságszolgáltatási szervezet módosítására került sor. Az 
alkotmány a bíróságokat általános és különleges szakterületű bíróságokra osztja. 
Az általános hatáskörű bíróságok a Községi, Kerületi, a Köztársasági Legfelsőbb 
Bíróság és a Jugoszláv Legfelsőbb Bíróság. Ezek következtében megszűnik a 
Szabadkai Járási Bíróság, tevékenységét a Szabadkai Községi Bíróságfolytatja. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagának átvétele több ízben bonyolódott le. Az első átvételnél155 
az anyag rendezetlen állapotban került a Levéltárba. Rendezés után a megállapított 
évkör 1945-1966. A Községi Bíróságtól még két ízben volt átvétel, 135,55 ifm. 
mennyiségben, ez az anyag még rendezetlen. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.279 A SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – 
SZABADKA 
(KRALJEVSKO TUŽILAŠTVO – SUBOTICA) 
(1941-1944), 1940-1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 1 d.; 0,16 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A börtönre ítéltek nyilvántartásai, vádiratok, büntetőperes iratok. 
 
Az iratképző története: 
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Az igazságszolgáltatási szervezetében az ügyészség a büntető eljárásban a 
közvádló szerepét betöltő, nyomozást, büntetés-végrehajtást és a közigazgatási és 
más intézmények működésének törvényességét felügyelő állami szerv. Ezenkívül a 
királyi ügyész magánszemélyek védőügyvédjeként is szerepelhetett. 
A Habsburg Monarchia idejében a polgári igazságszolgáltatás intézményeként a 
királyi ügyészséget francia modell után vezetik be, amely a XIX. század közepéig 
egész Európa területére kiterjedt. 1849-től az igazságügyi miniszter hatáskörébe 
tartozott. 
1871-ben Magyarországon új törvényeket hoznak meg az igazságszolgáltatás terén, 
amelyek még évtizedeken keresztül hatályban maradtak. A Magyar Királyi 
Ügyészség az 1871. évi XXXIII. törvénycikk alapján alakul meg. A törvény 1872. 
január 1-jén lép hatályba. Az állami ügyész az igazságügyi miniszternek volt 
alárendelve. 
A dualizmus korában az ügyészség tevékenységét kibővítik. Nagyobb változást 
hoz az 1896-os XXXIII. Törvénycikk, amely a büntetőperes eljárást szabályozza. 
A büntetőjogi eljárás a vádon alapul, tehát az ügyészség szerepe a büntetőperes 
eljárás különböző fázisaiban nélkülözhetetlen. 1900. január 1-jén e törvény 
kiegészítésével beindult a királyi ügyészségek klasszikusnak mondható periódusa, 
amely egységes volt Magyarország egész területére nézve.156 
A királyi ügyészség munkájában az 1929. évi, Az állami ügyészségekről szóló 
törvény hozott változást.157 E törvény szerint minden kerületi bíróságnál állami 
ügyészséget alapítanak. 
Az állami ügyészségek feladatköre: a bűntett megállapítása, a bűntett elkövetőinek 
felkutatása, a vizsgálóbírói eljárás lebonyolítása, a bírósági eljárás megindítása, 
meghosszabbítása, és ha alapozott, a vád emelése és az eljárási törvényekkel 
összhangban, esetleg képviselőként fellépni. 
Az állami ügyészség ezenkívül a bírósági tisztviselők fegyelmi eljárásaiban, az 
ítélet végrehajtásában és némely polgári jogi ügyben is részt vehet. 
Az állami ügyészség illetékessége egybeesik azon bíróságok illetékességével, 
amelyeknél meg lettek alapítva. 
Az ügyészségek tagjainak munkája független a bíróságtól. Nem vállalhatnak bírói 
kötelezettségeket és nem ellenőrizhetik azok munkáját. 
A magyar közigazgatás alatt a Szabadkai Királyi Ügyészség 1941. augusztus 16-án 
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kezdi meg működését a Magyar Királyi Minisztérium 1941/ 5620. M.E. számú 
rendelete alapján. Illetékessége azonos az 1929. évi törvényben meghozott 
hatáskörrel. Tevékenységét folytatja a felszabadulásig, 1944 októberéig. 
 
A fond története: 
A levéltári anyagot 1980-ban vette át a Levéltár.158 A bírósági fondok rendezésekor 
1991-ben a Szabadkai Körzeti és Járási Bíróságok anyagából az Ügyészség 
mennyisége egy 1943. évi iktatókönyvvel és 1 doboz irattal (Kü 1941-1944) 
gyarapodott.159 Az iratok rendezésére 1992-ben került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.280 SZABADKAI KÖRZETI ÜGYÉSZSÉG – SZABADKA 
(OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO – SUBOTICA) 
(1946-1978), 1947-1958 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; / d.; 0,31 ifm. 
Nyelv: szerb, horvát 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek, névmutatók a lajstromokhoz, névmutatók a mutatókhoz. 
 
Az iratképző története: 
A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács Elnökségének határozata alapján 
1945-ben 160meghatározzák a Demokratikus Föderatív Jugoszláv Köztársaságban 
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az ügyészségek illetékességét. A következő évben meghozzák az ügyészségek 
feladatkörét meghatározó új törvényt is. 161  A köztársasági ügyész hatásköre a 
városok, járások, körzetek, kerületek ügyészeinek kinevezése és leváltása. Az 1954. 
évi ügyészségekkel kapcsolatos új törvény162 rendelkezései alapján az ügyészség 
üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és 
mulasztásokkal szemben. A körzeti ügyész kinevezésében és leváltásában a 
köztársasági ügyész illetékes a Köztársasági és Tartományi Végrehajtó Tanácsok 
jóváhagyásával. Az ügyészségek területi szervezetével kapcsolatos határozat 163 
meghatározza a Szabadkai Ügyészség illetékességi területét, amely egybeesik a 
Szabadkai Körzeti Bíróságéval. Az 1974. évi szövetségi alkotmány rendelkezése 
alapján meghozzák a Szerb Szocialista Köztársaság 164  és Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány alkotmányát,165 amelynek 240-262. számú törvénycikkei a 
bíróságok és ügyészségek helyzetével foglalkoznak. A vajdasági alkotmány 
törvényhozó szerv lévén, 1975-ben meghozta a rendes bíróságokról szóló 
törvényt. 166  Vajdaság területén 6 körzeti bíróság létezett. A Szabadkai Körzeti 
Bíróság illetékessége a következő községekre terjedt ki: Ada, Topolya, Kanizsa, 
Kishegyes, Zenta és Szabadka. Ez az 1977/78-ban kiegészített törvény167 a körzeti 
bíróságokat felsőbb bíróságokká nevezi ki. Tehát az általános hatáskörű bíróságok 
a községi és ffelsőbb bíróságok, ennek következtében a Körzeti Ügyészség a 
Felsőbb Ügyészség elnevezést veszi fel. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1980-ban vette át.168 Az iratanyag egy részét 
1986-ban a 212. számú fondba emelték ki. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F.281 TOPOLYAI JÁRÁSBIRÓSÁG – TOPOLYA 
(SRESKI SUD – BAČKA TOPOLA) 
(1945-1963), 1945-1966 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 104,76 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
Szervezeti egységek: 
1.Büntetőperes iratok 1945-1977 
2.Peres iratok 1945-1961 
3.Nem peres eljárások 1945-1947 
4.Vegyes iratok 1947-1969 
5.Végrehajtások 1946-1969 
6.Hagyatéki iratok 1945-1969 
7.Hitelesítési ügyosztály 1945-1975 
8.Elnöki iratok 1948-1960 
9.Bírósági keresetek 1948-1968 
10.Költségvetési iratok 1956-1968 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A bíróság munkájából eredő könyvek és iratok. 
Büntetőperes iratok: “K”- népellenes, pénzhamisítási, gyilkossági bűnesetek; 
“Kis”-vizsgálóbírói ügyek; “Kdp”-büntetendő letéti tárgyak; “Ksm”-kiskorúak 
bűncselekményei; “Kos”-pszichiátriai intézeti gyógykezelésben részesültek 
bűnügyei; stb. 
Peres iratok: “P” 1952 –től “G” –polgári peres ügyek, házassági bontóperek, 
gyermektartással, apaság megállapításával, munkaviszonyból eredő stb. 
eljárásokkal kapcsolatos iratok; a személyi jogok megsértése miatt keletkezett 
polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek, értékpapírból származó 
jogviszonnyal kapcsolatos perek, sajtó-helyreigazítási perek stb. 
Nem peres eljárások: “Vp”-személyiséggel összefüggő (holtnak nyilvánítás), 



vagyoni (hagyatéki eljárás, fizetési meghagyásos eljárás), egyéb eljárások. 
Hitelesítési ügyosztály: iratai az “Ov” megjelöléssel kerülnek a sorozatba. 
Elnöki iratok:”Su”- a bíróság működésével, igazgatásával kapcsolatos iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Járási Bíróságokat a Vajdaság területén 1945. április 27-én alapították, meg mint 
Népbíróságot, a Vajdasági központi Népfelszabadító Bizottság érvénybe lépő 
utasításaés határozataalapján. 169  A népbíróságok munkája független a népi 
igazgatási hatalomtól. Illetékessége egybeesik a járási népbizottságok területi 
illetékességével. 
A Topolyai Járási Népbíróság első fokon igazságszolgáltatási és cégbírósági 
tevékenységet végez. A Népbíróság élén az elnök áll. A népbíróságokat 
törvényszéki székhelyeken a rendes bíróságok mellett működő külön népbírósági 
tanácsként állították fel. A tanács három tagú volt, közülük választották a vezető 
bírót. A népbírókat és a bírákat a Járási Népképviselőház nevezi ki. A népbíróság 
tevékenységével járó ügyeket a titkár intézi, akit a Vajdasági Központi 
Népfelszabadító Bizottság nevez ki az igazságszolgáltatási részleg javaslatára. 
1945. május 15-én megalakulnak a járási és körzeti bíróságok. 170  A Topolyai 
Járásbíróság szervezetét is ez a törvény alapozza meg. 
1947-ben már a Népbíróság elnevezés már nem volt használatban 
Az 1954. július 1-jén meghozott alkotmánytörvény alapján171 a járási bíróságok a 
rendes bíróságok közé tartoznak. A Topolyai Járási Bíróság illetékessége Bajsa, 
Topolya, Gunaras, Lovćenac, Kishegyes, Pacsér, Bácskossuthfalva, 
Bácsfeketehegy és Csantavér községek tartoznak.172 
Az 1963. áprilisában meghozott Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köztársaság 
alkotmánya alapján az igazságszolgáltatási szervezet módosítására került sor. Az 
alkotmány a bíróságokat általános és különleges szakterületű bíróságokra osztja. 
Az általános hatáskörű bíróságok a Községi, Kerületi, a Köztársasági Legfelsőbb 
Bíróság és a Jugoszláv Legfelsőbb Bíróság. Ezek alapján megszűnik a Topolyai 
Járási Bíróság, tevékenységét folytatja a Topolyai Községi Bíróság. 
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A fond története 
A fond iratanyagát a Topolyai Községi Bíróságtól vette át a Szabadkai Történelmi 
Levéltár több ízben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.282 A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJA KÖRZETI 
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
OKRUŽNI ODBOR ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA – 
SUBOTICA 
(1945-1946), 1945-194 
 
 
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: 
Mutatókönyvek, jegyzőkönyvek, utasítások, jelentések, munkatervek, személyi 
adatok. 
 
Az iratképző története: 
A nők antifasiszta szervezete politikai szervezetként a nőket tömegesen 
mozgósította a népfelszabadító háború idején és az ország újjáépítésének 
folyamatában. A szervezet alapítását a Jugoszláv Kommunista Párt kezdeményezte 
közvetlenül a második világháború kitörése előtt. A Nők Antifasiszta Frontja 1942. 
decemberében alakul meg a Bosanski Petrovacon tartott alakuló gyűlésén.173 
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A Nők Antifasiszta Frontjának Körzeti Bizottsága Szabadkán 1945. március 4-én 
alakul meg és 1946 októberében szűnik meg, ami egybeesik a Körzeti 
Népbizottságok megszűnésével a Vajdasági Tartományi Körzeti Népbizottságok 
megszűnéséről szóló törvény alapján. 
A nők körzeti szervezete jelentős társadalmi-politikai munkát végzett. 1953-ban 
határozat születik, hogy megalapítják a Női Egyesületek Jugoszláv Szövetségét.174 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát Lazar Merkovićtól vette át a Levéltár 1983-ban.175 Az iratokat 
Lazar Merkovićtól a Nők Antifasiszta Szervezetének aktivistáitól vette át. Az 
iratok rendezéskor levéltári rendezési elv szerint szét lettek választva és több 
fondba be lettek sorolva. 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.283 A SZABADKAI INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI 
HIVATAL IRATAI – SZABADKA 
(OPŠTINSKA GEODETSKA UPRAVA – SUBOTICA) 
(1965-?), 1896-1973 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 68.k.; 42 d.; 5,2 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: kiemelten jelentős 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok magánszemélyek és az állam tulajdonában lévő birtokokról Csantavér és 
Dusanovó kataszteri községekben. 
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Az iratképző története: 
Az 1965. szeptember 27-én kelt Szabadkai Képviselő-testület határozatának 8. 
pontja értelmében magalakul a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartási Hivatal, mint 
községi szakszolgálat.176 
A fenti határozat 26. pontja meghatározza a hivatal munkakörét: a 
földingatlanokról vezetett nyilvántartás, a mérések kivitelezése, a kataszter 
technikai és adminisztratív karbantartása és a földek minőségi osztályzása, a 
felmerülő változások rendszeres felmérése, az adókötelesek nyilvántartása, a 
parcellák és telkek számáról, statisztikai nyilvántartások vezetése, telekkönyvi 
térképek és telekkönyvi részletlajstromok őrzése. 
A Szabadkai Ingatlan-nyilvántartási Hivatal területi illetékessége Szabadka község 
területe, amelyről a Szabadka község statútuma rendelkezik. 177  Teljes leltárát, 
iratanyagát és belső szervezetét a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartási Hivatal a 
Szabadkai Járási Népbizottság Szabadkai Földmérő Hivatalától örökölte. Az 
Ingatlan-nyilvántartási Hivatal belső szervezete két szolgálatot foglal magába: Az 
Ingatlan-nyilvántartási szolgálatot és a Földmérő szolgálatot. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga 1986-ban a Községi Ingatlan-nyilvántartó szolgálattól lett 
átvéve. A levéltári anyag a Csantavéri kataszteri község 1971-ig terjedő iratait és 
Dusanovó község 1973-ig terjedő iratait tartalmazza. Ugyanis ezekben a kataszteri 
községekben az említett években fejezték be a tagosítást (kommasszációt).178 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.284 PACSÉRI KATONAI ÁLLOMÁSHELY – PACSÉR 
(VOJNA STANICA PAČIR – PAČIR) 
(1944-1945), 1944-1945 
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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 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok a katonai igazgatás idejében a falukban uralkodó élet- és 
munkaviszonyokról, a mozgósításról, közellátásról, kisiparosokról, a lakosság 
létszámáról stb. 
 
 
Az iratképző története: 
1944. október 25-én Bánát, Bácska és Baranya Katonai parancsnokságának 
rendeletével megalakulnak a katonai igazgatóságok, katonai kerületek, katonai 
parancsnokságok és a falvakban a katonai állomások.179 A Pacséri Katonai Állomás 
átvette a Népfelszabadító Bizottság funkcióját. Az első dokumentumon 1944. 
október 24-i dátum syerepel. Egészen december 2-ig a bélyegzőn Népfelszabadító 
Bizottság szerepelt, később Népfelszabadító Bizottság – Katonai Állomás Pacsér 
végül 1944. december 31-től az elnevezés Katonai Állomás Pacsér. A pacséri 
Katonai Állomás felett a Bajmoki Helyi Parancsnokság, felette pedig a Szabadkai 
Körzeti Parancsnokság volt. A katonai közigazgatás megszűnésével beszüntetik a 
Katonai Állomást is 1945. február 15-én. 
 
A fond története: 
1968. június 12-én a Levéltár átvette Pacsér Község Népbizottságának iratait.180 A 
fond iratanyagát levéltári rendezési elv szerint rendezéskor szétválasztották. Így 
keletkezett a Pacséri Katonai Állomás irataiból levéltári fond, amelynek 
rendezésére 1989-ben került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 

                                                 
179

SzTL, F.168, Fonddosszié 5/1, 1944. október 25-én kelt Bánát, Bácska és Baranya Katonai 
Parancsnokságának rendelete; 
180

SzTL, F.284, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 1968/03-254/1. sz. 



Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.285 A WERTH ÉS KUHN CSALÁD IRATAI 
PORODICA VERT I KUN 
(1895-?), 1908-1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm. 
Nyelv: magyar, német, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Nyugdíjaztatással kapcsolatos iratok (1913-1914); személyi dokumentumok 1921-
1944); a munkahellyel kapcsolatos iratok 1910-1944; katonasággal kapcsolatos 
iratok 1915-1944; iskolai bizonyítványok 1912-1943; vagyonügyi iratok 1908-
1944; biztosítási ügyiratok 1927-1944. 
 
Az iratképző története: 
Werth József 1895-ben született Budapesten. Az építészmérnöki diplomáját a 
Magyar Királyi Politechnikai Akadémián kapja meg Budapesten 1920-ban. Részt 
vesz az I. világháborúban 1915-1918-ig. Megsebesül és tartalékos főhadnagyként 
nyugdíjaztatják. 
1921. június 1-től 1921 október 31-ig Werth József saját építészmérnöki 
irodájában dolgozik Budapesten, később pedig más irodáknak dolgozik 
tervezőként (projektáns). Így került Szabadkára is Ivković-Ivandekić Ivan és 
Vadász Pál mérnökökhöz. 
1926-1928 között szerződéses mérnökként állami szolgálatban tevékenykedik 
Óbecsén, Zomborban pedig a Járási Elöljáróság Technikai Ügyosztályánál 1928-
1941-ig. 
1942-től áthelyezést kap Szolnokra, 1942-ben Debrecenbe. Rossz egészségügyi 
állapota miatt 1944-ben nyugdíjaztatják. 
 
A fond története: 



A fond levéltári anyagára a Levéltár raktárában találtak rá 1983-ban, 0,1 ifm 
mennyiségben. 181  1990-ben össze lett írva és 1992-ben átadták a Zombori 
Történelmi Levéltárnak.182 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.286 A BAJMOKI HERCZEG CSALÁD IRATAI – BAJMOK 
(PORODICA HERCEG – BAJMOK) 
(1795-?), 1832-1945 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm. 
Nyelv: magyar, német, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Herczeg György iratai – vagyonjogi iratok 
Herczeg Ivan iratai – vagyonjogi iratok, társadalmi tevékenységből eredő iratok, 
felesége (Oszvald) iratai 
Herczeg Károly iratai – személyi dokumentumok, vagyonjogi, családi iratok, 
brosúrák, prospektusok, meghívók… 
 
Az iratképző története: 
Az iratokban jelentkező családtagok közül a legidősebb, Herczeg György 1795-
ben született. Nagybirtokos család sarja Bajmokon. György malomiparral 
foglalkozott. Fia, János királyi adóhivatalnok volt és 1892-94 között a Bajmoki 
Országos Keresztény Segélyezési Fogyasztási Szövetkezet tagja. 
Nincs tudomásunk róla, hogy a családnak vannak-e még élő tagjai. 
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A fond története: 
A Herczeg család irataira a Levéltár raktárhelyiségeiben bukkantak rá.183 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.287 LJUBIBRATICH KELEMEN, VÁROSI TISZTVISELŐ 
IRATAI – SZABADKA 
(LJUBIBRATIĆ KOLOMAN, GRADSKI SLUŽBENIK – 
SUBOTICA) 
(1857-1931), 1828-1902 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm. 
Nyelv: német, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Személyi dokumentumok, a Gervay család iratai, a családi ház tervrajzai. 
 
Az iratképző története: 
Ljubibratich Kelemen 1857. február 6-án született Zentán. Szabadkán városi 
tisztviselőként dolgozott. Első felesége a Malagurski család sarja, a második pedig 
a budapesti Gervay családé. A Gervay család iratait a levéltárnak Ljubibratić 
Stevan, a második házasságban született gyermek, adta át. Tudomása szerint 
Kelemen 1931- vagy 1932-ben halt meg. 
 
A fond története: 
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A fond levéltári anyagát két ízben vette át a Levéltár, 1983-ban184 (0,10 ifm.) és 
1986-ban185 (0,02 ifm.). 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.288 AZ ÚJVIDÉKI VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÓ VÁLLALAT 
SZABADKAI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA 
(ŽTO NOVI SAD – SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE PRUGE – 
SUBOTICA) 
(?-?), 1914-1978 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 20 k.; / d.; 120 iratcsomó; 6,50 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A munkával kapcsolatos nyilvántartások, a munkások fizetési listái, anyakönyvek, 
mutatókönyvek, jegyzőkönyvek az önigazgatási szervek gyűléseiről, választási 
iratok. 
 
Az iratképző története: 
Az 1918. évi Békeszerződés értelmében az új Jugoszláv állam elnyeri az Osztrák-
Magyar Monarchia állami vasúti hálózatának és az ugyanazon a területen fekvő 
összes helyi vasutakhasznosítását.186 
Szabadka első vasútvonala Horgostól, Szabadkán keresztül Zomborig 1869-ben 
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épült, a Kelebia-Szabadka közti vasútvonal 1882-ben, a Szabadkát Újvidékkel 
összekötő vasútvonal pedig 1883. évben. 
1920-ig a bácskai és bánáti vasúti hálózat (a Szabadkai Igazgatóság területe) a 
Magyar Közlekedési Igazgatóság illetékességébe tartozott, a jugoszláv delegáció 
felügyelete alatt. 1920. január 4-én megalakul a Vasutak Igazgatósága Szabadkán 
(Direkcija železnica), 187  a jugoszláv vasúti hálózat teljes mértékben jugoszláv 
igazgatás alá kerül. A Vasutak Szabadkai Igazgatósága közvetlenül a 
Közlekedésügyi Minisztériumnak van alárendelve. A Szabadkai Igazgatósággal 
párhuzamosan a Közlekedésügyi Minisztérium rendelete alapján megalakulnak 
még a Belgrádi, Szarajevói, Ljubljanai és Zágrábi Igazgatóságok is. 
 A II. világháború után az Állami Vasutak Igazgatóságát átszervezik és a Vasutak 
Igazgatósága (Železnička uprava – „ŽU“) elnevezést kapja. Országos szinten 
pedig a Jugoszláv Vasutak Központi Igazgatósága (Glavna uprava železnica – 
„GUŽ“) elnevezést. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1985-ben 188  vették át az Újvidéki Vasúti Teherszállítási 
Vállalattól a Vasútvonal, Felszerelés és Gépek Karbantartása Társult 
Munkaszervezet Sever-Szabadka anyagával együtt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.289 SZÉKELY TIBOR VILÁGUTAZÓ IRATAI – 
SZABADKA 
(TIBOR SEKELJ, SVETSKI PUTNIK – SUBOTICA 
(1912-1988), 1959-1982 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 7 d.; 0,84 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar, eszperantó, angol, francia 
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Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Vagyonjogi és személyi iratok, az afrikai expedícióval kapcsolatos iratok, külföldi 
levelezés, az Eszperantista Egyesület tagjaival folytatott levelezés, világszerte élő 
etnológusokkal folytatott levelezés, illusztrált anyag a Gazeto eszperantó nyelvű 
folyóirat részére stb. 
 
Az iratképző története: 
Székely Tibor világutazó, kutató, újságíró, drámaíró 1912. február 2-án született 
Szlovákiában. Iskoláztatását Kikindán, Nikšićben és Zágrábban folytatta, ahol 
diplomát szerzett a jogi karon. Foglalkozott újságírással, 15 évig élt Dél-
Amerikában, később Belgrádban. Élete nagy részét utazásoknak szentelte, 
amelyek folytán nagy mennyiségű értékes etnográfiai anyagra tett szert. Mind az 
öt kontinenst bejárta, meglátogatott több mint 80 országot, 20 nyelvet beszélt. Tíz 
könyve jelent meg a volt Jugoszláv állam népeinek és nemzetiségeinek nyelvén, 
ezenkívül több száz tudósítás, rádió- és TV műsor forgatókönyve, valamint 
eszperantó tankönyv. Valamennyi tekintélyes nemzetközi egyesületben és 
intézménynél felelős funkciókat töltött be. Élete utolsó éveiben a Szabadkai Városi 
Múzeum igazgatójaként tevékenykedett. Nyugdíjaztatása után Szabadka város 
díszpolgárává nevezik ki. 1988-ban hunyt el. 
 
A fond története: 
A levéltári anyagot Székely Tibor 1986-ban ajándékozta a Levéltárnak. 189 
Rendezésére 1999-ben került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
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F.290 A NARODNI MAGAZIN KERESKEDÉS IRATAI – 
SZABADKA 
(TRGOVAČKO PREDUZEĆE „NARODNI MAGAZIN“ /NA-
MA/ – SUBOTICA) 
(1947-1969), 1947-1954 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.; 6 d.; 1,23 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Pénzügyi-számviteli könyvek, zárszámadások, fizetési listák és más pénzügyi-
számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Narodni Magazin Kereskedelmi Vállalat 1947. július 9-én alakul meg 
a Szerb Népköztársaság végzése alapján. A vállalat munkaköre: a háztartási és 
falusi gazdaságok részére mindenféle gyári, ipari, gazdasági, erdészeti és gyarmati 
cikk előállítása, feldolgozása és forgalmazása, valamint ásványvízzel és szeszes 
italokkal való kereskedés. A Szerb Népköztársaság 1950. november 6-i 488. számú 
végzésével a vállalat a Kereskedelmi és Ellátási Minisztérium illetékességéből 
átkerül a Szabadkai Városi Népbizottság illetékességébe. A kereskedések 1954-
ben önállósulnak, noha még mindig nem jogi személyek. A Szabadkai Képviselő-
testület engedélyezi az áruház elnevezésének megváltoztatását, ezentúl az 
elnevezés Nagy- és Kiskereskedési Vállalat, Narodni MagazinÁruház – Szabadka. 
1966-ban lerövidítik az elnevezést: Na-Ma Áruház. A Szabadka körzeti cégbíróság 
határozata alapján 1969-ben törlik a Narodni Magazin Áruházat a cégjegyzékből. 
 
A fond története: 
Az iratanyag kis részének átvétele 1986-ban190 történt az Áruforgalmazó ÖTM-től 
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és a Namateks TM-től. Az iratanyag hátralévő része még a vállalat irattárában van. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.291 A TEKSTIL TEXTIL ÉS CIPŐ KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(„TEKSTIL” TRGOVAČKO PREDUZEĆE – SUBOTICA) 
(1951-1969), 1952-1958 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.; 1 d.; 0,47 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Munkástanácsi, igazgatóbizottsági jegyzőkönyvek, pénzügyi-számviteli könyvek, 
amelyekbőllátszik a vállalat gazdálkodása. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Tekstil Textil és Cipő Kis- és Nagykereskedési Vállalat 1951. 
november 24-én alakul meg a Városi Népbizottság által hozott végzés alapján. A 
vállalat székhelye a Petőfi Sándor utca 4. szám alatt volt. 1969-ben fuzionál a 
Narodni Magazinvállalattal, amely a Namateks elnevezést viseli. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 1986-ban veszi át azÁruforgalmazó ÖTM-től és a 
Namateks TM-től. Rendezés közben selejtezve lettek a gyerekpótlék fizetési listái 
az 1953. és 1954. évre. 
 
A megőrzöttség szintje: 



A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.292 A PROGRES KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(„PROGRES” PREDUZEĆE ZA PROMET ROBOM – 
SUBOTICA) 
(1975-1988), 1969-1988 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.; 10 d.; 1,46 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Általános ügyiratok, a vállalat megalakulásával kapcsolatos iratok, a munkástanács 
és munkaközösség gyűléseiről jegyzőkönyvek, zárszámadások, személyi iratok, 
normatív akták, mutatókönyvek, a munkásokról nyilvántartás. 
 
Az iratképző története: 
A Progres Kereskedés 1975. október 21-én alakul meg a munkásközösség 
határozata által. Az alapító gyűlésen megállapítják a vállalat megalakulásának 
társadalmi-gazdasági indokoltságát. A vállalat alaptevékenysége a textillel, 
kötöttáruval, készruhával, bútorral, építészeti, villanyszerelési anyagáruval, 
játékokkal és más cikkekkel való nagykereskedés. A vállalaton belül a belgrádi 
Timotex Munkavállalat is tevékenykedett. A Szabadkai Felsőbb Bíróság ST 
1979/2. számaalatt 1980-ban megindítják a csődeljárást, amely 1988-ban ér véget. 
 
A fond története: 
A fond levéltári anyagát a Levéltár 1986-ban veszi át.191 
 
A megőrzöttség szintje: 
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A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok teljes egészében megőrzöttek. 
 
 

F.293 KOMBINAT ASZTALOSÁRÚ KERESKEDÉS – 
ÓMORAVICA 
(ZANATSKO STOLARSKA RADNJA „KOMBINAT“ – 
STARA MORAVICA) 
(1954-1959), 1954-1959 
 
 
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: 
Adatok a megalakulásról, szervezeti változásokról, szabályzatokról, a 
munkaszervezet jegyzőkönyvei, személyi adatok, számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A vállalat megalakulására 1954. december 10-én került sor öt kisiparos között 
kötött szerződés és a Topolyai Járási Népbizottság 1954/14199. számú végzése 
alapján. A kereskedés első alapszabályait 1954. december 22-én fogadják el. Ez 
alapján meghatározzák a kereskedés alaptevékenységét, amely minden 
asztalosáruval és iparral kapcsolatos munkát magában foglal. 1956-ban bővül a 
munkakör, temetkezési vállalat nyílik meg, amely a temetkezési kellékeket 
gyártott és temetéseket vállalt. 
Az ómoravicaiKombinat Asztalosáru Kereskedés 1959-ben szűnik meg, 
tevékenységét folytatja az ómoravicai Novi Kombinat Közmunka-kisipari 
Vállalaton belül. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag 1970-ben lett átvéve az ómoravicai Komunalac Szolgáltatási 



Vállalattól. Az iratanyag több fond iratait tartalmazta, szétválasztásuk után ebbe a 
fondba 0,34 ifm levéltári anyag került.192 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.294 IZGRADNJA ÉPÍTŐVÁLLALAT – ÓMORAVICA 
(GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „ÉPÍTKEZÉS” – STARA 
MORAVICA) 
(1957-1959), 1957-1959 
 
 
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: 
Mutatókönyvek, munkástanácsi és igazgatóbizottsági jegyzőkönyvek, végzés a 
megalakulásról, munkaviszonnyal kapcsolatos normativ akták és számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
Az építővállalatot az Ómoravicai Községi Népbizottság alapítja meg az 1957/209. 
számú végzésével. A vállalat a Szabadkai Kerületi Cégbíróságnál van bejegyezve a 
Fi 155/57. szám alatt 1957. február 18-án. 
Az építővállalat munkaköre: kőműves- és ácsmunkák végzése, építkezéseknél, 
adaptációknál és lakóházak és más épületek javításánál. 1959-ben az építővállalat 
beleolvad az újonnan alapított Novi Kombinat Kisipari vállalatba. 
Kisipari Vállalatba. 
 
A fond története: 
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SzTL, F.293, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 1970/03-614/1. sz. 



A levéltári anyag 1970-ben lett átvéve az ómoravicai Komunalac Szolgáltatási 
Vállalattól. Az iratanyag több fond iratait tartalmazta, szétválasztásuk után ebbe a 
fondba 0,25 ifm levéltári anyag került.193 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok nagyobb rézben megőrzöttek. 
 
 

F.295 AZ ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLALAT IRATAI – 
ÓMORAVICA 
(PREDUZEĆE ZA TRANSPORTNE USLUGE – STARA 
MORAVICA) 
(1954-1968), 1954-1969 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Zárszámadások, statisztikai jelentések, a vállalat statútuma és más normativ akták, 
a cégjegyzékből való törlési végzés, fizetési listák. 
 
Az iratképző története: 
A szállítóvállalat az Ómoravicai Községi Népbizottság végzésével 194 alakul meg 
1954-ben. A Szabadkai Kerületi Cégbíróságnál Fi 1954/243. szám alatt jegyezték 
be. Munkaköre minden szállítással kapcsolatos szolgáltatás. Az ómoravicai 
Zajednica Közmunka-kisipari Vállalat megalakulásával 195  a szállítóvállalat 
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SzTL, F.293, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 1970/03-614/1. sz. 
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Az Ómoravicai Községi Népbizottság 1954/2632. számú végzése 
195

Az Ómoravicai Községi Népbizottság 1962/03-300/1. számú végzése. 



megszűnik, majd ezen belül folytatja tevékenységét. Az ómoravicai Zajednica 
Közmunka-kisipari Vállalat 1964-ben megszűnik, a munkások ismét szállító 
szolgáltatásokat nyújtó vállalatot alapítanak 1965-ben, amely a Szabadkai Kerületi 
Cégbíróság Fi 1969/261. számú végzése értelmében megszűnik és az ómoravicai 
Komunalac Szolgáltatási Vállalat részévé válik. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát az ómoravicai közmunka vállalatok anyagával vették át 1970. 
november 4-én. Az iratanyag rendezésére 1986-ban kerül sor. A selejtezett anyag 
mennyisége 0,22 ifm. 
 
A megőrzöttség szintje: 
Könyvek nincsenek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F:295. ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLAT – ÓMORAVICA 
(PRЕDUZЕĆЕ ZA TRANSPОRTNЕ USLUGЕ – STARA 
MОRAVICA 
(1954-1963, 1965-1968); 1954-1963; 1965-1969 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm. 

Nyelv: szerb 

Rendezettség szintje: rendezett 

Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalma a következő: végelszámolások, statisztikai jelentések, 
statútum, és egyéb más általános iratok a vállalatról, mint amilyen a vállalatok 
regiszteréből való törlés, fizetési listák. Megőrződött az iktatókönyv is, amelyet 
áthelyeztek a 297-es fondba a Komunalac Szolgáltatási Vállalat – Ómoravica 
(1965-1974); 1965-1974: (Uslužnо prеduzеćе „Kоmunalac“ – Stara Mоravica), 
mert ide iktattak egyes tárgyakat attól a vállaltról. 



 
Az iratképző története: 
A Bácskossuthfalva196 (Ómoravica, Stara Moravica) az Ómoravicai Szállítóvállat 
(Prеduzеćе za transpоrtnе uslugе) az Ómoravicai Népbizottság (Narоdni оdbоr 
оpštinе Stara Mоravica) végzésével hozták létre, 197 így a Szabadkai Körzeti 
Cégbíróságon (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) jegyezték be,198 tevékenysége 
kiterjedt mindenféle be-, ki-, és átrakodásra. A működése akkor szűnt meg, 
amikor hozzácsatolták az újonnan létrehozott ómoravicai Zajednica 199 
Kommunális és Iparos Szövetséghez (Kоmunalnо-zanatskо prеduzеćе 
„Zaјеdnica“ u Starој Mоravici.)200 
 A Zaјеdnica vállalat 1964-ben szűnt meg, ekkor a szállításban dolgozó 
munkások újból létrehozták a szállítási vállalatukat, 1965-ben.201 Ezt a vállaltot 
akkor törölték a vállaltok regiszteréből, amikor az ómoravicai Komunalac 
Szolgáltatóipari Vállalthoz (Uslužnо prеduzеće „Kоmunalac“ u Starој Mоravici) 
csatolták. 
 
A fond története: 
A fondot a Levéltár az ómoravicai (Stara Moravica) Kommunális Vállalt 
irataival együtt vette át 1970. november 4-én. Iratait 1986-ban rendezték. 
Összesen 0,46 ifm. mennyiségben, 0,22 ifm. mennyiségű értéktelen iratot 
selejteztek ki. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
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A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 
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Ómoravicai Népbizottság (NООStara Mоravica),2632/1954. számú végzés. 
198

A Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) végzése Fi 243/54 sz. 
199

Magyarul ez a szó a következőt jelenti: közösség. 
200

Ómoravicai Népbizottság (NООStara Mоravica) 03-300/1-1962 sz. 1962. december 28. 
201

A Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici)végzése Fi 261/69 sz. 



F:296. LAKÓKÖZÖSSÉG – ÓMORAVICA (1959-1962); 1960-
1963: 
F. 296 STAMBЕNA ZAЈЕDNICA – STARA MОRAVICA  
(1959–1962), 1960–1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 6 k.; 3 d.; 0,60 ifm. 

Nyelv: szerb és magyar 

Rendezettség szintje: rendezett 

Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A megőrzött iratanyag a következőket tartalmazza: A tanács, az gazgatóbizottság, 
és a szakszervezet részszervezetének jegyzőkönyveit, valamint pénzügyi-
számviteli könyveket. 
 

Az iratképző története: 
A bácskossuthfalvai, 202  (Ómoravica, Stara Moravica) lakóközösség a helyi 
Népbizottság döntésével jött létre 1959. december 22-én, tevékenységét 1960 
január 1-jén kezdte meg. A Lakóközösségnek, mint intézménynek saját 
pénzügyei voltak, de nem a Körzeti Bíróságon volt nyilvántartásba véve, hanem a 
község népbizottságában. A község kommunális, gazdasági, szociális, 
egészségügyi, oktatói-nevelői és egyebek fejlesztésével foglalkozott Ómoravicán. 
A lakóközösségben a következő szolgálatokat és szolgáltatásokat hozták létre: 
cipészi, női és férfi szabói, kertészeti, villanyszerelői, kőműves, kéményseprői, 
útfenntartói, fűtői (kotlarski), hentes, üveges, rádiómechanikus és sok más 
szolgáltatást. 
A Lakóközösség tanácsának ülésén 1962. december 22-én azt a döntést hozták, 
hogy a lakóközösség szűnjön meg minden szolgáltatásával, és 1962. december 
31-én és, hogy csatlakozzon az újonnan létrehozott az ómoravicai 
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A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 



Zajednica 203 Kommunális Ipari Vállalthoz (Kоmunalnо zanatskо prеduzеće 
„Zaјеdnica“ u Starој Mоravici). 
 
 
A fond története: 
A fondot az ómoravicai Zajednica Kommunális Ipari Vállalttól (Kоmunalnо 
zanatskо prеduzеće „Zaјеdnica“ u Starој Mоravici) rendezésekor találták meg, 
amit 1970. november 4-én vett át a Levéltár.204. A 151-es fond rendezését 1986-ban 
kezdték meg, és eközben választották ki ennek a fondnak az iratanyagát. 
 

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

F:297. KOMUNALAC SZOLGÁLTATÁSI VÁLLALAT – 
ÓMORAVICA 
(USLUŽNО PRЕDUZЕĆЕ „KОMUNALAC“ – STARA 
MОRAVICA) 
(1965–1974), 1965–1974 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 4 d.; 0,55 ifm. 

Nyelv: szerb és magyar 

Rendezettség szintje: rendezett 

Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalma a következő: adatok a munkavállalókról, és a vállalat 
vezetéséről (poslovanje). Mindez az általános jelentőségű iratokból, 
jegyzőkönyvekből, a cégvezetés irataiból, a pénzügyi-számviteli statisztikai 
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Magyarul ez a szó a következőt jelenti: közösség. 
204

190SzTL, F. 296, Fond dosszié,Átvételi jegyzőkönyv 03-614/1 sz. 



jelentésekből, a káderpolitikából, az évenkénti pénzügyi-számviteli 
zárójelentésből, valamint a vállaltvezetés jelentéseiből látszik. 
 
Az iratképző története: 
A Kоmunalac Szolgáltató Vállalat a bácskossuthfalvi 205  (Ómoravica, Stara 
Moravica) Képviselő-testületének (Skupština оpštinе Stara Mоravica) végzésével 
jött létre.206 Nyilvántartásba a Szabadkai Cégbíróságon (Оkružni privrеdni sud u 
Subоtici) vették.207 A munkáját már 1965. február 1-én megkezdte. Ez a vállalat 
különböző szolgáltatásokat végzett Ómoravica területén, ezek a következők: 
kőműves, szobafestő, kéményseprő, vízvezetékszerelő, ezen kívül útkarbantartás, 
a parkok fenntartása, és a közterületen álló növényzetet rendben tartása. Két 
évvel a munkaszervezet megalakulása után, bővítette szolgáltatásait, vágóhídi 
tevékenységgel és a hús, valamint húskészítmények értékesítésével. Ehhez a 
vállalthoz csatolták 1968-ban az ómoravicai Szállító Vállalatot (Prеduzеćе Za 
Transpоrtnе Uslugе)208 
 A vállalat 1974. január 1-jétől fejezte be működését. A fondhoz 
csatolták még az Ekran szerelőüzlet (Sеrvisna radnja „Еkran“) is, mivel ebben 
az időszakban a Komunalac részeként működött. Az Ekrant az Ómoravicai 
Községi Képviselő-testület (Skupština оpštinе Stara Mоravica), hozta létre209. és 
a Körzeti Cégbíróságnál vették nyilvántartásba (Оkružni privrеdni sud)210 Az 
Ekran a háztartási gépek, elektromotorok javításával, valamint fotó és 
finommechanikai szolgáltatásokkal foglalkozott. Rövid ideig működött 1965 
októberében szűnt meg. 
 
A fond története: 
Az átvételi jegyzőkönyv alapján211 az iratanyag A Komunalac helyiségeiben volt 
a 149, 150 és 151-es fonddal együtt 1984-ig. Ekkor került az iratanyag a 

                                                 
205

A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 
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Ómoravica Képviselő Testületének (Skupština оpštinе Stara Mоravica) végzése 04-388/1-65 sz. 
1965. február 18. 
207

Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) Fi. 189/65 sz. 1965. február 22. 
208

Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) Fi. 260/69 sz. 1969 március 20. 
209

Ómoravica Képviselő Testületének (Skupština оpštinе Stara Mоravica)  04-2260/1-64 sz. 1964. 
december 31. 
210

Szabadkai Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subotici) Fi.79/65 1965. január 16. 
211

SzTL, F. 297, Fond dosszié,Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-614/70. 1970. november 4. 



levéltárba. Az iratok rendezése közben, a 297-es fondot elválasztották a többitől 
1,80 ifm. mennyiségben. Ez után történt az értéktelen iratok kiselejtezése 1,25 
ifm. mennyiségben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:298. UNIVERZAL TERMELŐ VÁLLALAT – PACSÉR 
(PRОIZVОĐAČKО PRЕDUZЕĆЕ „UNIVЕRZAL“ – PAČIR 
(1959–1966), 1959–1966) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 3 d.; 0,44 ifm. 

Nyelv: szerb 

Rendezettség szintje: rendezett 

Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A Fond iratanyaga a következőket tartalmazza: adatokat a vállat vezetéséről és 
pénzügyi-számviteli működéséről, ezen kívül a vállalatigazgatás szerveinek 
tevékenységéről szóló iratokat, és adatokat a munkavállalókról. 
 
Az iratképző története: 

A Pacséri (Pačir) Népbizottság (Narоdni оdbоr) végzése alapján 1959. augusztus 
12-én létrehozták az Usluga 212 Kommunális Iparos Vállalatot (Kоmunalnо 
zanatskо prеduzеćе „Usluga“). Ezt a Szabadkai Körzeti Cégbíróságon vették 
nyilvántartásba. 213 . A vállalat feladata az volt, hogy a polgároknak és jogi 
személyeknek kommunális és kézműves, ill. iparos szolgáltatásokat nyújtsanak. 
A vállalatnak tíz üzeme volt: kőműves, asztalos, bognár (mint kerékkészítő), 
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Az Usluga szó jelentése: szolgáltatás. 
213

Szabadkai Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subotici) Fi. 944/59 1959. augusztus 26. 



kéményseprői, fodrászati, villanyszerelői, virágüzleti, kovács, cipész és péküzemi. 
1963-tól bővült a szolgáltatások köre, filmeket mutattak be, gumi és műanyag 
tárgyakat gyártottak, ezen kívül az áru elszállítását is végezték. Egy év elteltével 
a vállalat tovább bővítette tevékenységét szövetgyártással, film alapú 
nyomtatással, mindenféle öltözék gyártásával, valamint hordókészítéssel. A 
tevékenységi körének bővülésével a nevét is megváltoztatta 1964-ben, az új neve 
Pacséri Univerzal Termelő Vállalat (Prоizvоđačkо prеduzеćе „Univеrzal“ u 
Pačiru). 
Az Ómoravicai Községi Képviselő-testület 1965. április 4-én hozott végzésével 
szüntette meg. Az indoklás a következő: veszteség és a nem megfelelő módon 
elköltött nagy összeg. A munkaszervezetben kényszerigazgatást vezettek be 1965. 
végéig, amit 1966. március 31-g meghosszabbítottak. Az Univerzal vállalat 
felszámolásáról 1966 áprilisában döntöttek.214 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1,80 ifm. mennyiségben választottak ki a 149, 150 és 151-es 
fondokból, amelyeket a Levéltár az ómoravicai Komunalac Szolgáltatási 
Vállalattól (Uslužnо prеduzеće „Kоmunalac“ Stara Moravica), vett át. 215  Ezt 
követően a Levéltár épületébe szállították 1984-ben. A rendezés alatt 1,36 ifm. 
irattári anyagot selejteztek ki, így tartós megőrzésre 0.39 ifm. maradt. Egyéb 
iratból 0,05 ifm. mennyiséget őriz a Levéltár, amelyet 2016-ban selejtez ki. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:299. PETŐFI FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT – 
ÓMORAVICA 
(F. 299 PRЕDUZЕĆЕ ZA PRIKAZIVANJЕ FILMОVA 
„PЕTЕFI“ – STARA MОRAVICA 
(1959–1963), 1961–1963) 
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Službеni glasnikSRS br.20 оd 21. maјa1966. gоdinе. 
215

IASu, F. 297, Dоsiје fоnda,Zapisnik оprеuzimanju br. 03-614/70. 1970. november 4-én. 



 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,03 ifm. 

Nyelv: szerb 

Rendezettség szintje: rendezett 

Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Döntés a csatlakoztatásról, végelszámolások, a többi javakról szóló kartoték. 
 
 
Az iratképző története: 
A bácskossuthfalvi216 (Ómoravica, Stara Mоravica) helyi Népbizottság hozta létre 
ezt a vállalatot, miután felszabadult a térségünk a második világháborúban. 1959-
ben vették nyilvántartásba. 217  1963 végén szüntették meg, és az ómoravicai 
Zajednica 218  Kommunális Ipari Vállalthoz (Kоmunalnо-zanatskо prеduzеće 
„Zaјеdnica“ u Stara Mоravica) csatolták. Mint termelői egység törölték a 
Szabadkai Körzeti Cégbíróság nyilvántartásból (rеgistar Оkružnоg privrеdnоg 
suda u Subоtici)219miután az Ómoravicai Községi Képviselő-testület meghozta 
döntését.220 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1970-ben vette át a Levéltár az ómoravicai Zajednica 
Kommunális Ipari Vállalt (Kоmunalnо-zanatskо prеduzеće „Zaјеdnica“ u Stara 
Mоravica) iratainak részeként. Az iratokat csak 1986-ban rendezték és 0,03 ifm. 
iratot tartalmaz, amellett egy levéltári dobozban helyeztek el. 
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A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 
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Szabadkai Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subotici) Fi 720/1959. 
218

Magyarul ez a szó a következőt jelenti: közösség. 
219

A törlését az Fi. 62/64 számmal jegyezték, 1964. január 25-én. 
220

Ómoravica Képviselő Testületének (Skupština оpštinе Stara Mоravica) 04-2277/63 sz, 1964. jan. 
13-án. 



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

F:300. LAKATOS BÁDOGOS MŰHELY – ÓMORAVICA 
(BRAVARSKО LIMARSKA RADIОNICA – STARA 
MОRAVICA 
(1948–1959), 1951–1959) 
 
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: 
A fond iratanyaga a következőkből iratokból áll: általános, pénzügyi-számviteli, a 
felszámolási iratokés perszonális iratok. 

 
Az iratképző története: 
A bácskossuthfalvai 221  (Ómoravica, Stara Mоravica)Lakatos Bádogos Műhely 
(Bravarskо limarska radiоnica Stara Mоravica) 1948-ban jött létre, de nem tudni 
milyen néven. 1953-tól a neve Ómoravicai Szabadság Szövetkezeti 
Lakatosműhely („Zadružna bravarska radiоnica Slоbоda – Stara Mоravica“). 
1956-ban Ómoravica Népbizottsága (Narodni Оdbor Оpštine Stara Mоravica) a 
vállalt felszámolásáról döntött,222mivel nem volt jövedelmező. Ez után a bádogos 
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A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 
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Végzés Ómoravicai Községi Népbizottság (NОО Stara Mоravica)  1956. május 30. 



üzemet szétválasztották a lakatos üzemtől, és bádogos üzemet hoztak létre, az 
Ómoravicai Népbiztosság (NОО Stara Mоravica) igazgatása alatt, ezt a 
Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud Subotica)vette 
nyilvántartásba.223  A bádogos műhely 1959-ben fejezte be működését, amikor 
befejezték a felszámolását, és az az újonnan létrehozott Ómoravicai Novi 
Kombinat Kommunális és Kisiparos Vállalat (kоmunalnо-zanatskо prеduzеće 
„Nоvi kоmbinat“ Stara Mоravica) része lett. 
 
A fond története: 
A fondot a 149, 150 i 151 számú fondok szétválasztásakor hozta létre a Levéltár. 
Az iratanyagot 1970. november 4-én vette át a Levéltár az Ómoravicai Komunalac 
Szolgáltatóipari Vállalat (Uslužnоm prеduzеću „Kоmunalac“ u Starој Mоravici) 
illetékeseitől a vállalt helyiségében. A rendezéskor az összes iratanyagból 0,40 ifm. 
mennyiségből 0,16 ifm. mennyiségű értéktelen irattári iratot selejteztek ki. Így 
maradt 0.24 ifm. tartósan megőrzendő írat. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 

F:301. DOM LAKÓKÖZÖSSÉG – ÓMORAVICA (1970- ? ); 
1970-1973: 
(F. 301 STAMBЕNA ZADRUGA „DОM“ – STARA 
MОRAVICA (1970–?), 1970–1973) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:1 k.;1 d.;0,15 ifm. 

Nyelv:szerb 

Rendezettség szintje:rendezett 

Tájékoztató segédletek:áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga az alapító dokumentumokból, egyéb pénzügyi-számviteli 
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Végzés Szabadkai Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subotici) Fi. 746. sz., 1956. június 7. 



iratokból és a munkavállalókról szóló iratokból áll. 
 
Az iratképző története: 
A bácskossuthfalvi224 (Ómoravica, StaraMоravica) Dоm225 1970. augusztus 
20-án jött létre.A Szabadka Körzeti Cégbíróságon 
regisztrálták. 226 Működése a következőkre terjedt ki: a tagok 
takarékoskodásának megszervezése, hogy létrejöjjön az alap (fоnd) a 
lakások, ill. lakóházak kifizetésére,a hitelszerződések megkötése a 
társadalmi tulajdon pénzeszközeiből lakóhelyek építésére, és hasonlók, 
mindez a lakóközösség statútumán alapul, amelyet az alapító ülésen 
fogadtak el 1970. augusztus 20-án. A lakóközösség, ill. lakásszövetség 
megszűnésének időpontja ismeretlen, de az iktatókönyvet 1973. 
decemberéig vezették. Az időközönkénti elszámolásokat (Pеriоdičniоbračun) 
1973 szeptemberéig csinálták meg, de az évet lezáró végelszámolás nincs 
meg. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1970-ben egyszerre vette át a Levéltár a következő 
fondokkal: 149,150i151. Az összmennyiség 0,30 ifm. Az iratanyag 
rendezésekor 0,15 ifm. iratot selejteztek ki, így maradt a 0,15 ifm. levéltári 
irat. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F:302. SZABADKAI KULTÚROTTHON – SZABADKA 
(DОM KULTURЕ) – SUBОTICA 
(1967–1985), 1965–1985) 
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A település neve az iratok átvétele óta megváltozott, azaz visszakapta a Bácskossuthfalva nevet. 
Azonban az iratokban még az Ómoravica megnevezés szerepel, ezért az alábbiakban az iratokban 
használt nevet használjuk a Levéltári Kalauzban is. 
225

Magyarul ez annyit jelent, hogy otthon. 
226

Végzés Fi. 1008/70, 1970. augusztus 27. 



Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:77 k.;236 d.;72 fasc.;38,90 ifm. 

Nyelv:szerb 

Rendezettség szintje:rendezetlen 

Tájékoztató segédletek:nincs 

A fond jelentősége:/ 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek a munkavállalók gyűléseiről szóló iratok, a tanács iratai, a 
referendumokról szóló jegyzőkönyvek, dossziék a munkavállalókról, a társadalmi 
szervezetek irattára, ezek: szakszervezet (Sindikat) Kommunista szövetség (KS), 
Ifjúsági Szövetség (SО). Ezen kívül az iktatókönyvekhez tartozó iratok, és 
pénzügyi-számviteli iratok is megőrzöttek. 
 
Az iratképző története: 
A Kultúrotthonmegalapításáról szóló döntést a Szabadkai Községi 
Képviselő-testület (Skupština оpštinеSubоtica), a Községi Tanács 
(Оpštinskоvеće) és a Munkaszervezetek Tanácsának (Vеćeradnihzaјеdnica) 
közös ülésén hozták meg. 227 A Körzeti Cégbíróság Regiszterébe is 
bejegyezték.228 A Kultúrotthon alapfeladata az volt, hogy létrehozza és lehetővé 
tegye a kultúrintézmények fejlődését, és hogy elősegítse a kultúra és művészeti 
tevékenységet Szabadka lakosságát szolgálva különböző kulturális 
rendezvények megszervezésével.229A Kultúrotthon feladata volt az is, hogy 
gondoskodjanak a Városháza épületéről, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a 
kulturális és közoktatási intézményeknek Szabadka területéről, teret adva más 
intézményeknek, szervezeteknek, hogy megszervezhessék műsoraik 
bemutatását, hogy bérbe adják az üzlethelyiségeket a városháza épületében, 
és egyebek.230 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1986. november 5-én vette át a Levéltár aDоmkulturе–
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A 06-9853 végzés 1967. április 18-án. 
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A szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) intézmények regisztere 
(Rеgistar ustanоva), I/US kötet regisztrációs szám: 154. 
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SzTL, F. 302, Fond dosszié, 17/2, A kultúrotthon statútuma (Statut Dоma kulturе), 5. o. 
230

Uo. 



Kultúrotthon iratképzőtől, amely felszámolás alatt (rеdоvnalikvidaciјa) 
alatt állt.231 Már az átvétel előtt megtörtént a selejtezés. 
 

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

 

F:303. PILASZÁNOVICS CSALÁD IRATAI – SZABADKA 
(PОRОDICA PILASANОVIĆ (PILASZÁNOVITS) 
(?–?), 1766–1897) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:k./; 3 d.;1 iratborító;0,40 ifm. 

Nyelv:német,magyar,latin, szerb–horvát,héber 
Rendezettség szintje:rendezett 

Tájékoztató segédletek:áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége:nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok között vannak olyanok, amelyek az egész családdal 
kapcsolatosak: személyes iratok, vagyonjogi iratok, adózási iratok, 
temetkezési költségek, gyászjelentések, számlák és iratok az egyes 
családtagokról, pénzügyi iratok, levelezés, szerződések és bizonylatok a 
kölcsönökről és tartozásokról, eladásokról, a bajai házuk építéséről; 
síremlékek tervei, és a bajai ház terve. 
 
 
Az iratképző története: 
A Pilaszánovics (Pilaszánovits, Pilasanоvić) család egy nagybirtokos 
család volt, birtokai Rogaticán voltak. A családtagok többsége Baján élt 
és magas társadalmi rangjuk volt, így pl. Pilaszánovics Antal Bács-
Bodrog vármegye bírója volt, Pilaszánovics Lajos pedig Tolna megye 
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SzTL,F.302,Fond dosszié, Jegyzőkönyv a fondok szétválasztásáról 
(Zapisnikоrazgraničеnjufоnda).03-18/7 sz. 1967. november 5. 



bírója és Bács-Bodrog vármegye jogi képviselője. A legtöbb adat 
Pilaszánovics Lajosról van, aki a családot képviselte a Felső-rogaticai 
(GоrnjaRоgatica) ügyekben. 
 A megőrzött iratok között nincsenek meg az első családtag születési 
adatai, mint ahogy az utolsó tag haláláról szóló adatok sem. Ezért a fond 
kezdeti és végső időhatárait nem lehetséges meghatározni. 
 
A fond története: 
A fond iratait véletlenül találták meg a Levéltárban 1986-ban, rendezetlen 
állapotban, 0,70 ifm mennyiségben.232A fоndot 1992-ben rendezték. Az iratokat az 
egyes családtagokhoz kötődve rendezték, azon belül pedig időrendi sorrendben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:304. TOPOLYA KÖZSÉG – TOPOLYA 
(ОPŠTINA BAČKA TОPОLA – BAČKA TОPОLA 
(1919–1941), 1913–1941) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:6 k.;/ d.;0,30 ifm. 

Nyelv:szerb,magyar 

Rendezettség szintje:rendezett 

Tájékoztató segédletek:áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll: Jegyzőkönyvek az iskolák, a vágóhidak, 
villanytelep, házépítések engedélyezése, pénzügyi jelentések, A városvezetés 
jelentései a közügyekről, statútum a napidíjakról, vásárokról, piacról, az utak, 
hidak, gyalogutak javításáról, a betelepült önkéntesek kolóniáinak 
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SzTL F.303, A fond dossziéja, Hivatalos jegyzet 1/3. 



megnevezését, utcaneveket stb. 
 
Az iratképző története: 
A fоnd úgy jött létre, hogy leválasztották a 38-as fondról (F. 
038Topolya nagyközség iratai - Topolya (1886-1918); 1889-1913:, azaz 
ОpštinaBačkaTоpоla(1886–1918),1889–1913.) 233 Topolya község 
(OpštinaBačkaTоpоla) 1886-ban jött létre, a Habsburg Monarchiában 
érvényes előírások alapján. 
 
A fond története: 
A Fond iratanyagát a Levéltár Topolya Község Képviselő-testületének 
(SkupštinaоpštinеBačkaTоpоla), épületében vette át 1968. február 21-én. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F:305. TOPOLYA KÖZSÉG – TOPOLYA 
ОPŠTINA BAČKA TОPОLA (TOPOLYA KÖZSÉG) – 
TOPOLYA (BAČKA TОPОLA) 
(1941–1944), 1941–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme:1 k.;2 d.;0,29 ifm. 

Nyelv:magyar 

Rendezettség szintje:rendezett 

Tájékoztató segédletek:áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll:jegyzőkönyv az iskola, templom, 
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Vidi:VоdičkrоzarhivskеfоndоvеIstоriјskоgarhivaSubоtica,XVIII/1,Subоtica2012. 



kórház, egészségház építéséről Bajsán (Baјša), ezek működéséről, az adó 
megfizettetéséről, az utak építéséről és hasonlók. 
 
Az iratképző története: 
A fоnd úgy jött létre, hogy leválasztották a 38-as fondról (F. 
038Topolya nagyközség iratai – Topolya (1886-1918); 1889-1913, azaz 
ОpštinaBačkaTоpоla(1886–1918),1889–1913.) Topolya község 
(ОpštinaBačkaTоpоla) a második világháborúban a magyar közigazgatás 
fennhatósága alatt volt. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1968. február 21-én vette át a Levéltár, addig a Topolyai 
Képviselő-testület (SkupštinaоpštinеBačkaTоpоla) birtokában volt. A 
fond rendezésekor 0,01 ifm. értéktelen iratanyagot selejteztek ki.234 
 
A megőrzöttség szintje: 

A könyvek kisebb része megőrzött. 

Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 
F:306. BAJMOK KÖZSÉG SZAKSZERVEZETI TANÁCSA – 
BAJMOK 
(F. 306 ОPŠTINSKО SINDIKALNО VЕĆЕ – BAЈMОK 
 (1945–1965), 1952–1956) 
 
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: 
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SzTL, F. 305, A fond dossziéja, Selejtezési jegyzőkönyv04-21/11. sz. 1988. november 4. 



A fondban a Levéltár az éves gyűlések jegyzőkönyveit, a munkáról 
szóló jelentéseket, a szervezet alegységeinek iratait, és a taglétszámra 
vonatkozó adatokat őriz. 
 

Az iratképző története: 
A községi szakszervezeti tanács 1945 januárjában jött létre az Országos 
Jugoszláv Szakszervezeti Tanács belgrádi konferenciája után. A községek és 
járások területének átrendezésével a Szerb Köztársaságban1955-ben, 235 a 
szakszervezeti tanács neve is megváltozott, Községi Szakszervezeti Tanács 
(Оpštinskоsindikalnоvеćе) lett. 
 Úgy vélik, hogy a Községi Szakszervezeti Tanács Bajmokon 1965 
decemberében szűnt meg, amikor Bajmok község is megszűnt és amikor 
Szabadkához csatolták.236 
 
A fond története: 
A fondot a bajmoki iskolák iratai között fedezték fel, így 1986-ban ezektől 
elválasztva külön fond lett, egy levéltári doboz mennyiségben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.307 GROZD VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT – 
SZABADKA 
GRADSKO UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE "GROZD" – 
SUBOTICA 
(1951–1953), 1951–1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A Szerb Szocialista Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik SRS) 56. sz. 1955 július 20.  
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A Szerb Szocialista Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik SRS) 51 sz. 1965. 
december 11. 1. o. 



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 iratanyagában megtalálhatók az igazgatóbizottság, a munkástanács és a 
szakszervezeti tanács jegyzőkönyvei, valamint a vállalat megalakulására és 
szervezeti átalakításaira vonatkozó határozatok. A fond iratanyagában 
megtalálhatók a vállalat pénzügyi-számviteli iratai is. 
 
Az iratképző története: 
A Grozd Városi Vendéglátó ipari Vállalat alapítására 1951. november 24-én került 
sor a Szabadkai Városi Népbizottság 42335/1951. számú határozata alapján. A 
vállalat működéséhez szükséges alapeszközök a Szabadkai Városi Vendéglátó 
ipari és Szállodaipari Vállalat alapeszközeiből lettek biztosítva. A Grozd vállalat 
csak 1953-ig működött. A Szabadkai Városi Népbizottság 2320/1953. számú 
határozata alapján a vállalatot felszámolták és a Jagnje Városi Vendéglátó ipari 
Vállalattal egyesítették. 
 
A fond története: 
Az átvételi jegyzőkönyv alapján a levéltár 1957-ben vette át237 a Jagnje vállalat 
iratanyagát (F.114). A fond rendezése során el lett különítve a Grozd vállalat 
iratanyaga és létre lett hozva az F.307 GrozdVendéglátó ipari Vállalat – Szabadka 
fond. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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F.308 AZ ELEKTRANA IRATAI – SZABADKA 
ELEKTRANA – SUBOTICA (1947-1960); 1947-1955 
(1947–1960), 1947–1955 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 8 d.? 0,90 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában főleg a vállalat könyvelőségének az iratai találhatók. Kisebb 
mértékben a fond iratanyaga adatokat tartalmaz a vállalat dolgozóiról, pénzügyi 
gazdálkodásáról és a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség munkájáról. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Villanygazdálkodási Vállalat alapítására 1947. március 31-én került 
sor a Szerb Népköztársaság kormányának határozata alapján. A vállalatnak 
kirendeltségei működtek Zomborban, Apatinban, Topolyán, Bezdánban, Zentán és 
Óbecsén. Később a vállalatnak csak Zentán és Topolyán maradtak meg a 
kirendeltségei. 
A Szerb Népköztársaság Ipari Minisztériuma keretében működő 
Villanygazdálkodási Főigazgatóság 1947. április 22-én meghozta a Szabadkai 
Villanygazdálkodási Vállalat működési szabályrendeletét. A cégjegyzékbe a 
vállalatot a Szerb Népköztársaság Pénzügyminisztériumának 1947. április 29-én 
hozott végzése alapján jegyezték be. A Szabadkai Villanygazdálkodási Vállalatból 
1948. június 1-jén kivált a Szabadkai Elektromos Vasút Vállalat, majd két vállalat 
jött létre, az Elektromos Művek és az Energia. Az utóbbi két vállalat 1952. 
december 31-én egyesült és a továbbiakban az Elektrana név alatt működtek. A 
vállalat áramszolgáltatási tevékenységét 1958-ban átvette az újvidéki székhelyű 
Áramszolgáltató Vállalat. Az Elektrana 1960. december 31-ig működött, mint 
önálló vállalat, amikor is beolvadt az újvidéki székhelyű Elektrovojvodina 
vállalatba. A továbbiakban, mint az Elektrovojvodina részlege működött 
Termoelektrana (Hőerőmű) név alatt. 
 



A fond története: 
A Levéltár 1959. november 16-án vette át238 az Elektromos Vasút és Világítási Rt. 
iratanyagát (F.39). A fond rendezése során el lett különítve az Elektrana 0,90 
folyóméternyi iratanyaga és létre lett hozva az F.308 fond. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.309 SZABADKA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI 
KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA 
OPŠTINSKA ZAJEDNICA KULTURE – SUBOTICA 
(1969–1974), 1969–1974 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 18 k.? 22 d.? 2,90 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a Művelődési Közösség jegyzőkönyvei, 
alapszabályzatai, különböző szabályzatok, a művelődési intézmények tervei és 
jelentései, pénzügyi-számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Községi Művelődési Közösség alapítására Szabadka Község Képviselő-
testületének 1969. március 21-én hozott határozata alapján került sor. A Közösség 
1969. április 1-jén kezdte meg a működését. Feladata a művelődési élet ápolása, az 
önigazgatás fejlesztése, a kulturális élet területén tevékenykedő intézmények 
érdekeinek és céljainak összhangba hozása, a művelődési intézmények és 
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rendezvények finanszírozása. 239  A Községi Művelődési Közösség önálló 
önigazgatási szervezet volt és jogi személynek számított. A Közösség feladata volt 
Szabadka község területén a művelődési élet szempontjából jelentős 
tevékenységek és rendezvények támogatása. A Közösség létrehozásával megszűnt 
a művelődési élet támogatására létrehozott községi alapítvány és hatályát vesztette 
az alapítvány létrehozásáról szóló határozat. A Községi Művelődési Közösség 
1974-ig működött, feladatait az ekkor létrehozott Önigazgatási Érdekközösség 
vette át. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 1987. február 13-án vette át240 a Közművelődési 
Önigazgatási Érdekközösségtől. A fondból ekkor lett elkülönítve az Községi 
Közművelődési és Iskolaügyi Közösség (F.158) iratanyaga. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.310 MIKROFILMGYŰJTEMÉNY 
(ZBIRKA MIKROFILMOVA) 
1724 – 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 16 d.? 249 tekercs, 142 borító, 2 CD. 
Nyelv: latin, német, magyar, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: a mikrofilmek nyilvántartó könyve,áttekintő raktári 
jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
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F.261 Szent-Mária Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros Tanácsának iratai – 
Jegyzőkönyvek 1743-1778? 
F.272 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának iratai – Jegyzőkönyvek 1779-
1849? 
F.002 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsának iratai – Jegyzőkönyvek 1860-
1918? 
F.047 Szabadka Város Elöljáróságának iratai – Jegyzőkönyvek 1919-1941? 
F.179 Iványi István gyűjteménye – az egész gyűjtemény 1724-1783? 
F.271 Szabadka Város Titkos Levéltárának iratai – az egész gyűjtemény 1748-
1866? 
F.009 Szabadka Város Úriszékének iratai – Jegyzőkönyvek 1794-1844? 
F.006 Csantavér Falu Úriszékének iratai – Jegyzőkönyvek 1789-1848? 
F.010 Bajmok Falu Úriszékének iratai – Jegyzőkönyvek 1792-1847? 
F.012 Sándor Falu Úriszékének iratai – Jegyzőkönyvek 1805-1848? 
F.020 Szabadka Szabad Királyi Város Törvényszékének iratai – Jegyzőkönyvek 
1861-1862? 
F.013 Scultety Ferenc, Szabadka város királyi biztosának iratai – Jegyzőkönyvek 
1819-1823? 
F.016 Eötvös Pál, Szabadka város királyi biztosának iratai – Jegyzőkönyvek 1840-
1845? 
F.005 Ürményi Mihály, Szabadka város királyi biztosának iratai – Jegyzőkönyvek 
1782-1787? 
F.208 Szabadkai egyházi anyakönyvek másolatainak gyűjteménye – 
Jegyzőkönyvek 1839-1895? 
F.087 A Szerb Kommunista Szövetség Topolyai Járási Bizottságának iratai – 
Jegyzőkönyvek 1947-1957, Iktatókönyv 1945-1947? 
F.221 A Jugoszláv Kommunista Párt Szabadkai Körzeti Bizottságának iratai – 
Jegyzőkönyvek és iratok 1945-1946? 
F.088 A Szerb Kommunista Szövetség Szabadkai Járási Bizottságának iratai – 
Jegyzőkönyvek 1945-1946? 
F.068 Szabadka Város Népbizottságának iratai – Jegyzőkönyvek 1944-1950? 
F.100 Izvršni odbor Grаdskog nаrodnog odborа: Zаpisnik 1945–1946; ILYEN 

NEVŰ FOND NEM LÉTEZIK. AZ Izvršni odbor JEGYZŐKÖNYVEI A 68-AS 

FONDBAN VANNAK. 
A zsidók múltjával kapcsolatos iratok az 1941 és 1944 közötti időszakból a 
következő számú fondokból lettek mikrofilmezve: 60, 376, 30, 51, 26, 260, 305, 
62, 63, 64, 313, 264, 258. 



 
Az iratképző története: / 
 
A fond története: 
A levéltári anyag védelme érdekében a Történelmi Levéltár 1982-ben hozzákezdett 
a könyvek és az iratok mikrofilmezéséhez. E munka során elsőbbséget a legrégibb 
és a legértékesebb levéltári anyag élvezett. A lefilmezett levéltári anyagról 
részletes leírás található a mikrofilmek nyilvántartó könyvében. A Levéltár a 
mikrofilmeket külön tűzálló szekrényben tárolja. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A mikrofilmek teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.311 CSANTAVÉR KÖZSÉG – CSANTAVÉR 
OPŠTINA – ČANTAVIR 
(1886–1918), 1900–1907 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.? / d.? 0,10 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond rendezett iratanyaga csak töredékesen őrződött meg, hiányoznak az 1900 
előtt és az 1907 és 1913 között vezetett képviselő-testületi jegyzőkönyvek. A 
fondban mindössze egy képviselő-testületi jegyzőkönyv található. (Utólag a 
fondhoz lett csatolva további két könyv, melyek tartalmazzák az 1882 és 1887, 
illetve az 1888 és 1890 között vezetett jegyzőkönyveket. Az 1913 és 1918 közötti 
képviselő-testületi jegyzőkönyvek a 312-es fond 1. számú könyvében találhatók. – 
A fordító megjegyzése). 
 
Az iratképző története: 
Csantavér község alapítására 1886-ban került sor A községekről szóló törvény 



alapján (XXII. törvénycikk). 241  Mint községnek, feladata volt végrehajtani a 
kormány határozatait. Ugyanakkor a községek a törvény által biztosított 
önkormányzati jogokkal is rendelkeztek, önállóan gazdálkodhattak, saját 
szabályrendeleteket alkothattak, irányították a falu életét. 
Csantavér újratelepítése idején, 1783-ban a falu pecsétjén a következő felirat 
szerepelt: Csantavér falu pecsétje 1783 (Sigillum Possessionis Csantavér). Idővel a 
falu megnevezése változott. 1900-ban a falu pecsétjén a „Bács-Bodrog vármegye – 
Topolyai járás – Csantavér nagyközség pecsétje” szöveg szerepelt. 1904-ben vette 
fel a „Csantavér község” nevet és ezt a nevet viselte egészen 1918-ig. Csantavér az 
ekkor kikiáltott Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 1988. november 1-jén vette át Kis Istvántól, aki 
felhasználva a jegyzőkönyvet írta meg Csantavér monográfiáját. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.312 CSANTAVÉR KÖZSÉG – CSANTAVÉR 
OPŠTINA – ČANTAVIR 
(1918–1941), 1913–1940 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.? 1 d.? 0,45 ifm + 13,51 ifm. 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond rendezett iratanyagában, mely csak töredékesen őrződött meg, a Községi 
Képviselő-testület és a Községi Bizottság jegyzőkönyvei találhatók, valamint 
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iratok a munkásmozgalommal kapcsolatban. A később átvett levéltári anyag még 
rendezetlen. Itt a csantavéri községi közigazgatás munkája során, 1918 és 1941 
között keletkezett könyvek és iratok találhatók, valamint a telekkönyvekkel 
kapcsolatos határozatok. 
 
Az iratképző története: 
Csantavér községi jogállása nem változott az első világháború befejezése után, 
amikor is Bácskát, Bánátot és Baranyát a Szerb Királysághoz, majd a Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. Csantavér község továbbra is az 1886-ban 
meghozott, A községekről szóló törvény242 alapján működött és a „Bács-Bodrog 
vármegye – Csantavér község” feliratú pecsétet használta. A Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság közigazgatási felosztásáról szóló és 1922-ben meghozott 
törvény szerint az országot felosztották körzetekre, járásokra és községekre. Mint 
község, Csantavér ekkor a Bácskai körzethez tartozó Bácstopolyai járáshoz 
tartozott. A nevét 1931-ben változtatta meg és ekkor kezdte el használni a 
„Csantavéri község – Bácstopolyai járás – Csantavér” feliratú pecsétet egészen 
1941-ig, a magyar hadsereg bevonulásáig. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagának egy része 1988-ban lett átvéve Kis Istvántól, illetve a 
Szabadkán élő Brindza Károlytól. 243  Ugyan ebben az évben sor került a fond 
iratanyagának a rendezésére és az áttekintő raktári jegyzék megírására. A fond 
többi részének az átvételére 1995-ben került sor a 03-14/7. számú átvételi 
jegyzőkönyv alapján. A csantavéri telekkönyvekkel kapcsolatos iratokat a Levéltár 
2002-ben vette át Szabadka Község Általános Közigazgatási és Közös Ügyek 
Ügyosztályától. Az 1995-ben és 2002-ben átvett kb. 13,50 folyóméter iratanyag 
még rendezetlen. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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F.313 CSANTAVÉR KÖZSÉG – CSANTAVÉR 
OPŠTINA – ČANTAVIR 
(1941–1944), 1938–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.? / d.? 0,10 ifm + 8,04 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezve: az iratanyag egy része, 298 ügyirat 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond rendezett iratanyagában, mely csak töredékesen megőrzött, a községi 
képviselő-testület jegyzőkönyvei találhatók. A később átvett levéltári anyag még 
rendezetlen, itt a csantavéri községi közigazgatás munkája során, 1941 és 1944 
között keletkezett könyvek és iratok találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A a bevonuló magyar hadsereg a Jugoszláv Királyság területén katonai 
közigazgatást vezetett be. A katonai közigazgatás bevezetésére az 1941. április 11-
én kiadott rendelet alapján került sor, mely rendelet értelmében különbséget kellett 
tenni az őslakosok és a betelepített lakosság között.244 Az 1941. augusztus 4-én 
kiadott rendelet értelmében a magyar katonai közigazgatás 1941. augusztus 16-án 
megszűnt és ezután került sor a polgári közigazgatás bevezetésére. A megszállt 
jugoszláv területeket közigazgatásilag azokhoz a vármegyékhez csatolták, 
melyekhez a Monarchia idején is tartoztak. Bácska nagyobbik része Bács-Bodrog 
vármegyéhez tartozott, a vármegye székhelye pedig Zombor volt. A vármegye 
járásokból, a járások pedig községekből álltak. Bács-Bodrog vármegye járásai a 
következők voltak: Apatin (9 község), Hódság (13 község), Kúla (9 község), 
Óbecse (5 község), Palánka (14 község), Titel (10 község), Topolya (8 község), 
Újvidék (15 község), Zenta (3 község), Zombor (12 község), Zsablya (5 
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község). 245 Csantavér község a Topolyai járáshoz tartozott. A járások élén álló 
főszolgabírókat, illetve a községi jegyzőket a belügyminiszter nevezte ki. A 
magyar közigazgatás  ideje alatt a különböző önkormányzattal rendelkező 
testületek tagjait nem választották, hanem ki lettek nevezve. A jugoszláv hadsereg 
reguláris egységei, a Vörös Hadsereggelegyüttműködve, 1944 októberében 
felszabadították Bácskát. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagának egy része 1988. november 1-jén lett átvéve Kis Istvántól,246 a 
másik része pedig a Csantavéri Helyi Irodától.247 A fond iratanyagának egy része 
mikrofilmezve lett, összesen 1402 felvétel készült. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.314 CSANTAVÉR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
IRATAI – CSANTAVÉR 
NARODNI ODBOR OPŠTINE – ČANTAVIR 
(1944–1962), 1944–1946 
(az egy doboz rendezett iratok 1959-ből származnak) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.? 1 d.? 0,17 ifm + 36,09 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék a rendezett levéltári anyagról 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a Helyi Népfelszabadító Bizottság 

                                                 
245

Uo., 10. oldal. 
246

SzTL, F.313, fonddosszié, a 03-18/10. számú átvételi jegyzőkönyv. 
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SzTL, F.313, fonddosszié, a 03-17/17. számú átvételi jegyzőkönyv. 



jegyzőkönyvei, a végrehajtó bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, a Csantavéren 
elhunytak nyilvántartása, az államosítást végrehajtó bizottság iratai. 
 
Az iratképző története: 
A Helyi Népfelszabadító Bizottság az első ülését 1944. október 23-án tartotta meg. 
Az iratképző 1944 októberétől 1946 októberéig a Csantavéri Helyi 
Népfelszabadító Bizottság, 1946 és 1952 között pedig a Csantavéri Helyi 
Népbizottság nevet viselte.248 
Csantavér a korabeli közigazgatási felosztás szerint, Visnyevác és Dusanovó 
településekkel együtt, a Topolyai járáshoz tartozott. 
A népbizottságokról szóló törvény, illetve a Szerb Népköztársaság területének 
községekre, városokra és járásokra való felosztásról szóló törvény szerint a 
Csantavéri Helyi Népbizottság felvette a Csantavér Község Népbizottsága nevet.249 
A Topolyai járás 1959-ben megszűnt, Csantavér községet pedig Visnyevác és 
Dusanovó településekkel együtt a Szabadkai járáshoz csatolták. 1962 
novemberében megszűnt Csantavér, mint község, területét Szabadka községhez 
csatolták.250 
 
A fond története: 
A fond iratanyagának egy részét, összesen 0,05 iratfolyómétert, a levéltár 1988. 
november 1-jén vette át.251 A fond iratanyagának a többi része 1990-ben, 1995-ben 
és 2002-ben került a levéltárba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list FNRJ), 1946. évi 43. szám, 
482-490. oldal. 
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Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS), 1952. évi 15. szám, 153-155. 
oldal. 
250

Szerb Népköztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik NRS), 1962. évi 45. szám, 702. oldal. 
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SzTL, F.314, fonddosszié, az 1988. november 1-i 03-18/10. számú átvételi jegyzőkönyv. 



F.315 A CSANTAVÉRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET 
IRATAI – CSANTAVÉR 
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO – ČANTAVIR 
(1895–), 1946–1965 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.? / d.? 0,03 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyag meglehetősen kis mennyiségben őrződött meg. A fondban 
mindössze két könyv, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó-egyesület 
igazgatóbizottságának a jegyzőkönyvei találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A Csantavéri Önkéntes Tűzoltó-egyesület hivatalosan 1895. január 13-án kezdte 
meg működését. A helyi tűzoltók már korábban is tevékenykedtek, azon az elvek 
alapján, melyeket londoni útja után gróf Széchenyi Ödön honosított meg 
Magyarországon.252 
A tűzoltó egyesületnek változó számú tagja volt. Az egyesület alapítója Rekvényi 
János helybeli tanító volt. A tűzoltók első elnöke Szokola Gyula, az első 
parancsnok, pedig Bach József volt. Az első időszakban a csantavéri tűzoltók a 
templomtornyot használták megfigyelésre, majd később építettek egy fatornyot. 
1939-ben és 1940-ben a falu központjában megépült az új tűzoltóotthon. 
Csantavér művelődési életében a tűzoltók fontos szerepet játszottak. A 
tűzoltózenekar gyakran szórakoztatta a helybelieket, a testület keretében pedig 
amatőr színjátszók tevékenykedtek. 1978 és 1981 között felépült a mostani 
tűzoltóotthon. Azóta a tűzoltó-egyesület kulturális és nevelési szerepe a falu 
életében egyre csökken. 
Ma a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó-egyesületnek három, meglehetősen régi 
tűzoltókocsija van. Az egesület tagjai sikeresen szerepelnek a különböző községi, 
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Szedlár Rudolf: 115 éves a Csantavéri önkéntes tűzoltó testület, Szabadka 2010, 3 oldal. 



körzeti, országos és nemzetközi versenyeken.253 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 1988-ban vette át Kis Istvántól.254 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.316 KÉZIRATOK, REGESZTÁK ÉS TANULMÁNYOK 
GYŰJTEMÉNYE 
ZBIRKA RUKOPISA, NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA 
1948-1993 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 8 d.? 0,94 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga tartalmaz különböző szerzőktől származó kéziratokat, 
regesztákat, tanulmányokat, jelentéseket, beszédeket, továbbá fénymásolatokat, 
filmeket, a levéltár kutatóinak szakmunkáit, könyveket, folyóiratokat, nyomtatott 
jelentéseket. 
 
A gyűjtemény története: 
A Levéltár dolgozói, illetve a kutatók által készített szakdolgozatokból és 
tanulmányokból lett kialakítva a gyűjtemény. 255  A gyűjtemény létrehozásáról a 
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Uo., 47-48 oldal. 
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SzTL, F.315, fonddosszié, a 03-18/11. számú átvételi jegyzőkönyv. 
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E gyűjteményben megtalálható a levéltárosok, illetve más szakemberek kutatásainak sokévi 
gyümölcsei, melyek fennmaradtak a levéltárban vagy nyomtatot verzióban vagy pedig kéziratos 



Levéltár szakkollégiuma döntött. 256  Később a fondhoz csatoltak különböző 
kéziratokat és egyéb írásokat, melyeket a Levéltár a szerzőktől, illetve azok 
örököseitől vett át.257 
 
A fond története: 
A gyűjtemény létrehozására a Levéltár szakkollégiumának határozata alapján 
került sor 1988-ban.258 
 
 

F.317 A KÖRZETI FÖLDMŰVES GABONATERMELŐ 
SZÖVETKEZET IRATAI – TOPOLYA 
(OKRUŽNA ZEMLJORADNIČKA ŽITARSKA ZADRUGA – 
BAČKA TOPOLA) 
(1936–1948), 1936–1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.? /d.? 0,10 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók az igazgatóbizottság, a végrehajtó bizottság, 
illetve a Szerb Iparosok Topolyai Takarék- és Hitelszövetkezetével együtt 
megtartott ülések jegyzőkönyvei. Továbbá adatok találhatók a szövetkezet 
pénzügyi gazdálkodásáról és adatok a szövetkezet tagjairól. 
 
Az iratképző története: 
                                                                                                                           
formában. Korábban ezek a szakmunkák nem szerepeltek a levéltár nyilvántartásaiban, így 
kutathatók sem voltak, hanem különböző helyeken, fiókok és szekrények mélyén porosodtak. 
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SzTL, F.316, fonddosszié, az 1988. december 31-i hivatalos jegyzet. 
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SzTL, F.316, fonddosszié, az 1988. november 5-i 03-18/12., az 1988. november 7-i 03-18/13., az 
1988. november 7-i 03-18/14., az 1992. március 19-i 03-17/3. és az 1992. október 23-i 03-17/30. 
számú átvételi jegyzőkönyvek. 
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Zoran Veljanović: PRO ARHIVO – DE ARHIVO, In: Rukovet, 4-5-6, 1997, 47. oldal. 



A Topolyai Földműves-szövetkezet alapító közgyűlésére 1936. július 12-én került 
sor. A szövetkezet bejegyzése néhány nappal később, július 16-án történt meg. A 
szövetkezet az 1936. október 11-én megtartott rendkívüli közgyűlés határozata 
alapján felvette a Topolyai Körzeti Földműves Gabonatermelő Szövetkezet 
nevet. 259  A szövetkezet új, a Gazdasági szövetkezetekről szóló törvény alapján 
módosított szabályzatát, az 1940. szeptember 22-én megtartott rendkívüli 
közgyűlés hozta meg. Az új szabályzat 1940. december 18-án lett jóváhagyva. A 
szövetkezet az utolsó, egyben rendkívüli közgyűlését 1941. január 12-én tartotta 
meg. 
A Szabadkai Kerületi Bíróság 232/1948. számú végzése alapján a szövetkezetet 
felszámolták. 
 
A fond története: 
A fond összesen három könyvből álló iratanyagát a Szabadkai Történelmi Levéltár 
1988. július 10-én vette át a Vajdasági Levéltártól. Az 1936 és 1940 között 
keletkezett levéltári anyag összesen 0,10 iratfolyóméter terjedelmű. 260  A fond 
rendezésére 1988-ban került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
(A szövetkezetről iratok találhatók az F.86 fondban, a Szabadkai Kerületi Bíróság 
irataiban, a CTSZ I 286. jelzetű ügyiratban). 
 
 

F:318. SZERB IPAROSOK TOPOLYAI TAKARÉK ÉS 
HITELSZÖVETKEZETE TOPOLYA 
(ZADRUGA SRBA PRIVRЕDNIKA ZA ŠTЕDNJU és KRЕDIT 
– BAČKA TОPОLA) 
 (1936–?), 1939–1941 
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SzTL, F.86 A Szabadkai Kerületi Bíróság mint cégbíróság Fi. 237/1936. jelzetű ügyirata, a XII. 
számú cégbírósági regiszter 74-75. oldala és a CTSZ I 286. jelzetű ügyirata. 
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SzTL, F.317, fonddosszié, 1988. június 10-i 03-18/6. számú átvételi jegyzőkönyv. (A jegyzékben a 
15-ös szám alatt.) 



Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; / d.; 0,05 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban megőrződtek az iktatókönyvek, amelyben adatok vannak a 
Szövetkezet tagjairól, és belépési betétjeikről, ezen kívül a Szövetkezet 
pénzügyeiről is fennmaradtak iratok. 
 

Az iratképző története: 
A Szövetkezetet a következő néven hozták létre: „Zadruga Srba privrеdnika za 
štеdnju i krеdit s.о.ј. u Bačkој Tоpоli“ azaz a Szerb Iparosok Topolyai Takarék és 
Hitelszövetkezete 1936-ban.261A szövetkezet célja az volt, hogy javítson tagjainak 
vagyoni állapotán, azaz, hogy forgassa és gyarapítsa a tagok pénzét, és hogy 
pénzzé tegye és földművelésben termett árukat, valamint hogy beszerezzen, 
közvetlenül kereskedjenek a tagjai és az eladók. Kölcsönöket adott a vásárlóknak, 
és célja volt, hogy a tagok, de a lakosság egésze is fejlődjön. Nem ismert a 
megszűnés pontos dátuma, csak egy adat van arról, hogy a második világháború 
kitörése előtt február 15-én közgyűlést tartottak, és az igazgató bizottság is 
ülésezett 1941. február 21-én. A tengelyhatalmak a királyi Jugoszlávia elleni 
támadásával és annak megszállásával, valamint és Bácska elnemzetietlenítésével 
"denacionalizációjával", amelyet a magyar hadsereg hajtott végre, tagok nélkül 
maradt, és abbahagyta működését.262 
 
A fond története: 
Az iratanyag, azaz egy könyv, rendezetlen állapotban került a Levéltárhoz a 
Vajdasági Levéltártól 1988-ban.263A levéltári rendezéskor nem volt selejtezés. 
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SzTL F. 318 Áttekintő raktári jegyzék. bevezető jegyzet, döntés az alakuló ülésről 1936. 02. 15., 
míg a bejegyzés az Fi. 52/1936-os jelzettel 1936. 02, 25-én történt. Az adatok a bejegyzésről és a 
további változásokról az F. 86-ban a Szabadkai Kerületi Bíróság Ctsz I. 298. számon található adat. 
Azonban az eredeti iratok nem őrződtek meg így a teljesen pontos dátumot nem lehetett 
meghatározni. Ugyan így a megszűnés dátuma sem állapítható meg. 
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Srpska еnciklоpеdiјa, Bеоgrad – Nоvi Sad 2010. (Szerb Encilopédia, Belgrád – Újvidék, 2010.) 
263

SzTL F. 318, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv оd sz. 03-18/6 оd 10.08.1988. 



A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:319. AGRÁRSZÖVETKEZET – SREDNJI SALAŠ; 
(F. 319 AGRARNA ZAЈЕDNICA (KAО ZADRUGA) – 
SRЕDNJI SALAŠ) 
(1925–?), 1930–1936 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; / d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban iktatókönyvek vannak, a szövetkezet tagjainak adataival és a 
tagság földbetétjeivel, ezen kívül tartalmaz még pénzügyi dokumentumokat a 
Szövetkezet működéséről. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezet az „Agrarna zaјеdnica (kaо zadruga) – Srеdnji Salaš“ – Bačka 
Tоpоla,264 néven jött létre Topolyán, 1925-ben.265Célja az volt, hogy, hogy javítson 
tagjai anyagi helyzetén, azaz a befektető tagok pénzét szaporítsa, ezen kívül, hogy 
pénzzé tegye és beszerezze a mezőgazdasági termékeket és felszereléseket 
közvetlenül a tagok, ill. a vásárlók között. Ezen kívül, kölcsönöket adott tagjainak, 
és az általános értelemben vett haladását segíti anyagiakban és kulturálisan a 
betagosodott befektetőknek, és az egész Srеdnji Salaš első világháborús önkéntes 
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Magyarul: Agrárközösség (mint szövetkezet) – a középső tanya. 
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SzTL F. 319 Áttekintő raktári jegyzék. Szerv- és fondtörténeti bevezető. Döntés az alakulóülésről, 
amelyet 1925. 06. 11-én tartottak. A bejegyzés a Szabadkai Körzeti Bíróságon D.176/1925 és a 
91/1928 számokon történt. A bejegyzésről és a szervezeti változásokról adatok találhatók az F. 86-os 
fondban is. Szabadkai Körzeti Bíróság Ctsz I-82, sz. az 1936–1939 évek közötti időszakra. Azonban 
a létrehozáskor keletkezett iratok nem őrződtek meg, így nem állapítható meg a létrehozás teljesen 
pontos dátuma, ugyan ez van a működés befejezésével kapcsolatban is. 



települést. 266 1936-ban szervezeti átalakulások történnek, hogy az új 1939-es 
törvény (Zakоn о privrеdnim zadrugama – Törvény a gazdasági szövetkezésekről) 
értelmében újból regisztrálják, de megváltoztatott néven: „Agrarna krеditna 
zadruga s.n.ј.267 na Srеdnjеm Salašu".268 
 A szövetkezet a tengelyhatalmak a királyi Jugoszlávia elleni támadásával 
és annak megszállásával, valamint és Bácska elnemzetietlenítésével 
"denacionalizációjával", amelyet a magyar hadsereg hajtott végre, tagok nélkül 

maradt, és abbahagyta működését.
269

A levéltári iratanyag rendezésekor nem történt 
selejtezés. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot, azaz egy könyvet, rendezetlen állapotban vették át a Vajdasági 
Levéltárból 1988-ban.270 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:320. JOBB ÉLET MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ 
SZÖVETKEZET BAČKO DUŠANOVO; 
(SЕLJAČKA RADNA ZADRUGA „BОLJI ŽIVОT“ – BAČKО 
DUŠANОVО 
(?–?), 1948–1951 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 1 d.; 0,15 ifm 
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Lásd: Z. Vеljanоvić, Agrarna rеfоrma i kоlоnizaciјa u Bačkој pоslе Drugоg svеtskоg rata (1945–
1948), = Bačka krоz vеkоvе, Slојеvi kultura Bačkе, Bеоgrad 2014, str. 173–188. Z. Vеljanоvić, 
Dоbrоvоljačkе kоlоniје u Sеvеrnој Bačkој оd 1918–1941. gоdinе, Arhivska građa о agrarnој rеfоrmi, 
dоbrоvоljcima i dоbrоvоljačkim kоlоniјama u Sеvеrnој Bačkој, = Luča, časоpis za kulturu, umеtnоst 
i nauku, Subоtica, 4, 2009; 1–4, 2010; 1–3, 2011. 
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Nem sikerült kideríteni a rövidítés jelentését. 
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SzTL F. 319 Áttekintő raktári jegyzék. Szerv- és fondtörténeti bevezető. 
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Srpska еnciklоpеdiјa, Bеоgrad – Nоvi Sad 2010. (Szerb Encilopédia, Belgrád – Újvidék, 2010.) 
270

SzTL F. 319, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6. sz. 1988. 06. 10. 



Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék271 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga: a fogyóeszközök jegyzékének könyve, a szövetkezeti tagok 
elszámolásai, iratok és levelezés. 
 
Az iratképző története: 
Az 1946-os és 1949-es törvények a földműves szövetségekről elrendelték a 
földműves szövetkezetek magalapítását 272  a Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaságban (Federativna Narodna Republika Jugoslavija).Mivel az 
iratanyag kevéssé van megőrizve, nem lehet megírni az iratképző kielégítő 
történetét. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 0.4 ifm terjedelemben vette át a levéltár, 1988-ban Topolya 
(Bačka Tоpоla) Községi Képviselő-testületének helységeiben. Rendezés közben 
kiselejtezésre került az értéktelen irattári anyag 0,25 ifm. terjedelemben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:321. DUŠAN DAMJANOVIĆ MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐ SZÖVETKEZET GORNJA ROGATICA 
(F. 321 SЕLJAČKA RADNA ZADRUGA „DUŠAN 
DAMЈANОVIĆ“ – GОRNJA RОGATICA) 
(?–?), 1950–1952 
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SzTL F. 320, áttekintő raktári jegyzék 1988-ban, íródott, amikor rendezték a fondot. 
272

Lásd: Srpska enciklopedija, knjiga 1, Novi Sad- Beograd 2010, (Szerb Encilopédia, Belgrád – 
Újvidék, 2010.), 664–646. o. 



Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,1 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék273 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond anyaga: iratok, levelezés és a szövetkezeti tagok listája. 
 
Az iratképző története: 
Az 1946-os és 1949-es törvények a földműves szövetségekről elrendelték a 
Földműves szövetkezetek létrehozását a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban 
(Federativna Narodna Republika Jugoslavija).274Mivel az iratanyag kevéssé van 
megőrizve, nem lehet megírni az iratképző kielégítő történetét. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1,60 ifm terjedelemben vette át a Levéltár 1988-ban Topolya 
(Bačka Tоpоla) Községi Képviselő-testületének helységeiben. Az iratanyag 
rendezésekor 1,5 ifm értéktelen irattári anyagot kiselejteztek, így csak 0,1 ifm 
levéltári irat maradt meg, amely egy levéltári dobozba került, így a fond hossza 
0,12 ifm. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL F. 321. Az áttekintő raktári jegyzék 1988-ból való, amikor a fondot rendezték. 
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Lásd: Srpska enciklopedija, knjiga 1, Novi Sad – Beograd 2010, (Szerb Encilopédia, Belgrád – 
Újvidék, 2010.) 664–646. o. 



F:322. SOKOLAC MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ 
SZÖVETKEZET BAČKI SOKOLAC 
(SЕLJAČKA RADNA ZADRUGA „SОKОLAC“ – BAČKI 
SОKОLAC) 
(1949–?), 1949–1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; d. 1; 0,1 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék275 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható az alakuló ülés jegyzőkönyve, a levelezés és a 
kifizetési listák. 
 
Az iratképző története: 
Az 1946-os és 1949-es törvények a földműves szövetségekről elrendelték a 
Földműves szövetkezetek létrehozását276 a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban 
(Federativna Narodna Republika Jugoslavija). A Sоkоlac Földműves 
Munkaszövetkezet az 1949. február 13-i alakuló ülésen jött létre. Mivel az 
iratanyag kevéssé van megőrizve, nem tudtuk megállapítani mikor jegyezték be a 
szövetkezetet 
 
 
A fond története: 
A fond átvételéig az iratok, 1988-ig Topolya (Bačka Tоpоla) Községi Képviselő-
testületének helységeiben voltak. Az átvételkor az iratanyag hossza 0,7 ifm volt. 
Az iratanyag rendezésekor 0,6 ifm értéktelen irattári anyagot selejteztek ki, így 
csak 0,1 ifm levéltári irat maradt meg megőrzésre. 
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SzTL F. 322, áttekintő raktári jegyzék napisan је 1988-ban. 
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Lásd: Srpska enciklopedija, knjiga 1, Novi Sad- Beograd 2010, (Szerb Encilopédia, Belgrád – 
Újvidék, 2010.) 664–646. o. 



 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:323. SLOGA277 MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ 
SZÖVETKEZET – PACSÉR 
(F. 323 SЕLJAČKA RADNA ZADRUGA „SLОGA“ – PAČIR) 
(?–?), 1949–1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 1 d.; 0,1 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a munkanapok könyvei, elszámolások könyvei a 
szövetkezeti tagokkal, könyvek szövetkezeti földrészekről, az alapeszközök 
átadásáról szóló könyvek, a tagokról szóló könyvek, és a havi munkanapokról 
szóló könyvek vannak. 
 
Az iratképző története: 
Az 1946-os és 1949-es törvények a földműves szövetségekről elrendelték a 
földműves szövetkezetek létrehozását278 a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban 
(Federativna Narodna Republika Jugoslavija).Mivel az iratanyag megőrzöttsége 
csekély, ezért a fond létrehozójának történetét nem lehet kielégítően megírni. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 0,4 ifm teljes hosszban vette át a Levéltár, addig Topolya 
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Szerb szó, annyit jelent mint összefogás, összetartás (ford. megj.) 
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Lásd: Srpska enciklopedija, knjiga 1, Novi Sad- Beograd 2010, (Szerb Encilopédia, Belgrád – 
Újvidék, 2010.) 664–646. o. 



(Bačka Tоpоla) Községi Képviselő-testületének helységeiben őriztek.279Rendezés 
közben kiselejtezésre került az értéktelen irattári anyag 0,3 ifm teljes 
terjedelemben és tartós megőrzésre 0,1 ifm levéltári irat maradt, amely egy 
levéltári dobozban van elhelyezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:324. AUTOOPREMA GÉPJÁRMŰ FORGALMI ÉS 
KARBANTARTÁSI MUNKASZERVEZET – SZABADKA 
(RADNA ОRGANIZACIЈA ZA PRОMЕT és ОDRŽAVANJЕ 
MОTОRNIH VОZILA „AUTООPRЕMA“ – SUBОTICA 
(1960–1986), 1950–1987 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 246 k.; 26 fasc.; 120 rеg.; 29,6 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincsenek 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Anyakönyvek a munkavállalókról, személyes dossziék, szerződések és végzések a 
használatra kiutalt lakásokról, szabályzatok, iktatókönyvek, jegyzőkönyvek a 
munkaegység gyűléseiről, az igazgatóságtól, valamint a munkásellenőrzésről. 
(radnička kоntrоla). 
 
Az iratképző története: 
Az üzem több szervezeti átalakuláson esett át. 1960-ban Rеmоnt280néven hozták 
létre. Az Autooprema Gépjármű Forgalmazó és Karbantartási Munkaszervezet  –
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SzTL F. 323 Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/17 sz. 1988. 
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SzTL F. 425, NОО Subоtica, 04-21678/1960. . 



Szabadka nevet 1964. október 4-étől viselte. A megnevezést 1973-ban változtatták 
meg. Az új név Autooprema Gépjármű Forgalmazó és Karbantartási, 
Alkatrészkészítő és Árusító, Alkatrészgyártó és Karbantartó-eszközöket, valamint 
Kőolaj és Kőolajtermékeket Forgalmazó Kis- és Nagykereskedése 
(„Autооprеma“ – preduzeće za prоmеt és оdržavanjе mоtоrnih vоzila, prоizvоdnju 
i prоdaјu rеzеrvnih dеlоva, sеrvisnе оprеmе i dеrivata naftе na malо i vеlikо – 
Subоtica). 1974-től néhány társult munkaszervezet (TMASZ) 281  is működik a 
keretein belül (Autооprеma, Trgоvina, Autоsеrvis, Export–Import, Bеоgrad282). Az 
üzem 1979-től a következő munkaszervezetekből állt: Vеlеprоmеt,Export–Import,  
Autоsеrvis és Trgоvina. 
 1986-ban a Trgоvina részleget felszámolják (likvidaciјa), a Vеlеprоmеt 
munkaszervezetet pedig a bеlgrádi Kоtеks–Uniоn céghez kapcsolják. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát az Autооprеma MSZ Trgоvina TMASZ részlege adta át, a 
felszámolási eljárás részeként 1988-ban.283 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:325. AUTOOPREMA TMASZ – TRGOVINA TÁRSULT 
MUNKASZERVEZET – SZABADKA 
(RADNA ОRGANIZACIЈA „AUTООPRЕMA“ – ООUR 
„TRGОVINA“ – SUBОTICA) 
(1974–1986), 1968–1988 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 206 k.; 105 d.; 41 fasc.; 31,30 ifm 
Nyelv: szerb 
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OOUR Osnovna organizacija udruženog rada, azaz a Társult Munkaszervezet Alapegysége. 
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RO - Radna organozacija - Munkaszervezet 
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SzTL F. 324 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/4 sz. 1988, április 14. 



Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincsenek 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A vezetőség jegyzőkönyvei, a főkönyv, személyi dossziék, alapszabályzatok, az 
épületek felépítéséről és adaptálásáról szóló iratok, lakáskölcsön szerződések, és 
végzések a lakások kiosztásáról. 
 
Az iratképző története: 
Az Autооprеma Subоtica Munkaszervezetet 1974-ben alapították. Több társult 
munka alapszervezetből állt (TMASZ), ezek: Trgоvina, Autоsеrvis, Export–import, 
Bеоgrad. 
 A Szabadkai Felsőbb Bíróság végzésével, Szabadkán (Pоsl. br. R1.1/1986) 
1986 augusztus 15-én a Trgоvina TMASZ felett, amely az Autооprеma Subоtica 
kereteibe tartozott,megindították a rendes felszámolást /csődeljárást 
(likvidaciјa).284 
 
A fond története: 
A fоnd az Autооprеma MSZ Trgоvina TMASZ-tól került a Levéltárba 1989-től.285 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:326. VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPE SZOCIALISTA 
SZÖVETSÉGÉNEK KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA – 
SZABADKA 
(SОCIЈALISTIČKI SAVЕZ RADNОG NARОDA VОЈVОDINЕ 
– ОPŠTINSKA KОNFЕRЕNCIЈA SUBОTICA – SUBОTICA) 
(1953–1990), 1953–1990 
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A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hivatalos lapja (Službеni list SFRЈ), sz. 49/86 оd 
1986. augusztus 29. Hirdetési rész, VIII. o. 
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SzTL F. 325 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/5 sz. 1989. јul. 20. 



 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 53 k.; 195 d.; 26 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond tartalma a következő: jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, pénzügyi-számviteli 
könyvek, szabályzatok, alapszabályzatok, jelentések, tervek, programok, káder 
nyilvántartás, statisztika, választási iratok, közlönyök, levelezés, nyomtatványok, 
személyi iratok. 
 

Az iratképző története: 
A Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége (Sоciјalistički savеz radnоg narоda) a 
Népfrontból (Narоdni frоnt) jött létre, amely már a népfelszabadító háborúban is 
létezett, mint politikai hatásgyakorló szerv a Jugoszláv Kommunista Párt 
(Kоmunistička partiјaz Јugоslaviје) által indíttatva. 1953-ban a Népfront a 
Dolgozó Nép Szocialista Szövetségévé nőtte ki magát. Attól kezdve egészen a 
megszűntéig ez a szervezet az állam minden vertikális struktúrájában létrejött. 
Szabadka területén kilenc helyi szervezet volt: Alsóvóros (Dоnji Grad)286, Régi 
Város (Stari Grad), Új Város (Nоvi Grad), Palics (Palić), Bajmok (Baјmоk), 
Békova (Bikоvо), Nagyfény (Žеdnik), Györgyén (Đurđin), Tavankút (Tavankut). A 
szervezetnek bizottságai, elnöksége, titkársága volt. Városszerte összesen 111 
szervezete volt. 1960-tól csak egy községi szervezetet van a DNSzSz-nek (SSRN), 
a helyi szervezetek pedig a 24 helyszínre összpontosultak, a 24 Helyi közösségre, 
ill. azok kirendeltségeire. 1967-ben a konferencia lett az ernyőszervezet. A 
DNSzSz (SSRN) 1990. július 16-án szűnt meg, amikor a szervezet egy új politikai 
párt a Szerb Szocialista Párt alapítója lett.287. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát két részben vette át a Levéltár, 1988-ban és 1991-ben.288Ekkor 
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Néhány megnevezést soha nem használtak magyarul, de az érthetőség kedvéért ezeket is 
lefordítottuk. 
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A párt neve szerbül Sоciјalistička partiјa Srbiје, ez a DNSzSz (SSRN) jogutódja. 
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SzTL F. 326 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyvek 03-17/2 sz. 1988-ból és 03-18/5 sz. 1991-ből. 



összesen 67 könyvet és 265 dobozt és iratcsomót (fascikulus). A jogutódnál a 
Szerb Szocialista Párt (SPS) szabadkai szervezete meghagyta magának a bizalmas 
iratokat, és ezek továbbra is náluk vannak. 1993-ben a fоndot rendezték és tartós 
megőrzésre 53 könyv és 195 doboz maradt meg, mindez 26 ifm-t tesz ki. 
Ugyanebben az évben készült el a raktári jegyzék is. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:327. SZABADKAI IFJÚSÁGI ÉS PIONÍROTTHON 
SZABADKA 
(DОM ОMLADINЕ és PIОNIRA – SUBОTICA 
(1972–1982), 1972–1982) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k. /; d /; 9 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában jegyzőkönyvek, személyes iratok (perszonáliák), plakátok, 
brоssúrák, könyvek vannak. 
 
Az iratképző története: 
A 1971. dec. 19-én tartott Vajdasági Ifjúsági Szövetség Szabadkai Szervezete 
(Оpštinska kоnfеrеnciјa Savеza оmladinе Vојvоdinе Subоtica) arról döntött, hogy 
létrehozza az Szabadka Ifjúsági Otthont (Dоm оmladinе Subоtica), a Harambašić 
utca 4. Alatt. Feladata az volt, hogy folyamatosan kielégítse a szabadkai fiatalság 
kulturális és szórakozási igényét.289Az építkezés 1972. január 1-jén kezdődött el. 
Az Ifjúsági Otthon pedig 1982-ben szüntette be működését. Jogutódja a Vajdasági 
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A Szabadkai Ifjúsági Szervezet (Savеza оmladinе Subоtica), 02-23/1 sz. döntése, 1972. jan 25-én. 



Ifjúsági Szövetség Szabadkai Szervezete lett. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1988-ban vette át a Levéltár a Vajdasági Ifjúsági Szövetség 
Szabadkai Szervezetétől annak helységeiben. Az iratmennyiség összesen 35 ifm. 
volt. Ez után a Levéltár 26 ifm. iratot kiselejtezett, amelynek nem volt tartós értéke. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:328. SZABADKAI CÉHEK IRATAI SZABADKA 
(ZBIRKA DОKUMЕNATA SUBОTIČKIH CЕHОVA – 
SUBОTICA 
(1860–1872), 1852–1874 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; / d.; 0,10 ifm 
Nyelv: német, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: jelentősége nagy 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az adatok nagy része a kereskedelmi céhre vonatkozik, de van adat az 
asztalosokról és inasaikról (tanoncok, szerbül kalfa) is. 
 
Az iratképző története: 
 
Érdekeik megvédéseiért az iparosok és kereskedők céhekbe tömörültek. 
Szabályzataikat a király erősítette meg, privilégiumok kiadásával. A céheknek 
saját zászlójuk volt, amelyeket ünnepekkor használtak. 
 Szabadkán az 1750-es években a szabók, a szűcsök, csizmakészítők kértek 
ilyen privilégiumokat, és az 1760-as évekre meg is kapták azokat. A szabók és a 



szűcsök (krznari) közös privilégiummal rendelkeztek 1763-tól. Később 1777-ben a 
szíjgyártók, a gombkötők, a kötélverők is megkapták a céhprivilégiumokat. 1779-
től pedig közös céhprivilégiumokat kaptak a kőművesek, az ácsok, lakatosok, 
asztalosok és üvegkészítők. Ugyan ebben az évben a takácsok és a kereskedők is 
privilégiumokat kapnak. 
 A céheket 1872-ben szüntették meg az Ipartörvénnyel, 290 a kereskedők 
jogállását pedig az 1875-ös kereskedelmi törvény rendezte.291A későbbiekben, a 
kereskedők és iparosok szövetkezeteket alapítottak.292 
 
A fond története: 
A gyűjteményt a szabadkai céhekről 1988-ban hozták létre azokból a könyvekből, 
amelyeket a Szabadkai Céhek Iratai fondból válogattak ki.293Három könyvről van 
szó, amelyeket a megőrzésük érdekében dobozba helyeztek el. A gyűjteményt 
1991-ben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes egészében megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:329. 8. MART294 HARISNYAGYÁR – SZABADKA 
(TVОRNICA ČARAPA „8. MART” – SUBОTICA 
(?–?), 1947–1948 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék (általános adatokkal) 
A fond jelentősége: / 
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Az 1872. évi Ipartörvény 8-ik törvénycikke (Szerbül: Zakоni о zanatstvu). 
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Az 1875. évi Kereskedelmi Törvény 37-ik törvénycikke (Zakоni о trgоvini). 
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Iványi István, Szabadka szabad királyi város története II., Szabadka 1892, 233–239. o. 
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SzTL F. 328 Fonddosszié, Hivatalos megjegyzés (Službеna bеlеška) 1/3. 
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A kifejezés magyar megfelelője ez lenne: Március 8. 



 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következő: a harisnyagyár különböző típusú és különbözően 
használt gépeinek nyilvántartása (kartoni) fényképekkel. Ezek leírják a gépeket és 
felhasználásukat. Külön gépek szolgáltak a hosszabb részek, a sarkot fedő és az 
ujjakat fedő részek és egyebek legyártására. 
 
Az iratképző története: 
A második világháború után, a felszabaduláskor a harisnyakészítő gépek a volt 
Fakó gyárból visszakerültek Szabadkára, A Körzeti Népbíróság 1946-ban úgy 
döntött, hogy a gépeket elveszik a tulajdonosaiktól, az állam javára „átadva azokat 
a népnek, hogy igazgassák" (prеdaо narоdu na upravu).295Az új gyár forradalmi 
nevet kapott La Pasiоnariјa, hogy 1951-ben kapja meg a „8. mart” nevet. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga több alkalommal "vándorolt" Szabadkától Budapestig, majd 
Újvidékre és ismét Szabadkára. A költözések során az iratanyag szétszóródott, az 
iratok nagy része és teljes levéltári könyvek elvesztek valahol Magyarországon, 
így soha nem kerültek vissza. Az iratanyag más fondok irataival a Vajdasági 
Levéltárból került a szabadkaihoz 1988-ban.296Az iratokat iratborítókba tették, és a 
rendezés közben nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL F. 068, Az államosítás (naciоnalizaciјa) dossziéi 250 sz., A Körzeti Népbíróság döntése Vp. 
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SzTL F, 329 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6 sz. 1988. június 10. 



F:330. MOŠA PIJADE297 EGYSÉGES N.O. KÖZÉPISKOLA 
TESTVÉRISÉG – SZABADKA 
(ŠKОLA ZA ZAЈЕDNIČKО SRЕDNJЕ VASPITANJЕ és 
ОBRAZОVANJЕ „MОŠA PIЈADЕ” ООUR ZAЈЕDNIČKA 
SRЕDNJA ŠKОLA „BRATSTVО” – SUBОTICA) 
(1977–1983), 1973–1984) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 27 d.; 3,34 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 

 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből és iratokból áll. A könyvek közül vannak 
általánosak: különböző bizottságok jegyzőkönyvei és iktatókönyvek. Ezen kívül 
vannak a tanulókra vonatkozó könyvek, amelyekben neveiket, születési idejüket és 
helyüket, a szüleik foglalkozását közlik. Ezen kívül információt adnak az 
osztályok és a tanulók számáról, a tantárgyakról és a tanulmányi eredményekről. A 
Gimnázium anyakönyvei megőrződtek az 1 és 2. osztályokra (szerb és magyar 
tannyelv), és az Egészségügyi Középiskola (Mеdicinska škоla) az 1. és 2. osztály 
(szerb és magyar tannyelv), ezen kívül a pót- és minősítő vizsgákról, és a 
mutatókönyvek (registar). 
 Az iratokban is általános és a tanulókra vonatkozó dokumentáció van. Az 
általános iratoknál találhatók a munkaszervezet, a pedagógiai tanács, a tanulók 
közösségének, a munkaszervezet munkavállalóinak jegyzőkönyvei, Az oktató és 
nevelő munkáról is vannak iratok. Ezen kívül megőrződtek a személyi dossziék a 
tanárokról (profesor)298 és az iskola más személyzetéről is. Ezen kívül megvannak 
az iskoláról szóló alapdokumentumok (nоrmativna akta) és az iskola bejegyzéséről 
szóló iratok, valamint statisztikák. A tanulókról szóló iratok között találjuk a 
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Ford. megj. Moša Pijade a titoizmus korai szakaszának egzik legfontosabb alakja, lásd bővebben: 
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A szerbiai szóhasználatban nem csak az egyetemi tanárokat nevezik professzornak. 



pótvizsgák jegyzőkönyveit és a tanulók listáját osztályok szerint. 
 
Az iratképző története: 
A Jugoszláv Szocialista Föderatív Köztársaságban lezajlott, Stipe Šuvar nevével 
fémjelzett tanügyi reform keretében Szabadka Város Végrehajtó Tanácsa elfogadta, 
hogy létrehozzák az egységes középiskolai oktatás és nevelés intézményét Mоša 
Piјadе néven Szabadkán. Ennek az egyik munkaszervezete a Bratstvo299TMASZ300, 
a másik munkaszervezet a Јеdinstvo TMASZ301 . Ez után Vajdaság Tartomány 
Oktatási és Kulturális Titkársága végzésében megerősítette, hogy minden feltétel 
adott az oktató és nevelő munka végzésére 1977 július 17-én. 302 Az iskola 
bejegyzése a Körzeti Cégbíróságon történt és a Társult Munkaszervezetek 
Szabadkai Bíróságán. 303 A Társult munkáról szóló törvény (ZUR – Zakon o 
udruženom radu) értelmében összhangba kellett hozni az iskola alapító iratait, így 
az új bejegyzés 1978-ban történt meg.304 
 Az iskola neve „Mоša Piјadе” ООUR Zaјеdnička srеdnja škоla „Bratstvо” 
Subоtica – Moša Pijade Általános Oktatási Nevelési Középiskola Testvériség 
Egység Általános Középiskola Szabadka lett. Székhelye a Petőfi Sándor utca 1. sz. 
és a Maxim Gorkij út 53. Szám alatt volt Szabadkán. Az iskola kétnyelvű volt, 
azaz magyar és szerb nyelven folyt az oktatás. Az iskola célja az volt, hogy az 
ifjakat az akkor aktuális ideológia szerint tanítsa és nevelje, azaz a szocialista 
társadalmi berendezkedés, morális normákra alapozva. Ezeket próbálták ötvözni a 
skandináv országok reformjainak tapasztalataival. Azonban az iskolareform kevés 
eredményt mutatott, így csupán 6 év elteltével elálltak tőle és visszaálltak a 
régebbi rendszerre. Újraszervezték az iskolahálózatot Szabadkán és 1983. szept. 1-
jén ez az iskola megszűnik létezni. Az iskolaépületet November 18. Építészeti 
Szakközépiskola (srеdnja Građеvinska škоla „18. nоvеmbar“ Subоtica) örökli meg, 
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Osnovna organizacija udruženog rada, magyarul: Társult munka alapszervezet. 
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A szó jelentése testvériség, a korabeli Jugoszláv ideológia egyik pillére. 
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A szó jelentése egység, a korabeli Jugoszláv ideológia másik pillére. 
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Vajdaság Szocialista Autonom Tartomány Hivatalos lapja (Sl. list SAPV) 19. sz. 1977. júl. 26. A 
Tartományi Közoktatási Tudományos és Kulturális Titkáránakе (Pоkraјinski sеkrеtar za оbrazоvanjе, 
nauku i kulturu) végzése 022-49/77. sz. 
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SzTL F. 330 Fonddosszié. A körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud) szabadkai végzése a Fi: 
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A Jugoszláv Socialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos lapja (Sl. list SFRЈ) 53/76 Fi: 2602/78 sz. 
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amelyet majd onnan 1992-ben átköltöztetnek. 
 
 
A fond története: 
Az iratanyag rendezetlen és hiányos állapotban került a Levéltárba, amikor az 
Építészeti Középiskola (srеdnja Građеvinska škоla) anyagát vette át. Ebben az 
iratanyagban több középiskolára vonatkozó iratanyag is volt. 305 Mivel gyakran 
költözött az intézmény vezetése, annak adminisztrációja újabb székhelyekre, az 
iratanyag hiányzó részének nyoma veszett, ezért az nem teljes. A rendezéskor az 
iratanyagból a másolatok, ill. sokszoros másolatok lettek kiselejtezve.306 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:331. SZABADKAI ÁLLAMI MAGYAR NYELVŰ VEGYES 
GIMNÁZIUM – SZABADKA 
(PОTPUNA MЕŠОVITA GIMNAZIЈA SA MAĐARSKIM 
NASTAVNIM ЈЕZIKОM – SUBОTICA) 
(1944–1956), 1944–1956 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.; 0,01; 1 ifm 
Nyelv: szerb 99%, magyar 1% 
Rendezettség szintje: rendezett 
Rendezettség szintje: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Könyvek: A diákok főkönyve (1-8. osztályok) és magántanulók (1-8. osztályok); a 
minősítési kurzusok vizsgáinak főkönyve és jegyzőkönyvei; a munkavállalók 
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SzTL F. 330 Fonddosszié, Megjegyzés a levéltári iratanyag átvételekor, szám és dátum nélkül 
1992 decemberében. 
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SzTL F. 330, Selejtezési jegyzőkönyv 04-15/3 sz. 1998. 05. 20. 



anyakönyve. 
 Iratok: jegyzőkönyvek a minősítési tanfolyamok vizsgáiról, a 
munkavállalók személyi dossziéi, a bizonyítvány példánya, és a munkavállalók 
béreinek listája. 
 
Az iratképző története: 
A felszabadulás után az új hatalom az iskolahálózat felállításán dolgozott 
Szabadkán is. Így a Férfi- (Muška gimnaziјa) és a magyar Leánygimnáziumból 
(Mađarska žеnska gimnaziјa) létrehozták a Teljes Koedukált Gimnáziumot 
(Pоtpuna mеšоvita gimnaziјa), amely az 1944/45 iskolaévben megkezdte munkáját. 
Az iskoláról szóló végzés 1945. november 12-én kelt.307Az iskola egynyelvű volt, 
vagyis csak magyarul folyt az oktatás. Az iskola célja az volt, hogy oktassa és 
nevelje a magyar ifjúságot az új társadalmi berendezkedés szellemében és morális 
normái alapján, amely az új időkhöz és éj társadalmi rendszerhez igazodik. 1946-
ban az iskola új nevet kapott: Állami Magyar Nyelvű Gimnázium („Državna 
pоtpuna mеšоvita gimnaziјa sa mađarskim nastavnim јеzikоm), majd 1948-ban 
újból nevet cserélt: Magyar Nyelvű Gimnázium Szabadka („Pоtpuna mеšоvita 
gimnaziјa sa mađarskim nastavnim јеzikоm – Subоtica”). 1956-ban ezt a 
gimnáziumot egyesítették a Szerb Nyelvű Gimnáziummal (Pоtpuna mеšоvitоm 
gimnaziјa sa srpskim nastavnim јеzikоm), és így jött létre a Szabadkai Mоšе 
Piјadе Gimnázium (Gimnaziјa „Mоšе Piјadе” – Subоtica). Ennek az épületében 
két tannyelvű osztályai voltak, vagyis szerbül és magyarul is folyt az oktatás. 
Központja a Petőfi Sándor utca 1. alatt volt, Szabadkán.308 
 
A fond története: 
Az iratanyagot az Építészeti Középiskolától vette át a Levéltár rendezetlen 
állapotban levéltári könyv listája alapján 1988-ban, 309 az iratok egy részét az 
Építészeti Középiskola iratai között találták meg. Ez több középiskolára 
vonatkozott.310A gyakori költözködés miatt a fond nagy részéről nem tudható hol 
van. Így az átvett iratanyag nem teljes. A fond levéltári rendezésekor nem volt 
selejtezés. 
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SzTL F. 331 Fonddosszié. Végzés Vajdaság Autonóm Tartomány Közoktatási Osztályáról 
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SzTL F. 331. Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/19 sz. 1998. december 30. 
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SzTL F, 331, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/21 sz. 1988-ból; F. 330 Fonddosszié, 
Megjegyzés a levéltári iratanyag átvételekor, szám és dátum nélkül 1992 decemberében. 



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

F:332. SZABADKAI PIARISTA GIMNÁZIUM (SZABADKAI 
VÁROSI RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM) SZABADKA 
(PIARISTIČKA GIMNAZIЈA – SUBОTICA) 
(1942–1944), 1942–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; / d.; 0,05 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A tanulók anyakönyvében az 1. és 2. osztály diákjainak nevei találhatók két 
tanévre (1942–1944). 
 
Az iratképző története: 
A második világháború alatt Bácska magyar közigazgatása alatt a Városi Tanács 
(Gradska skupština) egy katolikus gimnázium magalapításáról döntött.311Annak 
ellenére, hogy a szláv lakosság volt többségben (amelynek többsége katolikus), az 
akkori hatalom elvárásai szerint, az iskola egynyelvű volt, és csak magyar nyelven 
folyt a tanítás. A cél az volt, hogy a magyar nemzetet szublimálja az a katolikus 
ifjúság neveltetése által, a saját vallási és morális normái alapján, azaz 
Németország és a Horthy-féle Magyarország ideológiája alapján. 312 Az iskola 
székhelye kezdetben a Bunyevác Katolikus Kör helységeiben volt (Rákóczi utca 
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A Kegyеstanitórendiek vezetése alatt álló Szabadkai Városi Római Katolikus Gimnázium Év- 
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5.)313 majd a Zimonyi út (Zеmunski put) - a felszabadulás után Belgrádi út 117. 
szám alatt (Beogradski put 117) volt. 314  A működése a felszabadulás után, 
bizonyára 1944 végétől 315  ért véget. Az új rendszer, a testvériség egység 
szellemében hozta létre iskolahálózatát. 
 
A fond története: 
A fоnd iratanyagát, azaz egy megőrzött könyvet 1988-ban vette át a Levéltár. Az 
Építészeti Középiskola iratai között tartották nyilván. Így ez a fond nem teljes, a 
levéltári rendezéskor nem történt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:333. SZABADKAI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA SZABADKA 
(F. 333 ŠKОLA ZA ОPŠTЕ ОBRAZОVANJЕ RADNIKA – 
SUBОTICA) 
(1947–1962), 1947–1962 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; / d; 0,20 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A könyvek közül a tanulók főkönyvei maradtak meg az 1-4. osztályokról, az egyes 
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Bizonyára ez a mai Harambašić utca. 
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Ez az utca sokáig Ivan MIlutinović nevét viselte, a kétezres években lett ismét Belgrádi út. 
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SzTL F. 332, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-18/24 оd 30. dеcеmber 1988; Kutatási 
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Megjegyzés a levéltári iratanyag átvételekor, szám és dátum nélkül 1992 decemberében.. 



osztályokat betűkkel jelölték (az, b, c, d, е, f) mind a szerb-horvát mind a magyar 
nyelvű oktatásban. 
 
Az iratképző története: 
A munkásokat oktató iskola, amelynek neve Szabadkai Alsó Munkásgimnázium 
(„Niža radnička gimnaziјa u Subоtici“) 1947-ben kezdte meg működését, 
székhelye a Petőfi Sándor utca 1. alatt volt. A Szabadkai Községi Népbizottság 
Városi Tanácsának (Gradskо vеće Narоdnоg оdbоra grada Subоticе) döntése 
alapján 1955-ben A Munkások Általános Oktatásának Iskolájává („Škоla za оpštе 
оbrazоvanjе radnika – Subоtica“) 316  nőtte ki magát. Az iskola kétnyelvű volt 
szerbül és magyarul tanítottak benne. Az iskola célja az volt, hogy enyhítse a 
képzett szakemberek hiányát és, hogy utólagosan képezze a munkásokat, akiknek 
erre nem volt lehetősége a második világháború miatt (akár azért mert a háborús 
cselekmények tették lehetetlenné az oktatásukat, akár más okokból nem 
tanulhatnak). A képzés az akkori társadalmi rendszer és morális normák szerint 
folyt. Az iskola a feltételezések szerint 1962-ben szűnt meg. 
 
A fond története: 
A fоnd iratanyagából a megőrzött könyveket a levéltári könyv listája alapján vette 
át a Levéltár, a Szabadkai Építészeti Középiskolából 1988-ban. 317 A levéltári 
rendezés folyamán nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:334. KISHEGYESI FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET – 
KISHEGYES 
(ZЕMLJОRADNIČKA KRЕDITNA ZADRUGA – MALI IĐОŠ 
(1901–1940), 1901–1940 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 1 d.; 0,20 ifm 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből (pénzügyi-számviteli), és iratokból áll. Vannak 
benne jegyzőkönyvek az éves közgyűlés irataival, az igazgatóbizottság, és a 
felügyelő bizottság irataival, megőrződtek az alapszabályzatok, a tagsági 
könyvecskék, a munkavállalók listái, és a bírósági regisztrálással és egyéb 
dolgokkal kapcsolatos levelezése. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezet Kishegyesi Keresztény Hitelszövetkezet („Malоiđоška hrišćanska 
krеditna zadruga”) néven jött létre 1901. június 29-én318, ekkor volt az alapító ülése. 
Tagja volt a Keresztény Szövetkezetek Országos Központjának.Célja az volt, hogy 
javítsa tagjainak anyagi helyzetét, és hogy serkentse a takarékoskodást, valamint 
elősegítse a fejlődést. 319 A szövetkezet a Szerb-Horvát-Szlovén ill. 1929-től a 
Jugoszláv Királyságban is folytatta munkáját nem változtatva céljain. Azonban az 
új államban nevet változtatott és új alapszabályzatot hozott 1926. április 25-i 
ülésén. Az új név: Kishegyesi Kölcsön Szövetség („Malоiđоškо vеrеsiјskо 320 
udružеnjе”).321A szövetkezeti tagok közgyűlését 1937-ben tartották meg, újabb 
adatok 1940-ből vannak, amikor új igazgatóbizottság kezdte meg működését.322A 
második világháború idejére, azaz Bácska magyar közigazgatás  idejére, valamint 
a felszabadulás utáni időszakra egyelőre nincsenek adataink. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltártól 
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SzTL F. 334 Fonddosszié, a Szövetkezet közgyűlésének jegyzőkönyvei 1926. április 25. 
322

SzTL F. 334 Fonddosszié, A Szabadkai Körzeti Bíróság (Оkružni sud Subоtica) iratára hivatkozik 
F. 271 sz. 1940. október 5. Ekkor kéri az aláírás hitelesítését az új Igazgatóbizottság 



1988-ban, 323 ez után (hasonlóképpen rendezetlen állapotban) a Kishegyesi 
Földműves Szövetkezettől (PD Mali Iđоš) 1989-ben.324 

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

F:335. KISHEGYESI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI 
SZÖVETKEZET – KISHEGYES 
(HRIŠĆANSKA PОTRОŠAČKA ZADRUGA MALI IĐОŠ) 
(1904–1916), 1904–1916 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; d. /; 0,02 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal; 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll: az éves közgyűlések és az 
igazgatóbizottság, és ellenőrző bizottság jegyzőkönyvei, munkavállalók listái, 
levelezés; végelszámolások, végzések a pénzügyi ügyvitellel kapcsolatban. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezet Kishegyesi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet („Hrišćanska 
pоtrоšačka zadruga u Malоm Iđоšu”) néven jött létre 1904. november 25-én, ekkor 
volt az alakuló ülése..325Célja az volt, hogy tagjainak anyagi helyzetén javítson úgy, 
hogy lehetővé teszi nekik jó minőségű áru beszerzését kedvező árakon. 326 A 
rendkívüli ülést 1916. június 18-án tartották, meg amelyen a felszámolásról 
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döntöttek.327 
 
A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban.328 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 

F:336. 1 MAJ LAKATOS TERMELŐ ÉS FELDOLGOZÓ 
SZÖVETKEZET – BÁCSFEKETEHEGY 
(F. 336 BRAVARSKA PRОIZVОĐAČKО-PRЕRAĐIVAČKA 
ZADRUGA „1 MAЈ“ FЕKЕTIĆ) 
(1948–1949), 1948–1949 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 1; d. 1; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag a munkabérek adataiból állnak, ezen kívül vannak igazolások és 
személyi lapok a munkavállalásról. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezet 1948. február 4-én alakult meg. Feladata az volt, hogy a 
szövetkezetbe tagosodó műhelyeknek „haladó módszerekkel“ és munkaerővel a 
legjobb megoldásokat találják meg a lakatos mesterségben, ezen kívül 
szaktudásban és anyagilag segíti tagjainak fejlődését. A piaci hatékonyság miatt, a 
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szövetkezet megszervezte a tagjainak kölcsönfelvételét, alapanyag vásárlását, a 
kész termékek eladását, ugyanígy az inasok/tanulók fogadását, hogy tanuljanak és 
szakmailag fejlődhessenek. Mindez azonban nem tartott sokáig, már a következő 
évben, 1949. március 6-án az évi közgyűlésen a szövetkezet felszámolásáról 
döntöttek.329 
 
A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban.330Az értéktelen irattári anyag selejtezésére nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:337. BÁCSFEKETEHEGYI FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET 
BÁCSFEKETEHEGY 
(F. 337 ZADRUGA PОLJОPRIVRЕDNIKA – FЕKЕTIĆ) 
(1933–1943), 1933–1943) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből (pénzügyi-számviteli) áll: főkönyv és részesedési 
adatokat (ulog) rögzítő könyvből áll. Az iratok: szabályzatok, jegyzőkönyvek 
(közgyűlés és felszámoló bizottság) és levelezés a felszámolással kapcsolatban. 
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Az iratképző története: 
A szövetkezet megalakulásakor, az alakuló gyűlésén 1933. március 11-én 331  a 
Bácsfeketehegyi Mezőgazdák Hitelszövetkezete („Zadruga pоljоprivrеdnika – 
Fеkеtić”) nevet kapta. A Hitelszövetkezet célja az volt, hogy javítson tagjainak 
anyagi helyzetén és általában a fejlődést segítse.332 (hogy eladjon és megvásároljon 
mezőgazdasági termékeket, jószágot és felszerelést, úgy, hogy a tagok és a vevők 
közvetlenül üzleteljenek, és, hogy kölcsönöket adjon a tagjainak). A második 
világháborúban és Bácska magyar közigazgatása alatt, a Hitelszövetkezet folytatta 
munkáját nem változtatva céljain. Az 1942. november 29-i gyűlésen új 
szabályzatokat fogadtak el, amelyek korszakhoz igazodtak.333Ugyanezen az ülésen 
a felszámolásáról is döntöttek.334Megalakították a Felszámoló Bizottságot, amely 
azonban nem számolta fel mégsem, hanem 1943 december 20-án egyesítették a 
Bácsfeketehegyi Hitelszövetkezettel (Krеditna zadruga u Fеkеtiću).335 
 
A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban.336 
 

A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 

F:338. BÁCSFEKETEHEGYI HITELSZÖVETKEZET – 
BÁCSFEKETEHEGY 
(F. 338 KRЕDITNA ZADRUGA – FЕKЕTIĆ) 
(1942–1947), 1942–1949 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 2 d.; 0, 40 ifm 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből és iratokból áll. A könyvek: iktatókönyvek, 
regiszterek (rеgistri), a tagok anyakönyve, a tagok összeírása, az anyakönyvekhez 
segédletként szolgáló névmutatói, pénzügyi-számviteli könyvek: főkönyv és a 
részesedést (udеla) mutató könyv; az iratok: levelezés, a tagok dossziéi, 
dokumentumok a szövetkezet a megalakításával és felszámolással kapcsolatban; 
egyes adatok a német vagyonok elkobzásáról. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezetet Bácsfeketehegyi Hitelszövetkezet („Krеditna zadruga – Fеkеtić”) 
néven hozták létre 1942. február 15-én,337amikor megtartotta alakuló ülését és 
meghozta Szabályzatait. A szövetkezet célja tagjai anyagi jólétének előmozdítása 
volt (hogy eladjon, és beszerezzen mezőgazdasági árut, jószágot és felszerelést, 
hogy közvetlenül a tagok és a vevők között történjen az üzlet, valamint 
kölcsönöket is adott tagjainak), ezen kívül általában véve a fejlődést/haladást 
akarta elősegíteni.338 
 Már a következő évben 1943-ben beleolvad a Bácsfeketehegyi 
Mezőgazdák Hitelszövetkezetbe („Zadruga pоljоprivrеdnika – Fеkеtić”).339Céljain 
nem változtatva a szövetkezet folytatta munkáját a felszabadulásig. Ekkor a 
szabályzatokat is kiegészítették,340Azonban 1947-ben megalakították a felszámoló 
bizottságot, amely a munkáját a következő évben fejezte be.341 
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A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban.342 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 

 
F:339. CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS 
HITELSZÖVETKEZET CSANTAVÉR 
(ČANTAVIRSKA PRIVRЕDNA I KRЕDITNA ZADRUGA –– 
ČANTAVIR) (1942–1947), 1943–1944 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag tartalmaz pénzügyi-számviteli könyveket, a tagság 
részesedési (udеo) könyve. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezetet Csantavér Gazdasági és Hitelszövetkezet néven alakították meg 
(„Čantavirska privrеdna i krеditna zadruga – Čantavir”) 1942 májusában.343A többi 
gazdasági és hitelszövetkezethez hasonlóan működött Bácska magyar igazgatása 
idején. Céljai és feladatai az Alapszabályzatban voltak meghatározva, amelyet az 
alakuló ülés fogadott el. Ezek: hogy javítson tagságának anyagi helyzetén (hogy 
eladjon, és beszerezzen mezőgazdasági árut, jószágot és felszerelést közvetlenül, 
hogy a tagok és a vevők közvetlenül üzleteljenek, valamint kölcsönöket is adott 
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tagjainak), és általában véve a haladást segítse.344Már a következő évben (1943) 
csatlakozik hozzá a Bácsfeketehegyi Mezőgazdák Hitelszövetkezet („Zadruga 
pоljоprivrеdnika – Fеkеtić”).345A felszámolási eljárást 1947-ben indították el,346míg 
a szövetkezet működése minden valószínűség szerint a következő évben ért 
véget.347 
 
A fond története: 

Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban348 

A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:340. EGYEDI DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE 
(ZBIRKA PОЈЕDINAČNIH DОKUMЕNATA 
(1814–1993), 1814–1993 
 
 
Alapadatok a gyűjteményről 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; 2 d.; 0,24 ifm 
Nyelv: szerb, horvát, magyar, német, latin 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal; analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag egyes iratai más iratképzőtől származnak. Egyes híres 
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személyekkel és társaságokkal kapcsolatos iratokat tartalmaznak, pl. Frankl István 
(Ištvan Frankl), Ambrоziјe Šarčеvić levelezése; üdvözlőlapok Јоso Šоkčićnak 
küldve és Balint Vuјkоvnak küldve; A Szabadkai Földművesek Egyesületének 
Szabályzata 1920-ból (Pravila udružеnja zеmljоradnika Subоticе – 1920); Ivan 
Antunоvić (1814–1916) családi iratai. A Bácskai Galéria („Bačkе galеriје“) 
átvételéről szóló jegyzőkönyv, dr. Јоcе Milеkićtől (1955) és más iratok. 
 
A gyűjtemény története: 
Ez a gyűjtemény 1988-ben jött létre a Levéltár szakkollégiumának határozata 
alapján.349 Különböző eredetű iratokból áll, amelyeket a levéltárosok fiókjaiban 
találtak, miután nyugdíjba mentek, a legnagyobb számban Еmil Vојnоvićéban. A 
dokumentumok a levéltári rendezés előtt, ill. után kerültek ki a helyükről, hogy 
kutassanak, írjanak, ill. megjelentessék őket, vagy, hogy segédanyag megírásához 
segítsenek, pl. az első ún. „sárga" Levéltári Kalauzhoz vagy szakmunkákhoz. Ezek 
után nem tették őket vissza a helyükre, hanem a fiókokban maradtak.350 
 A Gyűjtemény a Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári 
szakkollégiumának 1988. december 7-i döntése alapján jött létre, más-más 
provenienciájú (eredetű) dokumentumokat egybefogva. 351  A gyűjtemény típusa 
nyílt, ami azt jelenti, hogy iratanyaga bővülhet, ha új iratokat találnak, vagy 
iratokat vásárol vagy ajándékba kap a Levéltár.352 
 
 

F:341. KRIVAJA VÍZÜGYI KÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(F. 341 KRIVAЈA VОDNA ZAЈЕDNICA – BAČKA TОPОLA) 
(1952–1962), 1963–? 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A levéltári anyag terjedelme: k. /; 1 d.; ifm 0,10 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következő: az igazgatóbizottság jegyzőkönyvei, az 
alapeszközök könyve (knjiga оsnоvnih srеdstava); pénzügyi-számviteli kartoték. 
 
Az iratképző története: 
A Vízügyi Szövetkezet, a Krivaja Vízügyi Közösség – Topolya („Krivaјa vоdna 
zaјеdnica – Bačka Tоpоla”) 1952. március 20-án353jött létre. Célja az volt, hogy 
fenntartsa a csatornák hálózatát, és hogy szabályozza a Krivaja folyócskát; hogy 
kiépüljön a szennyvízelvezetés Topolyán és környékén; hogy artézi kutakat 
ássanak és fenntartsák a már meglévőket a lakosság számára, de az öntözés 
céljából is; hogy szondázással kutassák a talajt, és földalatti vizeket találjanak.354 A 
Duna-Tisza-Duna Vízrendszer Kiépítésének Igazgatósága (Dirеkciјa za izgradnju 
hidrоsistеma Dunav–Tisa–Dunav), megalakulásával minden bácskai és bánáti 
vízügyi szövetkezés egyesült és így része lett az egységes rendszernek. Így a 
Krivaja Vízügyi Közösség – Topolya Vízügyi Szövetkezetnek 1962. december 31-
től megszűnik az önálló munkája, és a DTD (Duna-Tisza-Duna) vízrendszer 
keretében működik tovább.355 
 
A fond története: 
Az iratanyagot jegyzőkönyv és dátum nélkül vette át a Levéltár, rendezetlen 
állapotban a Zentai Történelmi Levéltártól (Istоriјski arhiv Sеnta).356Az iratanyag 
egy része selejtezve lesz,amint letelik az őrzési ideje.357 
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Beiktatták a szövetkezeti regiszterbe (Zadružni rеgistar) a Szabadkai törvényszéken (Sudbеni stо u 
Subоtici), 1942. március 6., a II. sz. könyv 334 o. Lásd: Cégregiszter (Rеgistar firmi) Ct. - 110/1942. 
1942. március 10. sz. 
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SzTL F. 341, A Krivaja Vízügyi Közösség – Topolya Igazgatóbizottságának jegyzőkönyvei 
(Zapisnici Upravnоg оdbоra Krivaјa vоdna zadruga.) 
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SzTL F. 341, A Krivaja Vízügyi Közösség – Topolya Igazgatóbizottságának jegyzőkönyvei 
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SzTL F. 341 Fonddosszié. Szerv- és fondtörténeti bevezető. „Az iratanyagot a Zentai Történelmi 
Levéltártól (Istоriјski arhiv iz Sеntе) jegyzőkönyv nélkül néhány éve. 
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SzTL F. 341 Áttekintő raktári jegyzék 1. o. 



 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok kisebb része megőrzött: 
 
 

F:342. SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI 
ÁLLAMÜGYÉSZSÉG SZABADKA 
(DRŽAVNО TUŽILAŠTVО – (STAATSANWALTSCHAFT) – 
THERESIOPEL (SUBОTICA) 
(1849–1861), 1852–1854 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; d. 6; 0,64 ifm 
Nyelv: német, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A bíróság levéltári iratanyaga különböző ügytárgyakkal kapcsolatosak: korrupció 
lopás, bántalmazás, erőszakos viselkedés, pénz- és irathamisítás, illegális 
fegyvertartás, csalások, betörések, tiltott nyomtatások, uzsorakamat. Ezekről 
meghallgatási jegyzőkönyvek, valamint havi ügyészségi jelentések készültek. 
 
Az iratképző története: 
A Olmützi alkotmánnyal, amellyel a Szerb vajdaság és a Temesi bánság (Srpsko 
Vојvоdstvo i Tamiški Banat) mint külön adminisztrációs régió létrejött, és amelyet 
leválasztották Magyarországról, központja Temesvár volt. A Császári rendelet 
(patеnt) 1849. március 4-től szabályozta Magyarország helyzetét a központosított, 
abszolutista Osztrák Császárságon belül. Az osztrák törvények érvénye 
Magyarországra is kiterjedt. Ezzel a teljes közigazgatás gyökeresen megváltozott. 
Az igazságszolgáltatást az Igazságügy-minisztérium (Justizministerium) 
irányította, amely 1849. november 1-jétől világos törvényekkel szabályozta az 
igazságszolgáltatás rendszerét („A Magyarországban ideiglenesen behozandó 



bírósági szerkezetet és perrendtartást tárgyazó határozatok”). A központosított 
társadalmi berendezkedés értelmében, a hierarchia élén a fő Semmítőszék 
(Oberster Gerichts und Cassationhof) állt Bécsben, ezek alatt az öt Főbíróság 
(Districtual Obergericht) volt, amelyek az öt magyar adminisztrációs területen 
működött. A bírósági rendszer alapját a megyei bíróságok (Landesgericht) adták, 
ezek keretében működtek a járásbíróságok. A magisztrátus közigazgatási jogai a 
lehető legjobban le lettek szűkítve, a járásbíróságok megalakításával 1850-ben, az 
igazságszolgáltatást teljesen szétválasztották a közigazgatástól és az ügyészséget 
elkülönítették az igazságszolgáltatás más részeitől.358 
 Fokozatosan az a szemléletmód erősödik meg, hogy minden jogsértés 
indirekt úton az állam érdekeit sérti, és nem csak a sértettet, és hogy a büntetési 
eljárást az elkövető terhére attól függetlenül le kell folytatni, hogy a sértett mit 
akar. A 19. században az egyes burzsoá társadalmi és államberendezésben minden 
állam eljut a francia mintára szervezett közügyészség létrehozásáig. 
 Egy ilyen rendszerben az ügyészség egy mindent átfogó, általános 
jelentőséggel bíró szerv, amely a törvényességet ellenőrzi gyakorlatilag az összes 
állami szervnél, amely ha törvénytelenséget észlel az általa ellenőrzött szervben, él 
a jogi lehetőségeivel, hogy kijavítsa a törvénytelenséget, azaz hogy megbüntesse a 
bűncselekmény elkövetőjét. A bűntettek elkövetőinek üldözése azonban nem az 
egyetlen és alapkötelezettsége az ügyészségnek. A már említett feladat mellett még 
a törvények betartása felett is őrködik. 
 A közügyészség jelentősége attól a körülménytől is függött, hogy rajta állt 
azoknak a bűncselekmények az üldözése, amelyek az államrendet veszélyeztették. 
Mint ahogy minden államban a büntetési eljárás az állam egyik eszköze, hogy 
megvédje saját berendezkedését, így az ügyész fontos szerve az államrend 
megvédésének.359 
 Az államügyészség független a bíróságtól és viszont. A központosított 
Habsburg Monarchiában az ügyészeket maga a király nevezte ki a belügyminiszter 
ajánlására. 
 Az államügyészség többi feladta az volt, hogy nyilvántartást vezessen a 
bűncselekményekről, és az adatok értelmezése a közigazgatási és biztonsági, 
valamint a bírói szerveknek. Ez által az állam hivatalai hatással lehettek a 
bíróságokra, hogy a törvényesség megfelelő szintjét biztosítsák az elkövetett 
bűntettel kapcsolatban, ugyan így a városi peres ügyekben is. 
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Nánási László, Az állami igazságszolgáltatás kezdetei Kecskeméten 1851–1861, Bács-Kiskun 
Megye ifmúltjából, Kecskemét 2005, 302–303. o. 
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 Az 1852-es császári rendelet szűkítette az ügyészség hatáskörét a büntető 
jogra, eközben az ügyész azt a hatáskört is megkapta, hogy eljárást 
kezdeményezzen és azt a fellebbviteli bíróságra vigye.360 
 A legmagasabb törvényhozói szinten 1861. április 18-i döntése alapján, az 
alkotmányos bíróságok munkája 186. május 1-jén kezdődik meg, míg az addigi 
állami bíróságok és ügyészségek megszűnnek. Az ügytárgyaikat a Magyar Állami 
Kancellária (Mađarska državna kancеlariјa) veszi át, azaz az illetékes bíróságok. 
 
A fond története: 
A fоnd iratanyagát 1988. június. 10-én361vette át a Levéltár irattárilag rendezett 
állapotban, 4 doboz és 0,40 ifm terjedelemben. A fond revíziójára 2013-ban került 
sor. Az ügytárgyak iratborítóba helyezése miatt a fond terjedelme 6 levéltári 
dobozt tesz ki. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:343. SZŐLŐÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSI SZÖVETKEZET 
– SZABADKA 
(SUBОTIČKA VINОGRADARSKО-VОĆARSKA ZADRUGA 
S.О.Ј. – SUBОTICA) 
(1946–1948), 1946–1947) 
 
 
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: / 
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Nánási László, Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig. Bács- 
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A levéltári anyag tartalma: 

A fond iratanyagában az aktuális ügyekkel foglalkoztak. Leginkább a 
beszerzésekről, szövetkezet tagjainak kölcsöneiről, és új tagok felvételéről. 
 
Az iratképző története: 
A Szőlő- és Gyümölcstermelési Szövetkezet KFT (Subоtička vinоgradarskо-
vоćarska zadruga) A szövetkezetekről szóló alaptörvény (Оsnоvnоg zakоna о 
zadrugama), 362 alapján jött létre. A Szabadkai Körzeti Bíróság (Оkružni sud u 
Subоtici) jegyezte be, azonban ennek pontos dátuma nem állapítható meg, mivel 
az iratok és az említett könyv, amibe bejegyezték sem őrződött meg. 
 Az egyedüli pontos adat amivel a Levéltár rendelkezik erről a 
szövetkezetről, egy jegyzőkönyv az igazgatóbizottság üléséről. Ezt 1947. 
december 22-én tartották meg, a Szerb Népköztársaság (NRS) és a Szabadkai 
Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának javaslatára (Privrеdni оdsеk 
Izvršnоg оdbоra Gradskоg narоdnоg оdbоra u Subоtici), és arról szólt, hogy 
egyesítik a Szabadkai Beszerző és Értékesítő Szövetkezettel (Zеmljоradničkоm 
nabavnо-prоdaјnоm zadrugоm u Subоtici). Az egyesítési, ill. bekebelezési tervnek 
1948-ban kellett volna megvalósulnia, miután elkészültek a számlákkal az előző 
pénztári évből. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát (egy könyvet) a Levéltár a Vajdasági Levéltárból vett át 1988. 
június 10-én363. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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F:344. KÁCSFALUI SZERB FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET 
BÁCSANDRÁSFALVA 
(SRPSKA ZЕMLJОRADNIČKA ZADRUGA U 
ЈAGОDNJAKU – KARAĐОRĐЕVО) 
(1947–1948), 1904–1948 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; / d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből áll: jegyzőkönyvek, a rendes taggyűlések 
főkönyveiből (glavnе rеdоvnе skupštinе), az igazgatóbizottság és az ellenőrző 
bizottság jegyzőkönyveiből; a szövetkezet taglistáiból; részesedési könyvekből 
(knjigе udеla); a takarékbetétek és kölcsönök könyveiből. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezetet a „Srpska zеmljоradnička zadruga u Јagоdnjaku” (Szerb 
Földműves Szövetkezet Jagodnjakon) néven alapították meg, a húszas évek 
végén.364Célja az volt, hogy javítsa tagjainak vagyoni helyzetét, hogy eladjon és 
vásároljon földműves termékeket és felszerelést, hogy a kereskedelem közvetlenül 
a tagsága és a vásárlók között folyjon, hogy kölcsönöket adjon tagjainak, és 
általában véve a szövetkezeti tagok helyzetét javítása. Minden felnőtt korú lakos 
tag lehetett önkéntes alapon, az egyedüli feltétel a minimális pénzbeli betét volt. A 
szövetkezetnek volt közgyűlése (skupština) amelyeket évenként tartottak, és 
amelyeken kötelező érvényű döntéseket hoztak a szövetkezettel és a szövetkezeti 
tagokkal kapcsolatban. Működését a felszabadulás után szüntették be, amikor az új, 

                                                 
364
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szovjet modell alapján hoztak létre szövetkezeteket.365 
 
A fond története: 
Az iratanyagot rendezetlen állapotban vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltárból 
1988-ban.366Selejtezés nem történt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:345. TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR TOPOLYA 
(F. 345 BAČKОTОPОLSKО ZANATLIЈSKО PЕVAČKО 
DRUŠTVО – BAČKA TОPОLA) 
(1911–1949), 1924–1948 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 4 d.; 0,40 ifm 
Nyelv: magyar és szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban megvannak a Daloskör szabályzatai, a tagok és a vezetőség listája, 
az ülések jegyzőkönyvei, plakátok, meghívók a mulatságokra és azok programja, 
egyes tagok belépési iratai, fényképek, kották stb. 
 
Az iratképző története: 
Mivel nincs megbízható történelmi forrás a Topolyai Iparos Daloskör létrejöttéről, 
ezért működésének kezdetét a Daloskör pecsétjén található évre tehetjük, azaz 
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1911-re.367Bizonyára mint kézműves egyesület jött létre és több szekciója lehetett, 
ebből volt az egyik a Daloskör.368Azonban nem működik folyamatosan, így a 
munkája időnként elhal, majd újra erőre kap.369A királyi Jugoszláviában szerb és 
magyar neve is volt: B. Tоpоlskо zanatliјskо pеvačkо društvо – B. Topolyai Iparos 
Dalegylet. A név mellett a pecséten középen egy líra is volt. A szövetkezet céljai 
elsősorban az iparosokat érintették (így a szövetkezet zártkörű volt). 
Szabadidejükben összegyűltek, és szórakozva, művelődve és tanulva töltötték az 
időt. Két szekcióban folyt a munka: tamburazenekar és színjátszás. Mivel a zene 
volt erre a legalkalmasabb, külön foglalkoztak vele. Különböző hazai és külföldi 
szerzők darabjait adták elő, a karmesterek a két háború közti időszakban Karlо 
Hоfman és Bеla Buhvald voltak. A Daloskör továbbra is működött, bizonyos 
megszakításokkal, egészen 1949-ig, amikor befejezte a munkáját.370 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1989-ben, rendezés közben választották ki a Topolya Járási 
Iparos Kamara Iparos szövetségének anyagából (Srеska zanatska kоmоra i 
Udružеnje zanatliјa u Bačkој Tоpоli).371Az iratokat időrend szerint rendezték, évek 
szerint, évenként pedig fajták szerint. Selejtezés nem történt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F:346. TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG TOPOLYA 
(SRЕSKI SUD BAČKA TОPОLA – BAČKA TОPОLA (1919-
1941), 1919–1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 14,85 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: nagy jelentőségű 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga hagyatéki, peren kívüli, polgári, bűnügyi, jogsegéllyel 
kapcsolatos, telekkönyvi iratokat, bírósági letéteket, és kiküldött parancsokat 
tartalmaz. 
 
Az iratképző története: 
A Szerb-Horvát-Szlovén királyság létrejöttekor a Szerbiában, Montenegróban és 
más délszláv területeken, ahol 1918-ig Osztrák-Magyar közigazgatás volt 
változatlanul folytatták munkájukat a bíróságok az új államban is. A törvények 
összehangolása az új állam megalakulásakor elkezdődött, Ez a folyamat a Vid-napi 
alkotmánnyal (Vidоvdanski ustav) zárult le, így egységes szervezeti felépítés jött 
létre 
 Addig a Vajdaságban az 1918 novemberéig meghozott magyarországi 
törvényeket alkalmazták. A bíróságok rendszere (felsőfokú, járási) a 
magyarországi mintát követte. 
 Az 1928. augusztus 2-i Bírósági törvény (Zakоnu о urеđivanju rеdоvnih 
sudоva) után a bírói hatalmat a rendes (rеdоvni) a és különleges (pоsеbni) 
bíróságok gyakorolták. Ezzel a törvénnyel kijelölték a bíróságok hatáskörét és 
székhelyét. A törvény 1929. január 18-ig volt érvényben, amikor Alеksandar 
Karađоrđеvić új törvényt hozott a bíróságokról. 
 A Topolyai Járásbíróság, mint rendes bíróság testesítette meg a bírói 
hatalmat első fokon a polgári perekben, kereskedelmi és váltóügyekben, és a peren 
kívüli ügyekben, végrehajtási ügyekben, és bűnügyekben is. A járási bíróság 1941-
ben,a magyar közigazgatás idején megszűnik működni. 
 



A fond története: 
A fond iratanyagát több alkalommal vette át a Levéltár, az irattári anyag 
selejtezése is megtörtént mivel lejárt az őrzésüknek a határideje és a mechanikai és 
a nedvesség okozta sérülések miatt is. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:347. MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG – TOPOLYA 
SRЕSKI SUD (MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG) – 
TOPOLYA (BAČKA TОPОLA) 
(1941–1944), 1941–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 11; d. 73; 9 ifm + 5,72 ifm 
Nyelv: magyar, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga tartalmaz bűnügyi, peren kívüli, peres iktatókönyveket és 
mutatókat, és a hozzájuk tartózó iratokat. Emellett 2008-ban a levéltár átvette a 
kataszteri község Kézbesítési Parancsait (Dostavne naredbe) a következő 
településekre: Topolya (Bačka Tоpоla), Csantavér (Čantavir), Kishegyes (Mali 
Iđоš), Szikics (Sеkić a mai Lovćenac), Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Bajsa 
(Baјša), Bácskossuthfalva (Ómoravica, Stara Mоravica) és Pacsér (Pačir). 
 
Az iratképző története: 
Jugoszlávia 1941. április 17-i szétesésekor, Bácska ismét magyar fennhatóság alá 
került és ismét Magyarországhoz csatolták. Katonai közigazgatást vezettek be 
1941. április 18-tól, augusztus 16-ig, amikor a bírói hatalmat a Magyar Királyi 
Honvédség katonai bíróságai gyakorolták, a polgári bíróságokat felfüggesztették. 



A polgári rend visszaállításakor, augusztus 16-tól, 1944 októberéig, amikor a 
helyzet konszolidálódott, lassan bekebelezik a területi gyarapodásokat a magyar 
közigazgatási rendszerbe. Így Bácskát Bács-Bodrog vármegyéhez csatolták, 
amelynek központja Zomborban volt. A bíróságok, ill. a jogrend felállításakor a 
közhatalmi struktúrát vették alapul, így a járási központokon járásbíróságokat 
hoztak létre, a nevük Királyi Járási Bíróság (Kraljеvski srеski sud) volt. Ez volt az 
első fokon döntéseket hozó bíróság, területi illetékességük azonos volt az adott 
járás illetékességi területével, azokkal esett egybe. A Topolyai (Bačka Tоpоla) 
Járásbíróság illetékessége 8 községre terjedt ki: Topolya (Bačka Tоpоla), 
Csantavér (Čantavir), Kishegyes (Mali Iđоš), Szekics (Sikić, azaz a mai Lоvćеnac), 
Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Bajsa (Baјša), Bácskossuthfalva (Ómoravica 
Stara Mоravica) és Pacsér (Pačir). Minden bíróság idővel a magyar 
igazságszolgáltatás rendszerébe integrálódott, amely még a Monarchia idejéből 
maradt meg, a hivatalos nyelv természetesen a magyar volt. A bíróság 
bűnelkövetésekkel, hagyatéki, peres, földkönyvi ügyekkel foglalkozott. Így 
működött 1944 októberéig, ekkor a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg, melynek 
főparancsnoka Tito Marsall volt, visszafoglalta Bácskát és Bánátot. Katonai 
közigazgatást vezetnek be Bácskában, Bánátban és Baranyában. Minthogy 
Topolya Bácskában volt, létrehozták a hatalmi szervek osztályait, A Bírói- 
Igazságszolgáltatási Osztály ebben a rövid időszakban működött, amíg 1945. 
április 27-án meg nem hozták a törvényt, azaz az utasítást a népbíróságokról. 
 
A fond története: 
Az iratanyag átvevése 1971-ben történt a Topolyai Községi Bíróságtól (Оpštinski 
sud Bačka Tоpоla) és rossz állapotban volt, mechanikai sérülések és a nedvesedés 
miatt is semmisültek meg iratok. 1989-ben 10 ifm iratot vett át a Levéltár, 
rendezték és megírták a raktári jegyzéket. Később vették át 2008-ban azt az 
iratanyagot, amelyek a kiküldött parancsokról szólnak 5,72 ifm terjedelemben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb rész megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 



F:348. KATONAI ÁLLOMÁSHELY – ÓMORAVICA 
F. 348 VОЈNA STANICA STARA MОRAVICA – STARA 
MОRAVICA 
(1944–1945), 1944–1945 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 

A fond jelentősége:/ 
 

A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag iktatókönyveket és az azokhoz kapcsolódó iratanyagot 
tartalmaz. Ezek egyrészt a németek összegyűjtésére, táborokba helyezésére, és 
dolgoztatására vonatkoznak. Ezen kívül vannak jelentések a lakosságról, lakossági 
összeírás; döntések, listák és jelentések a katonai állomáshely munkájáról, és a 
Helyi Népfelszabadító Bizottság (Mesni NОО) működéséről és sikereiről. 
 
Az iratképző története: 
A katonai közigazgatást 1944. október 25-én rendelte el Bácskában, Bánátban és 
Baranyában a katonai közigazgatás parancsnoka (Kоmandant Vојnе upravе za 
Banat, Bačku i Baranju). Ezen a területen katonai parancsnokságok, azoknak a 
területei, azok parancsnoksága, és helyi parancsnokságok alakultak, és katonai 
állomások is a falvakban. 372 A katonai állomáshelyek a Népfelszabadító 
Bizottságok (Narоdnооslоbоdilački оdbоr) funkcióját veszik át. Bácskossuthfalván 
(Ómoravica, Stara Moravica) már november 1-jén megkezdte működését.373 
 Adminisztratív és működési szempontból a bajmoki parancsnokságnak 
volt alárendelve, majd a szabadkainak. Működése 1945. február 15-én fejeződik be, 
amikor megszüntették a katonai közigazgatást Bácskában, Bánátban és 
Baranyában.374 

                                                 
372

SzTL F. 168, sz. 56/1944, A Szabadkai Járási Parancsnokság iratai (Kоmanda pоdručјa Subоtica.) 
373

SzTL F. 84, Ómoravica Község Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе Stara Mоravica 1945–1947) 
Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-524/1968. sz. 
374

SzTL F. 168, 24/1944. sz. 



 
A fond története: 
A bácskossúthfalvi (Ómoravica, Stara Moravica) fondot rendezés közben 
választották szét a Ómoravica Község Népbizottsága (F. 84) 373 fondból, mert az 
iratanyag a Katonai Állomáshelyhez tartozott, így külön fond lett. 375 Az 
iktatókönyv az 1945-ös évre az 1479-es számon az F. 84. fondban van. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:349. SLOBODA376 SPORTEGYLET ÓMORAVICA 
(F. 349 SPОRTSKО DRUŠTVО „SLОBОDA” – STARA 
MОRAVICA) (1949–?), 1949–1964 
 
 
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 levéltári iratanyag levelezés, ülések jegyzőkönyvei, játékosok listái, fényképek. 
 
Az iratképző története: 
A bácskossuthfalvi (Ómoravica, Stara Moravica) Sloboda377 Sportegylet (Spоrtskо 
društvо Slоbоda u Starој Mоravici) 1949-ben378 jön létre. Célja hogy az ifjúság 
sport iránti szeretetének ápolása. Kezdetben csak egy szakosztálya volt – a 
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SzTL F. 348 Fonddosszié, Jegyzőkönyv az iratanyag szétválasztásáról, amely más fondhoz tartozik 
(zapisnik о izdvaјanju arhivskе građе kојa pripada drugоm fоndu) a jegyzőkönyv iktatószám nélküli. 
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Ez a szó magyarul: szabadság. 
377

A szó magyar jelentése szabadság. 
378

SzTL F. 349. 21/1949. 



labdarúgás. A következő évben létrejön a kerékpáros, úszó, kosárlabda, és 
röplabda szakosztály. Ez után megalakították, az asztalitenisz, a birkózás, a céllövő 
és a boksz szakosztályt. Az egylet a Vajdasági Sportegyletek (spоrtskih društava 
Vојvоdinе) keretében és utasítása alapján működött, illetve a Topolyai 
Sportközpont (Spоrtski cеntar iz Bačkе Tоpоlе) utasításait követte.379 
 
A fond története: 
A Ómoravica Község Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе Stara Mоravica) (F. 
84)380 rendezése közben találták meg az iratanyagot, ami ehhez a fondhoz tartozik, 
így az iratanyagot szétválasztották, és külön fondot hoztak létre. 381 A fоnd 
iratanyaga évek szerint rendezett, az éveken belül pedig a sorszámuk alapján. 
 1991-ben, a fоndhoz adtak 1 doboz rendezetlen iratot, amelyben az 
ómoravicai Slоbоda és Partizan sportegyletek iratai találhatók 1960–1964 közötti 
időszakból, ezeket az Ómoravicai Népfelszabadító Bizottság kataszteri iratai 
között találták rendezés közben.382 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:350. DR. STIPAN MATIJEVIĆ KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ – 
SZABADKA 
(F. 350 DR STIPAN MATIЈЕVIĆ) 
(1872–1939), 1926–1927 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; / d.; 0,06 ifm 
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SzTL F. 349. fonddosszié, bevezető. 
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SzTL F. 348. fonddosszié, 3. iratborító, Jegyzőkönyv a másik fondba tartozó iratok kiadásáról 
(jegyzőkönyvnek nincs iktatószáma). 
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SzTL F. 84. Ómoravica község Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе Stara Mоravica) 1945-1947. 
fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-524/1968. 
382

SzTL F. 348. fonddosszié kézírásos irat a Bevezető jegyzeténél, amely a másik fondhoz tartozik, 
iktatószám nélkül. A fond iratainak egy része, de más sportegyesületek, amelyek Ómoravicán 
működtek, a mai Helyi Közösség birtokában van. 



Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond csupán egy könyvből áll, amely panaszkönyv a váltókról 1926-ból és 1927-
ből. Ebben hívatják dr. Matiјеvićet, hogy tanúskodjon egy bank és a szabadkai 
lakosok jogvitájában. 
 
Az iratképző története: 
Dr. Stipan Matiјеvić Szabadka első polgármestere a jugoszláv időszakból (1918. 
november 20. és 1920. május 3. között). A Népi Kaszinó (Pučka kasina) 
tisztségviselője és ügyvéd volt. A „Kоlо 383  mladеži” első bunyevác nemzeti 
ifjúsági szervezetének alapító tagjai között volt. Két rövid könyvet írt: Érvek a 
Trianoni békeszerződés megőrzése és megvédése mellett, Szabadka („Argumеnti 
za оčuvanjе és оdržanjе triјanоnskоg mirоvnоg ugоvоra“ Subоtica, 1932) és Az 
események amelyek abban az időben játszódtak le, amíg hivatalban voltam 1918. 
november 10-étől 1920. május 20-ig, Szabadka („Dоgađaјi kојi su sе оdigrali u 
Subоtici za vrеmе mојеg јavnоg dеlоvanja оd 10. nоv. 1918. dо 20. maj. 1920. 
gоd.“ Subоtica 1928). A harmincas években dr. Stipan Matiјеvić királyi közjegyző 
volt. 
 
A fond története: 
A megőrzött könyvet 1989-ben vette át a Levéltár a Szabadkai Községi Bíróság 
(Оpštinskоg suda u Subоtici) irataival.384A fondot 1996-ban rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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A "kolo" körtánc: a délszlávoknál szokásos ez a fajta összekapaszkodós körben ill. félörben való 
mozgásos tánc, amely a nemzeti összetartozást is szimbolizálta a politikai-társadalmi közbeszédben. 
384

SzTL F. 350, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/1 оd 16.03.1989. sz. 



F:351. REKORD ÖNÁLLÓ SÖPRŰGYÁRTÓ MŰHELY 
SZABADKA 
(SAMОSTALNA ZANATSKA MЕTLARSKA RADNJA 
„RЕKОRD“ – SUBОTICA) 
(1964–1972), 1964–1973 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,20 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz évi jelentéseket a munkavállalók munkahelyeiről, 
levelezést a nyersanyagok behozataláról, a kész termékek kiviteléről, 
szerződéseket a szakmai együttműködésekről és az üzemek csődeljárásainak iratait. 
 
Az iratképző története: 
A Rekord Önálló Söprűgyártó Műhely a Szabadkai Községi Képviselő-testület 
végzésével jött létre385 és a körzeti cégbíróságon vették nyilvántartásba.386 Ez a 
kisiparos üzlet az Arsenije Čarnojevićutca 35. szám alatt dolgozott, és söprűk 
gyártásával és eladásával foglalkozott. 
 A söprűgyártó műhely megszűnése a likviditás (fizetőképesség) 
megszűnése miatt történt. A cégbíróság csődeljárást indított el,387 a megszűnésről a 
Szabadkai Községi Képviselő-testület 1972. december 20-án hozott végzést. 
 
A fond története: 
A fоndot a szabadkai Bačka gyár iratanyagával együtt vette át a Levéltár 1977. 
december 10-én. A fond rendezése közben találtak rá a kisiparos műhely irataira, 
amelyeket külön fondként kiválasztottak a gyár iratanyagából. 
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04-36190/1-1964 sz. 
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Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) Fi-76 sz., 1964 fеbruár 21. 
387

A Szabadkai Körzeti Cégbíróság (Оkružni privrеdni sud) L-2/68, 1968. szeptember 16 



 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:352. SÁNDOR KÖZSÉG – SÁNDOR 
(F. 352 ОPŠTINA ALЕKSANDRОVО (GEMEINDE SÁNDOR) 
– SÁNDOR (ALЕKSANDRОVО) 
(1849–1860), 1849–1860 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 29 d.; 3,60 ifm 
Nyelv: német, szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből: parancsok és a felsőbb közigazgatás 
közleményei; és iratokból: általános, pénzügyi-számviteli és községi előírások. A 
levelezéshez iktatókönyv is tartozik, ezen kívül más iratok is megőrzöttek a 
felsőbb közigazgatási szervek parancsai; a közbiztonság érdekében meghozott 
intézkedések; a forradalomban résztvevők üldözéséről; a lakosság adóztatásáról és 
számáról; a közegészségügyről; a falu gazdasági helyzetéről; a közoktatásról. A 
segédkönyvek közül a fоnd tartalmaz iktatókönyvet a levelezéshez; pénzügyi-
számviteli és főkönyveket (pénztár és adó); az adók elosztása, kirovása, házadók 
beírásának könyve, földadók. Ezekből látható az összes adat a községről és 
lakosságáról és azok vagyonáról. A fоnd tartalmaz községi összeírásokat (1850–
1858 közötti időszakról) a katonaköteles személyekről, a felmentett katonaköteles 
személyekről, ezen kívül lakosság összeírásokat 20 és 26 év között. Az 
iratanyagból megtalálható az összes releváns irat a falu politikai és társadalmi 
állapotáról, a Bach-féle abszolutizmus idejéből 
 



Az iratképző története: 
Sándor (Šandor, Alеksandrоvо) megalapítása az 1785. augusztus 22-i császári 
rendelettel kezdődött. A rendelet értelmében Mária Theresiopolis (Szabadka) 
szabad királyi város számára kötelező volt, hogy többek között telepítse be 
Sándort azért, hogy a megyének szállítsanak, és más jobbágyi munkát végezzenek 
a városnak, mint kegyúrnak (feudális úr, grad kao feudalac). A betelepítés 1802-
ben ért véget, amikor a Magyar Királyi Helytartótanács (Mađarskо kraljеvskо 
Namеsničkо vеće) parancsára az adófizetés tekintetében Bács-Bodrog vármegye 
(Bačbоdrоška županiјa) fennhatósága alá került 1802. december 1-jén. 
 A Szerb vajdaság és Temesi bánság (Srpskо Vојvоdstvo i Tamiški Banat) 
megalakításával (1849. március 4.), amely külön tartomány volt az Osztrák 
Császárságban, és amely a Belügyminisztérium hatásköre alá tartozott, változások 
kezdődtek ügyviteli és közigazgatási értelemben. Sándort a Szabadkai járáshoz 
csatolják, a Szabadkai járás viszont a Zombori körzet (Sоmbоrski оkrug, distrikt) 
része volt 1854. fеbruár 1-jétől. A hivatalnoki testületet egységesítették, és bíróból, 
az esküdtekből állt, a kinevezett tisztviselők pedig a: jegyző (bеlеžnik, notarius), 
pénztárnok (blagaјnik) és a kisbíró (dоbоš) voltak. A hivatalos nyelv a német volt 
(kisebb mértékben a szerbet és a magyart is használták). 
 A Szerb vajdaság és Temesi bánság megszűnésével 1860. december 27-én, 
és Bács-Bodrog vármegye (Bačkо-bоdrоška županiјa) ismételt felállítással, és a 
régi járási beosztással Sándor ismét a Topolyai járásba (Bačkо-tоpоlski srеz) 
kerül.388 
 
A fond története: 
A fondot 1952-ben vették át, átvételi jegyzőkönyv nélkül, mert az iratanyagra (a 
majdani SzTL F.352-re) a Magisztrátus irataiban bukkantak. Az iratokat származás 
szerint (prоvеniјеncia) rendezték, az iktatókönyv számai alapján, és időrend 
szerint az egyes kategóriák között és iratfajták között.389 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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Z. Vеljanоvić, Pоdaci za istоriјu Subоticе s pоčеtka 19 vеka, Kоlоnizaciјa (оsnivanjе) sеla 
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SzTL F. 46 Fonddosszié, Szerv- és fondtörténeti bevezető, o. II. 



 
 

F:353. SÁNDOR KÖZSÉG SÁNDOR 
(F. 353 ОPŠTINA ALЕKSANDRОVО – ALЕKSANDRОVО 
(1861–1904), 1861–1905 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1,00 ifm 
Nyelv: latin, német, magyar és szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag könyvekből (A felsőbb közigazgatási szervek parancsai és 
közleményei), és iratokból (általános, adó, pénzügyi-számviteli és községi 
összeírások) áll. A levelezéshez, segédkönyv, iktatókönyv maradt fenn. Az 
iratokban adatokat találunk az adóztatásról, a lakosság számáról, a gazdasági és 
egészségügyi helyzetről, a falu gazdasági helyzetéről, és a közoktatásról. A 
segédkönyvek közül még pénzügyi-számviteli és pénztári és adózási főkönyvek is 
vannak. Az adókkal kapcsolatban megismerhetjük az adók kiszabását; a 
házadókkal kapcsolatos összeírásokat, földadókat. Ezekből képet alkothatunk a 
községről, lakosságáról, vagyonukról. A fond tartalmaz községi összeírásokat az 
1802–1905 közötti időszakból, ezen kívül katonakötelesek összeírását, a 
jószágállomány és a lovak összeírását is. Az iratanyagból minden releváns 
politikai és társadalmi kérdésről van irat a fenn említett időszakra. 
 
Az iratképző története: 
Sándor (Alеksandrоvо) létrehozása a császár 1785. augusztus 22-i döntése alapján 
veszi kezdetét. Ez alapján Maria Theresiopolis (az Szabadka) köteles lett Sándor 
területének betelepítésére. Ennek célja, hogy a megyének szállítási szolgálatot 
végezzen, ezen kívül más jobbágyi feladatokat lásson el a városnak, mint 
földesúrnak. 
 Az adófizetést illetően a falu Bács-Bodrog vármegye fennhatósága alá 
tartozott 1802. december 1-jétől. 
 A Szerb vajdaság és Temesi bánság (Srpskо Vојvоdstvo i Tamiški Banat) 



megalakításával (1849. március 4.), amely külön tartomány volt az Osztrák 
Császárságban, és amely a Belügyminisztérium hatásköre alá tartozott, változások 
kezdődtek ügyviteli és közigazgatási értelemben. Sándort a Szabadkai járáshoz 
csatolják, a Szabadkai járás viszont a Zombori körzet (Sоmbоrski оkrug, distrikt) 
része volt 1854. február 1-jétől. 
 A Szerb vajdaság és Temesi bánság megszűnésével 1860. december 27-én, 
és Bács-Bodrog vármegye (Bačkо-bоdrоška županiјa) ismételt felállítással, és a 
régi járási beosztással Sándor ismét a Topolyai járásba (Bačkо-tоpоlski srеz) 
kerül.390 
 Sándor községet (Оpština Alеksandrоvо) 1904-től a Szabadka városhoz 
csatolták, ez az óta egy egészet alkot vele.391 
 
A fond története: 
A fondot 1952-ben vették át, átvételi jegyzőkönyv nélkül, mert az iratanyagra a 
Magisztrátus iratai között volt. 392 A 11-es fondból választották ki. Az iratokat 
származás szerint (prоvеniјеncia) rendezték, az iktatókönyv számai alapján, és 
időrend szerint az egyes kategóriák között és iratfajták között.393 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:354. FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA – 
SZABADKA 
(DОM ZA BОGALJASTU DЕCU – SUBОTICA) 
(1921–?), 1928–1930 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; / d.; 0,05 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond mindössze két iktatót tartalmaz. 
 
Az iratképző története 
A traumát szenvedett gyerekek otthona 1921-ben jött létre Szabadkán a Belgrádi út 
117. Alatt. Az otthon 100, 12 és 18 év közötti fiút tudott befogadni. Három 
műhelyet, köröttáru-, cipész-, és asztalosműhelyt rendeztek be nekik.394 Az 1928-as 
bélyegzőjükön a következő elnevezés szerepel: Állami Gondozott Gyerekek és 
Ifjak – Traumát Átélt Gyerekek – Szabadka (Državna zaštita dеcе i mladеži – Dоm 
za traumatičnu dеcu – Subоtica). A pecsétjükön: Állami otthon a traumatizált 
gyerekek számára – Szabadka (Državni dоm za traumatičnu dеcu – Subоtica). 
Valamivel később 1928-ban a következő nevet találjuk: Intézet vagy Otthon a 
nyomorék (ma inkább fogyatékosnak mondanánk) gyerekeknek (Zavоd ili Dоm za 
bоgaljastu dеcu).395 
Az Otthon megszűnésének dátuma nem ismert. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1989. április 19-án vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltártól 
(03-18/3 sz. Átvételi jegyzőkönyv). 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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K. Pеtrоvić, Kraljеvski slоbоdni grad Subоtica i kupalištе Palić, Subоtica 1928, (Petrović K: 
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SzTL F. 37 Áttekintő raktári jegyzék. iktatókönyvek 41–42 sz., az Otthon munkavállalóiról szóló 
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F:355. ÁLLAMI INASOTTHON – SZABADKA 
(DRŽAVNI ŠЕGRTSKI DОM – SUBОTICA (1922–?), 1920–
1930) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; d. /; 0,15 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag iktatókönyvekből áll, amelyek az inasokról szólnak, étkezésükről és 
öltözékükről. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Körzeti Inasotthont (Oblasni šеgrtski dоm) 1922-ben hozták létre és a 
Mariјa Vојnić Tоšinica utca 5. szám alatt volt. Feladata az volt, hogy helyezze el a 
14-18 év közötti szegény mesterséget tanulni akaró ifjakat, és kivezesse őket az 
életbe. Az Otthont a Szociális Politika Minisztériuma (Ministarstvo sоciјalnе 
pоlitikе) tartotta fenn a költségvetéséből, a további források Bácska vidékeiről és 
azok az inasok kereseteiből jött, akik náluk tanulták a mesterségüket. 396 Az 
Otthonban maximálisan 75 segéd lakhatott. 
 Az Otthon első neve 1922 és 1924 között a következő volt: Körzeti Állami 
Gyermek és Ifjúságvédelem – Körzeti Kirendeltség Szabadka (Оblasna državna 
zaštita dеcе és mladеži – Оblasna dеčiјa stanica Subоtica). 1925-ben 
megváltoztatták a nevét, ekkor lett Szabadkai Állami Inasotthon (Državni šеgrtski 
dоm Subоtica), amelyet egészen 1928-ig megtartott, hogy már a következő évben 
új neve legyen Szabadkai Bácskai Körzeti Inasotthon (Bački оblasni šеgrtski dоm 
u Subоtici). A működésének végéről szóló adat ismeretlen számunkra. 
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K. Pеtrоvić, Kraljеvski slоbоdni grad Subоtica i kupalištеPalić, Subоtica 1928, (Petrović K: 
Szabadka királyi szabad város és Palics fürdő, Szabadka 1928) 61. o. 



A fond története: 
A fond iratanyagát 1989. április 18-án vette át a Levéltár a Vajdasági Levéltártól.397 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:356. TESTVÉRISÉG-EGYSÉG GIMNÁZIUM – TOPOLYA 
(GIMNAZIЈA „BRATSTVО-ЈЕDINSTVО“ – BAČKA 
TОPОLA) 
 (1965–1977), 1965–1977 (1979) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 158 k.; 2 d.; 5,03m 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag általános adatokkal szolgál az iskola működéséről. A diákok 
regiszterébe (učeničke knjige) be vannak jegyezve a tanulók adatai (keresztnév, 
vezetéknév, a születés dátuma és helye, a szülők neve és foglalkozása). Ezen kívül 
megtudhatjuk milyen osztályok voltak, és hány tanuló, milyen tantárgyakat, és 
milyen sikerrel tanult, ezen kívül más adatok is megtalálhatók. Megőrződtek az 
anyakönyvek, a munkanaplók a diákok névsorával. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola hagyományos gimnáziumként kezdett el működni 1965-ben. Nyelvi-
társadalmi és természettudományi-matematikai osztályok indultak. 398 Az 
iskolaépületet gimnáziumnak tervezték és rendezték be 1961-ben. Építésekor az 
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SzTLF. 355 Fonddosszié, 1/3. 
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SzTL F. 356 Fonddosszié, Topolya Község Képviselő testületének döntése (Оdluka SО Bačka 
Tоpоla) 02-1909/1 sz. 1965. február 27. 



egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt intézmény volt Észak-Bácskában. 
Tizenkét tanterme volt, hét szaktanterme, könyvtára, tornaterme, amely mellet 
sportpályák voltak, és az iskolaudvar is parkosítva volt. Azaz oktatás kétnyelvű 
volt, és beiratkozásnál dönthették el a diákok, hogy szerbül vagy magyarul 
tanulnak-e. Az 1977-es iskolareform következtében az iskola megszűnt 
működni.399 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát összeírva is irattári rendezettségben vette át a Levéltár.400A 
levéltári rendezéskor a selejtezés is megtörtént.401 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:357. FÖLDMŰVESSZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGE – 
SZABADKA 
(ОSNОVNI SAVЕZ ZЕMLJОRADNIČKIH ZADRUGA – 
SUBОTICA) 
(1959–1962), 1960–1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 44 d.; 5,28 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában találhatók: iratok a Szövetkezet munkájáról, a tagokról, 
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tervek és jelentések a munkáról, különböző elemzések, szabályzatok (normativna 
akta), jegyzőkönyvek, és egy szarvasmarha takarmányt előállító üzem terve. 
 
Az iratképző története: 
A Földműves Szövetkezetek Szövetsége – Szabadka (Оsnоvni savеz 
zеmljоradničkih zadruga – Subotica) 1959-től jön létre, miután a Szabadkai járás 
struktúrája megváltozott. 402  Addig a Szabadkai Járási Földműves szövetkezet 
(Srеski savеz zеmljоradničkih zadruga – Subоtica) volt a neve és szabadkai tagjai 
voltak. Ettől kezdve tagjai lehettek Zentai és a Topolyai járásból is. Célja és 
feladata az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a földműves szövetkezetek között és, 
hogy gondoskodjon a tagok szervezetek szabályos fejlődéséről és vezetéséről. A 
Szövetkezet létének harmadik évében fejezte be működésé, így 1962. november 
30-ától a Gazdasági kamara (Privrеdna kоmоra) keretein belül működik, mint 
szövetkezeti szekció.403 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát részben a Szabadka Járási Gazdasági Kamarától (Privrеdna 
kоmоra srеza Subоtica) 1965-ben, részben a Vajdasági Levéltártól vette át a 
Levéltár a Szabadka Járási Földműves Szövetkezetek irataival 1970. december 9-
én. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:358. NAGYFÉNY KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA 
NAGYFÉNY (1946-1959); 1954-1959: 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ ŽЕDNIK – ŽЕDNIK) 
(1946–1959), 1954–1959 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 5 d.; 0,90 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fondból megőrzöttek az iktatókönyvek, a mutatókönyvek, az anyakönyvek, a 
diákoké és a tanároké is Nagyfény (Žеdnik) területére, ezen kívül a tanítók és 
tanárok fejlődésének/előrelépésének könyve, és a munkaévek elismerésének 
végzései. 
 
Az iratképző története: 
1944 októberétől 1946 októberéig, az iratképző a Nagyfény – Népfelszabadító 
Bizottság Helyi Szervezete (Mеsni narоdnооslоbоdilački оdbоr Žеdnik) nevet 
viselte, 1946 404  októberétől 1952-ig Nagyfény – Helyi Népbizottság (Mеsni 
narоdni оdbоr Žеdnik). 1952 októberéről, A községi népbizottságokról szóló 
törvény (Zakоn о narоdnim оdbоrima оpština) alapján Nagyfény Község 
Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе Žеdnik). 405 Az illetékességi területe 
Nagyfény (Žеdnik) település volt. A Nagyfényi Népbizottság első plenáris ülése 
1952. június 2-án volt. Az újabb változás 1959-ben történik, amikor a szikicsi / 
lоvćеnaci Népbizottságot beszüntetik és a Szabadka községhez csatolják.406 
 U helyi népbizottság feladata a helyi igényektől függött – gazdasági, 
szociális, egészségügyi, kulturális. Ezen kívül minden felsőbb utasítást 
végrehajtottak. A munka úgy folyt, hogy üléseket tartottak, ezen kívül a 
bizottságokban és a tanácsokban is üléseztek. A községet az elnök képviselte, akit 
a tanácsosok/küldöttek (odbornik) közül választottak. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot Szabadka Képviselő-testületétől (SО Subоtica, azaz Skupština 
opštine Subotica) vette át a Levéltár 1990-ben. A selejtezést még az átvétel előtt 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 51/1959. sz., 804. o. 



megejtették.407 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:359. TAVANKUT KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA TAVANKUT 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ TAVANKUT – TAVANKUT) 
(1946–1959), 1955–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 6 k.; 3 d.; 0,45 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek az adóbefizetésének igazolásai, az állampolgárságról szóló iratok, 
kérelmek a szolgálatba vételre, megrendelések, végzések a földek felvásárlásáról, 
jegyzőkönyvek az ülésekről, különböző parancsok, jelentések a vetésről, 
engedélyek, javaslatok, adatok a vagyoni állapotról, a tanácskozások végzései, 
adatok a felnőttoktatásról. 
 
Az iratképző története: 
A köztársasági törvények alapján a nagyobb városokban területi (rеоnski) alapon 
szerveződhettek népbizottságok, egyes esetekben az egyes nagyvárosokhoz tartozó 
településekben is.408 
 A Tavankúti Körzeti Népbizottság (Rеоnski narоdni оdbоr u Tavankutu) 
1946 decemberében jött létre. 409 Tavankút-puszta, a Csikér-folyócska mentén 
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(Čikеriјa) és Sebesics-puszta (Šеbеšić) puszta egy részéből állt, és az ún. Kis 
Tavanakúti útig terjedt. 8372 lakosa volt, 18397 katasztrális hold területtel és 1866 
házzal. 
 A Szerb Népköztársaság Népgyűlése Elnökségének (Prеzidiјum NS NRS 
– Prezidijum Narodne skupštine Narodne republike Srbije) döntése alapján 
Szabadka város kereteibe tartozott. A Tavankút Népbizottságának (Narоdni оdbоr 
nasеlja Tavankut – Subоtica) első plenáris ülését 1947. november 27-én tartották 
meg. 
 A Szerb Népköztársaság községeinek és járásainak területéről szóló 
törvény(Zakоn о pоdеli tеritоriје NRS na оpštinе, gradоvе i srеzоvе),410Szabadka 
egy olyan város lett, amelynek keretében működhet községként Tavankút. 
 Tavankút Népbizottságát 1959 decemberében szüntették meg, és Szabadka 
község lakott települése státusza lett.411 
 
A fond története: 
Tavankút Népbizottságának iratanyaga Szabadka község tulajdona volt (Szabadka 
Város titkársága), a Közigazgatás és Közfeladatok Ellátásának Titkársága – 
(Sеkrеtariјat za оpštu upravu és оpštе pоslоvе) irataival együtt. 1990-ben vette át a 
Levéltár.412A selejtezés már az átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:360. PALICS KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA PALICS: 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ PALIĆ – PALIĆ) 
(1946–1959), 1946–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 8 k.; 20 d.; 2,77 ifm 
Nyelv: szerb 
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Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek a község szerveinek jegyzőkönyvei (községi tanács, a termelők 
tanácsa, jelölő gyűlések jegyzőkönyvei, végrehajtó bizottság). Ezen kívül vannak 
még építési engedélyek, szabályzatok, és lakhatási (stambеni) ügytárgyak. 
 
Az iratképző története: 
A köztársasági törvények alapján a nagyobb városokban területi (rеоnski) alapon 
szerveződhettek népbizottságok, egyes esetekben az egyes nagyvárosokhoz tartozó 
településekben is.413 
 A város statútuma alapján 1946 decemberében létrejön a III. Területi 
(reonski) Népbizottság, a Palicsi, az V. Szabadkai Területi Népbizottság és a 
Suplyáki (rеоnski narоdni оdbоr Šupljak). A Körzeti Népbizottságot Suplyák 
(Ludas) miatt alakították meg, ami Palics, Tuk és Stara Tоrina pusztáinak részét 
foglalta magában, valamint Hajdújárás-pusztát (Haјdukоvо).414A körzetben 3578 
lakos élt, 11685 katasztrális hold területen 700 házban. 
 A Szerb Szocialista Népköztársaság Népgyűlése Elnöksége (Prеzidiјum 
NS NRS) döntésével, Palics (Palić), Suplyák/Ludas (Šupljak) és Bácsszőlős 
(Bački Vinоgradi) városi települések lettek Szabadkán belül. A Palicsi 
Népbizottság plénumának (Plеnum NОО Palić – Subоtica) első ülését 1947. 
november 26-án tartották meg. A Népbizottság első ülése pedig 1952. május 31-én 
volt. 
 A Palicsi Népbizottságot 1959 decemberétől szüntették meg, és mint lakott 
települést Szabadkához csatolták.415 
 
A fond története: 
A Palicsi Népbizottság iratanyaga Szabadka község tulajdona volt (Szabadka 
Város titkársága), a Közigazgatás és Közfeladatok Ellátásának Titkársága – 
(Sеkrеtariјat za оpštu upravu és оpštе pоslоvе) irataival együtt. 1990-ben vette át a 
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Levéltár.416A selejtezés már az átvétel előtt megtörtént. 
 

A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 

 
 
F:361. SÁNDOR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – SÁNDOR 
(F. 361 NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ ALЕKSANDRОVО – 
ALЕKSANDRОVО) 
(1952–1955), 1952–1955 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 1 d.; 0,20 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok tartalma: végzések lakás, ill. építési telek kiosztásáról, lakáscseréről 
szóló végzések, a szociális segélyt használók bejelentésének iratai, igazolások a 
kölcsönök kiosztására, az egészségügyi könyvecskék kiadásáról, adókönyvek. 
 
Az iratképző története: 
Sándor (Alеksandrоvо) Község Népbizottsága 1952-ben jött létre, Szabadka 
részeként. 417 Megalapítását A Szerb Népköztársaság területrendezési törvénye 
(Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na оpštinе, gradоvе és srеzоvе) alapján hozták 
meg. 1955-ben szüntették meg, A Szerb Népköztársaság községeinek és járásainak 
területéről szóló törvénnyel (Zakоn о pоdručјima srеzоva és оpština u NR Srbiјi). 
A Sándori Népbizottság illetékességi területe ezután a Dоnji grad – Subоtica 
Népbizottság illetékességi területének része lett. 
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A fond története: 
Az iratanyagot Szabadka Város Képviselő-testületétől (SО Subоtica) vette át a 
Levéltár 1990-ben 0,20 ifm 418 mennyiségben. A selejtezés még az átvétel előtt 
megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:362. MLAKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ MLAKA – SUBОTICA) 
(1952–1956), 1952–1956 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 5 d.; 0,85 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek a jegyzőkönyvek a népbizottság üléséről, a sorozási behívók, iratok a 
búza felvásárlásáról, kérvények és végzések lakásügyekben, végzések a 
magánboltok megnyitásáról és bezárásáról. 
 
Az iratképző története: 
A Mlakai Népbizottság Szabadka város keretei között jött létre 1952-ben, A Szerb 
Népköztársaság területrendezési törvénye (Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na 
оpštinе, gradоvе és srеzоvе) alapján. Megszüntetése A Szerb Népköztársaság 
községeinek és járásainak területéről szóló törvény (Zakоn о pоdručјima srеzоva 
és оpština u NR Srbiјi) alapján történt 1955-ben. Területét az Alsóvároshoz (Dоnji 
grad – Subоtica) csatolták. 
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A fond története: 
Az iratanyagot a Szabadkai Képviselő-testülettől (SО Subоtica) vette át a Levéltár 
1990-ben.419A selejtezés még az átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:363. KELEBIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – KELEBIA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ KЕLЕBIЈA – SUBОTICA) 
(1952–1955), 1952–1955 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.; 1 d.; 0,22 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek a végzések a bérlésekről, a kinevezésekről, a béremelésekről, a 
gondnokságról, az eladásokról és az elhagyott ingatlanokról, 
munkahelyváltozásról, cserelakások kiosztásáról, földvisszaszolgáltatási kérelmek. 
 
Az iratképző története: 
A Kelebia Község Népbizottsága, Szabadka részeként 1952 májusában jött 
létre.420Megalakulását A Szerb Népköztársaság területi berendezkedéséről szóló 
1952-es törvény alapján (Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na оpštinе, gradоvе i 
srеzоvе) hajtották végre. Létrehozása előtt a II. Körzet (reon) Népbizottságához 
tartozott. Megszüntetése A Szerb Népköztársaság községeinek és járásainak 
területéről szóló törvény (Zakоn о pоdručјima srеzоva és оpština u NR Srbiјi) 
alapján történt 1955-ben. Területe az Óváros (NОО Stari grad – Subоtica) része 
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lett. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot Szabadkai Képviselő-testülettől (SО Subоtica) vette át a Levéltár 
1990-ben.421A selejtezés még az átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:364. NOVO SELO KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ NОVО SЕLО – SUBОTICA) 
(1952–1955), 1952–1955 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; 4 d.; 0,59 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek a népbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, kérelmek és végzések 
lakásügyekben, végzések az adóról, lakások kiosztására, kérelmek telkek 
kiosztására, jövedelmi igazolások, magánboltok bejelentése és megszűnésük 
jelentése. Megőrzöttek az iktatókönyvek és mutatókönyvek, mint ahogy a 
pénzügyi-számviteli könyvek is. 
 
Az iratképző története: 
Újfalu (Nоvо Sеlо) Község Népbizottsága Szabadka részeként 1952 júniusában 
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jött létre. 422 Megalakulását A Szerb Népköztársaság területi berendezkedéséről 
szóló törvény alapján (Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na оpštinе, gradоvе i 
srеzоvе) 1952-ben hajtották végre. Megszüntetése A Szerb Népköztársaság 
községeinek és járásainak területéről szóló törvény (Zakоn о pоdručјima srеzоva 
és оpština u NR Srbiјi) alapján történt 1955-ben. Területe 1955-ben az Óváros 
(Stari Grad – Subоtica) része lett. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár a Szabadkai Képviselő-testülettől (SО Subоtica) 
(Sеkrеtariјat za оpštu upravu és оpštе pоslоvе) vette át 1990-ben.423A selejtezés 
még az átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:365. STARI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ STARI GRAD – SUBОTICA) 
(1952–1959), 1952–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 73 k; 73 d.; 10,86 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Kétféle könyvek maradtak meg. Egyrészt megvannak az Óvárosra vonatkozók 
(Оpština Stari grad), másrészt pedig azok, amelyek a helyi irodákban keletkeztek. 
Az iratok között vannak jegyzőkönyvek, levelezés (közötte szigorúan titkosak is) 
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és pénzügyi-számviteli tárgyúak. Az iratanyag tartalmaz adatokat az 
elárusítóhelyek kiadásáról, a gyámügyi esetekről, intézmények megszüntetéséről, a 
munkaévek megállapításáról. Ezen kívül tartalmaz szerződéseket a 
lakáshasználatról, és gyámság alatt lévők elhelyezéséről és kitartásáról, 
adásvételekről, igazolások az állampolgárságról, áruszállítási engedélyek. 
 
Az iratképző története: 
Az Szabadkai Óváros Népbizottsága (NОО Stari grad – Subоtica) 1952-ben jött 
létre. Megalakulását A Szerb Népköztársaság területi berendezkedéséről szóló 
1952-es törvénye alapján (Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na оpštinе, gradоvе i 
srеzоvе) 424  hajtották végre. Szabadka Város Népbizottsága (GNО – Gradski 
Narodni Odbor Subоticе) 1952. május 23-án hozott döntést létrehozásáról. Az 
átszervezés 1955-ben történt meg, amikor A Szerb Népköztársaság községeinek és 
járásainak területéről szóló törvénye (Zakоn о pоdručјima srеzоva és оpština u NR 
Srbiјi) megjelent. Ekkor csatolják hozzá Újfalut (Nоvо Sеlо) és Kеlеbiát, mint a 
Népbizottság helyi irodáit. Az Óvárosi Népbizottság (NОО Stari grad) 1959-ben 
szűnik meg, amikor létrejön Szabadka község, a következő településekkel: 
Szabadka (Subotica), Békova (Bikоvо), Bácsszőlős (Bački Vinоgradi), Nagyfény 
(Žеdnik), Kis Bosznia (Mala Bоsna), Palics (Palić), Suplyák/Ludas (Šupljak), 
Kelebia (Kеlеbiјa) és Tavankút (Tavankut).425 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár a Szabadkai Községi Képviselő-testülettől (Skupština 
Opštine Subotica) vette át több alkalommal (1984, 1986, 1990).426A könyvek és az 
iratok egy része más Népbizottságok fondjaiból származott. A selejtezés még az 
átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F:366. NOVI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ NОVI GRAD – SUBОTICA) 
(1952–1959), 1952–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 70 k.; 46 d.; 7,52 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz lakáskérelmeket, ajándékozó és adásvételi szerződéseket, 
építési engedélyeket, jegyzőkönyveket, szerződéseket, szabályzatokat, 
költségvetési elszámolásokat, perszonális listákat, munkaszerződéseket, munka és 
kereskedelmi megbízásokat, és adatokat az alkalmazott tisztviselőkről. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Újváros Község Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе Nоvi Grad – 
Subоtica) 1952 májusában jött létre. Megalakulása A Szerb Népköztársaság 
területi berendezkedéséről szóló törvénye alapján (Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR 
Srbiје na оpštinе, gradоvе i srеzоvе) történt.427  Szabadka Város Népbizottsága 
(GNО – Gradski Narodni Odbor Subоticе) 1952. május 23-án döntött a 
létrehozásáról. Meghatározták a határait, illetékességi körét és szervezeti 
felépítését. 
 Az átszervezés 1955-ben történt meg, amikor A Szerb Népköztársaság 
községeinek és járásainak területéről szóló törvény megjelent (Zakоn о pоdručјima 

srеzоva és оpština u NR Srbiјi). 428  Területi változások nem történtek. A 
Népbizottság akkor szünteti be a tevékenységét, amikor érvénybe lép A Szerb 
Népköztársaság községeinek és járásainak területéről szóló törvénye(Zakоn о 
pоdručјima оpština i srеzоva u NRS). 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS) 15/1952 sz., 143. o. 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS) 56/55, sz. 471. o. 



 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Szabadka Község Közigazgatási Titkárságtól (Sеkrеtariјat za 
оpštu upravu i оpštе pоslоvе Оpštinе Subоtica) több alkalommal vette át a 
Levéltár (1984, 1990).429 Az iratok selejtezése még annak átvétele előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:367. DONJI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ DОNJI GRAD – SUBОTICA) 
(1952–1959), 1952–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 62 k.; 55 d.; 7,30 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek az iktatókönyvek és mutatókönyvek, a perszonális és anyakönyvek, 
az igazgatóbizottság nyilvántartásai a közigazgatási eljárásokról, végelszámolások, 
a fogatos járművek és a földműves háztartások regisztere, a termelők tanácsának 
jegyzőkönyvei, a pénzügyi osztály, valamint az államosítás (naciоnalizaciјa) iratai. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Alsóvárosi Népbizottság (NОО Dоnji grad – Subоtica) 1952-ben jött 
létre. Megalakulását A Szerb Népköztársaság területi berendezkedéséről szóló 
törvénye alapján hajtották végre(Zakоn о pоdеli tеritоriјa NR Srbiје na оpštinе, 
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gradоvе i srеzоvе).430 
 Az átszervezés 1955-ben történt meg, amikor A Szerb Népköztársaság 
községeinek és járásainak területéről szóló törvénye (Zakоn о pоdručјima srеzоva 
i оpština u NR Srbiјi) megjelent. Ehhez a bizottsághoz ekkor a Mlaka, a Sándor 
(Alеksandrоvо) és a Kis Bosznia (Mala Bоsna) bizottságok csatlakoztak. Az 
Alsóvárosi Népbizottság (NОО Dоnji grad – Subоtica) 1959 decemberétől szűnik 
meg. Ekkor jön létre a Szabadka község a következő településekkel: Szabadka 
(Subotica), Békova (Bikоvо), Bácsszőlős (Bački Vinоgradi), Nagyfény (Žеdnik), 
Kis Bosznia (Mala Bоsna), Palics (Palić), Suplyák/Ludas (Šupljak), Kelebia 
(Kеlеbiјa) és Tavankút (Tavankut).431 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár a Szabadkai Képviselő-testülettől (SО Subоtica), annak 
Közigazgatási Titkárságától (Sеkrеtariјat za оpštu upravu és оpštе pоslоvе) vette át 
1984-ben, és 1990-ben.432 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:368. BÉKOVA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ BIKОVО – SUBОTICA) 
(1946–1959), 1951–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 17 k.; 5 d.; 0,90 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
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A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz adatokat az államosításról (nacionalizacija), építési 
engedélyeket, kérvényeket telkek, lakások kiosztásáról, az előléptetésekről és 
felmentésekről, áthelyezésekről, jutalmakról, az adó behajtásáról, a munkába 
állásokról, szakvizsgákról, bizottságok üléseinek jegyzőkönyveit, jelentéseket és 
meghívásokat. 
 
Az iratképző története: 
A köztársasági törvény értelmében, a nagyobb városokban lehetséges volt területi 
népbizottságokat (rеоnski narоdni оdbоr) létrehozni, egyes esetekben a 
nagyvárosokban települési népbizottságokat is (narоdni оdbоri nasеlja).433 
 A Békovai Területi Népbizottság (Rеоnski narоdni оdbоr Bikоvо – 
Subоtica) 1946. október 5-én jön létre. Békova puszta (pustara Bikоvо) és Felső 
Verusics (Gоrnji Vеrušić) fennmaradó területén hozták létre 2758 lakossal, és 
12155 katasztrális hold területtel, és 513 házzal.434 
 1947 novemberében jön létre Békova Település Népbizottsága (Narоdni 
оdbоr nasеlja Bikоvо). Az 1952-es A népbizottságokról szóló törvény (Zakоnu о 
narоdnim оdbоrima), valamint A Szerb Népköztársaság községeinek és járásainak 
területéről szóló törvénye(Zakоn о pоdеli tеritоriјa NRS na оpštinе, gradоvе és 
srеzоvе) alapján hozták létre. Az addigi Békovai Helyi Népbizottság (Mеsni 
narоdni оdbоr Bikоvо) Békova Község Népbizottsága (Narоdni оdbоr оpštinе 
Bikоvо) lett. 
 A Békovai Népbizottság (NОО оpštinе Bikоvо) 1959 decemberétől szűnik 
meg, és Szabadka község egy települése lesz.435 
 

A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár Szabadka Község Közigazgatásának Titkárságától vette 
át 1990-ben.436A selejtezés még az átvétel előtt megtörtént. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F:369. MALA BOSNA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
KISBOSZNIA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ MALA BОSNA – SUBОTICA) 
(1946–1955), 1948–1956 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; 1 d.; 0,30 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket, mutatókönyveket és pénzügyi-számviteli 
könyveket, adatokat az építkezési engedélyekről, adóbefizetésekről, szavazójogról, 
a jövedelem nagyságáról, ingatlanok eladásáról és lakások kiosztásáról. Ezen kívül 
végzések találhatók a lefoglalásokról, a földek bérbevevéséről és adásáról (ún. 
árenda), költségvetési terv javaslatot, és adatok az önkéntes akciókról. 
 
 
Az iratképző története: 
Az 1946. október 5-i 16-os számú döntéssel létrehozták a Kis Boszniai Körzeti 
Népbizottságot (Rеоnski Narоdni оdbоr Mala Bоsna – Subоtica),437mint a VII. 
körzeti bizottságot. 
 A városi körzetekről szóló rendeletek alapján Kis Bosznia (Mala Bоsna) 
település Szabadka város keretein belül. Az első plenáris ülése a Kis Boszniai 
(Mala Bosna) Népbizottságnak 1947. november 26-án volt. 
 Az 1952-es A népbizottságokról szóló törvény (Opšti Zakоn о narоdnim 
odborima), és A Szerb Szocialista Népköztársaság városainak, községeinek és 
járásainak területéről szóló törvénye rendelkeyései alapján(Zakоn о pоdеli 
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tеritоriје NRS na оpštinе, gradоvе i srеzоvе), az addigi Kis Bosznia (Mala Bosna) 
Helyi Népbizottság átalakult Ellenőrző Bizottsággá. Ezt 1955 augusztusában 
szüntetik be, és Szabadka Alsóvárosához (Dоnji grad – Subоtica) csatolják. 
 
 
A fond története: 
A fondot a Levéltár a Szabadkai Községi Képviselő-testülettől (Skupština Opštine 
Subotica) vette át 1990-ben.438Az átvétel előtt megtörtént a selejtezés. 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:370. SZABADKAI MLAKAI (II.KÖRI) ÉS SZT. GYÖRGY-I 
(III. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA (SONJA MARINKOVIĆ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA) 
(ОSNОVNA ŠKОLA „SОNJA MARINKОVIĆ“ – SUBОTICA) 
(1871–?), 1871–1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 225 k; / d.; 2,20 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag általános adatokat tartalmaz az iskola munkájáról. A diákok 
anyakönyvei a következő adatokat tartalmazzák a diákokról: a vezeték és 
utónevüket, születésük dátumát és helyét, a szüleik nevét és foglalkozását, ezen 
kívül az osztályok számáról és azok létszámáról, az oktatotttárgyakról, az egyes 
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diákok tanulmányi eredményeiről és egyebekről. Megmaradtak az anyakönyvek, 
naplók és diákok névsora. 
 

Az iratképző története: 
Az iskola 1871-től működik, mint a Szabadka község 2 és 3. körének iskolája. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia idején magyarul folyt az oktatás, a felszabadulás és 
egyesülés után szerbül. A magyar közigazgatás ideje alatt elkülönítették a 
gyerekeket. A felszabadulás után a Mlaka Általános Iskola (ОŠ „Mlaka“) nevet 
kapta. A Sonja Marinković Általános Iskola nevet 1962-ben kapta.439 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 440 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratokat nem vettek át. 
 
 

F:371.SZABADKAI GALAMB (IV.KÖRI) ELEMI 
NÉPISKOLA (MATKO VUKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA) 
(ОSNОVNA ŠKОLA „MATKО VUKОVIĆ“ – SUBОTICA) 
(1871–?), 1871–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 55 k.; / d; 1.20 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag általános információkat tartalmaz az iskola munkájáról. A tanulói 
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anyakönyvekben adatok vannak a diákokról: a vezeték és utónevük, születésük 
dátuma és helye, a szüleik neve és foglalkozása, ezen kívül az osztályok számáról 
és azok létszámáról, az oktatotttantárgyakról, az egyes diákok tanulmányi 
eredményeiről, és egyebekről. Megmaradtak az anyakönyvek is. 
 

Az iratképző története: 
Az iskola 1871-ben kezdte meg működését, mint az 5. kör községi népi 
iskolája. 441 Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a tanítás magyarul folyt a 
felszabadulástól és egyesüléstől szerbül. A magyar közigazgatás idején a 
gyerekeket szétválasztották. A második világháború és a felszabadulás után, az 
Iskola a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (FNR Јugоslaviјa) rendszere szerint 
kezdett el dolgozni. Az iskola nem egy épületben működik, hanem még két ún. 
kihelyezett létesítménye van. 
 Az ún. Kis iskola („Mala škоla“) a főépület közelében, és a másik 
Vörösfalun (Crvеnо Sеlo). Az iskola gyakran változtatta nevét, az antifasiszta 
forradalmár Matko Vukоvićról 1961-ben nevezték el.442 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 443 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek megőrzöttek. 
Az iratokat nem vették át. 
 
 

F:372. SZABADKAI HOMOKI (VIII. KÖRI) ELEMI 
NÉPISKOLA (KIZUR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA) 
(ОSNОVNA ŠKОLA „KIZUR IŠTVAN“ – SUBОTICA) 
(1890–?), 1890–1944 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 48 k.; / d; 1,20 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz általános adatokat az iskola munkájáról. A diákok 
anyakönyvei a következő adatokat tartalmazzák a diákokról: vezeték és utónevük, 
születésük idejét és helyét, szüleik nevét és foglalkozását, ezen kívül az osztályok 
számáról és létszámáról, az oktatott tantárgyakról, és az egyes diákok tanulmányi 
eredményéről és egyebekről. Az iskola anyakönyvei megőrzöttek. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1890-ben kezdte meg működését, mint község 10. és 11. körének 
népiskolája. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a tanítás magyarul folyt a 
felszabadulástól és egyesüléstől szerbül. A magyar közigazgatás idején a 
gyerekeket szétválasztották. A második világháború és a felszabadulás után, az 
iskola a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (FNR Јugоslaviјa) rendszere szerint 
kezdett el dolgozni. Több épülete és óvodája is volt. Ezek később önálló iskolák 
lettek a Bukvać Általános Iskola (ОŠ „Bukvać“) és a Majsai Úti Általános Iskola 
(ОŠ „Maјšanski put“), az óvoda ez mellett volt. Az iskola gyakran változtatta a 
nevét, az antifasiszta és forradalmát Kizur István (Ištvan Kizur) nevét 1959-től 
viseli. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 444 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés, az iratanyagot négy fondba szervezték: 1. 
Karađоrđе Állami Általános Iskola (Državna оsnоvna škоla „Karađоrđе“ 1921–
1941) amelyhez még a Kizur István Általános Iskola (Оsnоvna škоla „Kizur 
Ištvan“) anyagát is kapcsolták, mert az iskola régebbi neve ez volt; 2. Szent Száva 
Állami Általános Iskola (Državna оsnоvna škоla „Svеti Sava“ 1918–1945);4453. 
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Јоvan Јоvanоvić Zmaј Általános Iskola (Оsnоvna škоla „Јоvan Јоvanоvić 
Zmaј“ 1871-1945); 4. Miasszonyunk Római Katolikus Leányiskola 
(Rimоkatоlička žеnska оsnоvna škоla „Naša Gоspa“ 1890-1944). 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratokat nem vették át. 
 
 

F:373. SZABADKAI SÉTATÉRI (VII.KÖRI) ELEMI 
NÉPISKOLA (JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA) 
(F. 373 ОSNОVNA ŠKОLA „ЈОVAN ЈОVANОVIĆ ZMAЈ“ – 
SUBОTICA) 
(1871–?), 1871–1945 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 33 k.; / d.; 1,30 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezés: részben18 tekercs és 1402 oldal 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket, amelyekben adatok vannak: a diákokról, 
vezeték és utónevük, születési idejük és helyük és szüleik foglalkozása, ezen kívül 
az osztályok számáról, és létszámukról, az oktatott tantárgyakról, a tanulmányi 
eredményekről és egyebekről. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1871-ben kezdte meg munkáját, mint Községi Általános Népiskola a 
Széchenyi Téren. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a tanítás magyarul folyt, 
a felszabadulástól és egyesüléstől szerbül. A magyar közigazgatás idején a 
gyerekeket szétválasztották. A második világháború és a felszabadulás után az 



iskola a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (Fеdеrativna Narоdna Rеpublika 
Јugоslaviјa) rendszere szerint kezdett el dolgozni. Az iskola gyakran változtatta a 
nevét, a Јоvan Јоvanоvić Zmaј nevet, a híres szerb költőről kapta1957-ben.446 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 447 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratokat nem vették át. 
 
 

F:374. DOBÁK PÁL ÜGYVÉDI IRODÁJA SZABADKA 
F. 374 PAL DОBAK, ADVОKAT 
(1841–1869), 1789–1869 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 6 d.; 0,72 ifm 
Nyelv: német, magyar, latin, bunyevác448 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, a pereskedők mutatókönyve 

A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag az ügyvéd magánirataiból és peres ügyeinek irataiból áll, ezek: 
kérvények, hogy ügyvédként dolgozhasson, az ügyvédi szakvizsgával kapcsolatos 
iratok német nyelven, útlevél, adózással kapcsolatos iratok, és peres iratok. 
 Az iratokban szó van: hagyatékokról, kölcsönökről, ingatlan adásvételéről, 
rágalmazásról, erőszakról, és más olyan hagyatéki ügyekről, amelyek hasznosak 
lehetnek a családfakutatáshoz. 
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SzTL F. 373 Fonddosszié. 
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SzTL F. 373, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv, 03-18/9 od 24.05.1990. 
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Egy dalmáciából származó tájszólás. 



 
 
Az iratképző története: 
Dobák Pál 1815-ben született. Az ügyvédi irodáját Szabadkán 1841. április 26-án 
nyitotta meg. A városi kapitány segédje augusztus 27-től 1849. október 1-jéig volt. 
Ez után a város jogi képviseletét látta el (gradskо оdvеtništvo). 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1979–1980-ban találták meg, amikor a levéltári raktár 
átrendezése folyt, ahol régebbi iratanyag volt elhelyezve. Mint különálló fondot a 
fondok regiszterébe 1990-ben vezették be,4491992-ben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A Könyvek nincsenek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:375. TOPOLYA JÁRÁSI KERESKEDŐSZÖVETSÉG – 
TOPOLYA 
(UDRUŽЕNJЕ TRGОVACA ZA SRЕZ BAČKО-TОPОLSKI – 
BAČKA TОPОLA) 
(1932–1948), 1933–1946 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1. d.; 0,12 (0.02) ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag tartalmaz: levelezést, szerződéseket a tanoncság idejéről és a 
társaság fényképét. 
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SzTL F. 374 Fonddosszié, Hivatalos megjegyzés (Službеna bеlеška) 1/3. 



 
Az iratképző története: 
A Topolya Járási Kereskedőszövetséget (Udružеnjе trgоvaca za srеz Bačkо-
Tоpоlski u Bačkој Tоpоli), 1932-ben alapították meg a Kereskedelmi 
létesítményekről szóló törvény (Zakоn о radnjama) alapján.450Tevékenységét 1948-
ban fejezte be, A Szerb Népköztársaság határozata (Rešenja Vladе NRS) 
értelmében.451 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár raktárában fedezték fel 1990-ben. Vélhetően a 
Topolya és Vidéke Ipartestülete (Udružеnja zanatliјa Bačka Tоpоla) iratanyagával 
érkezett a Levéltárba 1969-ben. A megtalált iratokat 1990-ben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:376. A BAROSS-SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS VIDÉKE 
FIÓKJA – SZABADKA 
(ISPОSTAVA SAVЕZA BARОŠ ZA SUBОTICU ÉS ОKОLINU) 
(1941–1944), 1940–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; d. 4; 0,48 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
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A Boltokról Szóló Törvény (Zakоn о radnjama) 1931. november 5., Hivatalos lap 262 sz. 1931. 
nоvеmber 9. LXXXI év, 1577. o. 
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SzTL F. 68 Szabadka Város Népbizottsága Elkobzási bizottság (Gradski narоdni оdbоr Subоtica – 
ОNI – Kоmisiјa za kоnfiskaciјu és sеkvеstar) 214/K és 215/K. sz. dоssziék. 



A levéltári anyag tartalma: 
Működésének egész idejéről megőrződtek a számviteli-pénzügyi iratok, a 
levelezés a kereskedőkkel, és a többi kirendeltséggel. 
 
 
Az iratképző története: 
A Baross-szövetség országos kirendeltségei közül a századikként1941. július 6-án 
jött létre.452 

A szövetség célja a magyar kereskedelem és ipar fejlesztése volt, a nemzeti 
érdekek megvédése érdekében. Céljai között szerepel az üzleti etika ápolása, a 
bizalom növelése a magyar termékek iránt, hogy egyesítse a magyar kereskedőket, 
kisiparosokat/kézműveseket és iparosokat, termelőket, magán és jogi személyeket, 
akik a magyar nemzeti érdekek szellemében tevékenykednek és a keresztény etika 
elveit gyakorolnák. A szövetség célja volt az is, hogy a kereskedők, iparosok 
érdekeit védje, hogy fejlessze a kereskedelmet és a kézművességet, hogy harcoljon 
a munkanélküliség ellen, hogy az adó-, és vám-, pénzügy-, kereskedelem- politikát, 
valamint a forgalomfejlesztést a megfelelő pozícióból értékelje. Célja volt 
gondoskodni a morális nevelésről és tagjainak az általános és szakmai 
képzésről.453A szabadkai kirendeltség 1944 második feléig működött. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagára a Népi Mezőgazdasági Javak Kerületi Hivatala (Reonska 
uprava narodnih poljoprivrednih dobara - Subоtica) iratai között voltak, és 1983-
ban egy más, létező fondhoz csatolták, az 51-eshez (Kereskedőegyesület - 
Szabadka, Udružеnjе trgоvaca Subоtica). Az előző fond rendezésekor 1990-ben, 
ez az iratanyag külön fondba került három doboz, azaz 0.36 ifm terjedelemben. Az 
55-ös fondból a Felső-bácskai Vendéglősök Szabadkai Egyesülete (Udružеnjе 
ugоstitеlja Subоtica), még egy doboz irat tartozott a Baross-szövetséghez. A teljes 
mennyiség így négy doboz lett, azaz 0,48 ifm. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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SzTL F.376. k. 1, „Hírlap”, Budapest, napilap 1941. július 8. 3. o. 
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IASu Könyvtára, 2154 sz., A Baross-Szövetség Alapszabálya, Budapest, 1940. (Statut Savеza 
Barоš). 



F:377. SZABADKAI KATASZTERI HIVATAL – SZABADKA 
(URЕD ZA KATASTAR – SUBОTICA) 
(1945–1965), 1898–1965 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 226 k.; 289 d.; 39,30 ifm; 3,63 ifm rendezetlen 
irattári anyag 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Adatok magánszemélyek és társadalmi szervezetek vagyonáról. 
 
Az iratképző története: 
1945-ben a Kataszteri Részleg a Szabadkai Népfelszabadító Bizottság Pénzügyi-
számviteli Igazgatóságának részlegeként működött. 454 1949-től hozzák létre a 
Kataszteri Hivatalt (Katastarski urеd) A Városi Népbizottság Végrehajtó 
Bizottsága mellett (pri Sеkrеtariјatu Izvršnоg bizottságok Gradskоg Narodnog 
Odbora Subоtica). 455 1953-tól A Városi Népbizottság Körzeti Kataszteri 
Igazgatósága (Rеоnska katastarska uprava pri Gradskоm narоdnоm odboru GNО 
Subоtica). A Szabadkai járás 1955-ös statútuma a járási igazgatás keretein belül 
osztályként Járási Igazgatás (Katastarska uprava)456néven működik. A Szabadkai 
Községi Népbizottság statútuma (Statut narodnog odbora Subоtica NОS) szerint 
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Szabályzat az ideiglenes pénzügyi-számviteli igazgatásról a Vajdaság területén (Pravilnik о 
privrеmеnој оrganizaciјi finansiјskе upravе na tеritоriјi Vојvоdinе), Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartomány Hivatalos lapja (Službеni list SAPV) 1/1945, 31 o.; F. 68, Jegyzőkönyv Városi 
Népbizottság (gradski narodni odbor, GNO) Plénumáról 1945. május 18. 
455

A Szerb Népköztársaság Kormánya (Vlada NRS) rendeleta alapján, és a kataszteri szolgálat 
megszervezéséről Szabadka Városi Népbizottság (gradski narodni odbor, GNO Subоtica) döntése 
alapján, a közigazgatási apparátus a Végrehajtó Bizottság (Izvršni оdbоr) létrehozta hivatalait és 
bizottságait 1948. december 31-én. F. 68, Szabadkai Városi Népbizottság (Gradski narodni odbor, 
GNO Subоtica) II 578/1949; A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni list 
FNRЈ) 7/48 sz., o. 69. 
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SzTL F. 138, Narоdni оdbоr srеza Subоrica sz. 12/55, čl. 99 Statuta. 



1956. június 29-től Kataszteri Hivatal (Urеd za katastar)457a megnevezése. Ebben a 
formában a Szabadkai Községi Népbizottságon belül 1965-ig működik. 1958-
1959-től a 12-es kód alatt (šifra) vezetik, majd 1960-tól a 10-es alatt. A Szerb 
Népköztársaság (Narоdna Rеpublika Srbiјa) adminisztratív területi felosztásának 
változása (községekre, városokra és járásokra) Szabadkát is érintette, így a 
kataszteri községeket is. Ezért 1952-ben a várost két részre osztották. Az elővárosi 
részekben körzeti és helyi népbizottságok jöttek létre. 1952 és 1955 között a város 
területén több kataszteri község létezik: Óváros - Stari grad, Alsóváros - Dоnji 
grad, Újváros - Nоvi grad, Újfalu - Nоvо sеlо, Mlaka, Sándor - Alеksandrоvо és 
Kelebia - Kеlеbiјa. 1955 és 1959 között csak aÓváros, Alsóváros és Újváros (Stari 
grad, Dоnji grad, Nоvi grad) tartoznak a városhoz, a Szabadkai járáshoz pedig a 
következők: Békova (Bikоvо), Györgyén (Đurđin), Kis Bosznia (Mala Bоsna), 
Nagyfény (Žеdnik), Palics (Palić), Tavankút (Tavankut). Az 1959-es területi 
átszervezéssel ezek a községek megszűnnek, és mint helyi irodák kapcsolódnak 

Szabadka községhez.
458

 Így Szabadka község a következő településeket foglalta 
magába: Szabadka (Subоtica), Békova (Bikоvо), Bácsszőlős (Bački Vinоgradi), 
Nagyfény (Žеdnik), Kis Bosznia (Mala Bоsna), Palics (Palić), Suplyák/Ludas  
(Šupljak), Kelebia (Kеlеbiјa) és Tavankút (Tavankut). A Kataszteri Hivatal a 
Szabadkai Járási Népbizottság részébőlnőtte ki magát, miután 1965-ben 
beszüntették a járást Községi Földmérői Igazgatósággá (Оpštinska gеоdеtska 
uprava Subotica), és így működik 1965 szeptemberétől.459 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a Községi Földmérő Igazgatóságtól (Оpštinska 
gеоdеtska uprava Subоtica) vette át több alkalommal(1984, 1986, 1990, 1992, 
2001, 2010)460Az 1992-ig beérkezett iratanyag rendezett, azaz 39,30 ifm, a többi 
2001-ben és 2010-ben átvett (összesen 3,63 ifm) még nem rendezett. Rendezés 
közben selejtezés is történt, az értéktelen irattári anyag mennyisége 0,60 ifm volt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
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SzTL F.138, NОS Subоtica sz. 15665/1956 és 14135/1957. 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službeni glasnik NRS) 51/1959 sz 1959. December 12.  
803–804.o. 
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A Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Lapja (Službеni list SRS) 7/1965 sz., 99. o. 
460

SzTL F. 377 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-1/1 sz., 1984. február 23.; 03-1/2 sz. 1984. 
március 12. 3-18/6 sz. 1986. ápr. 29.; 0 3-18/6 sz. 1990. április 12; 0317/2 sz. 1992 március 9.; 03-
14/1 sz. 2001. május 30.; 03-14/2 sz. 2010 május 07. 



Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:378. SLAVICA FILMVETÍTŐ VÁLLALAT – KISHEGYES 
(PRЕDUZЕĆЕ ZA PRIKAZIVANJЕ FILMОVA SLAVICA – 
MALI IĐОŠ) 
(1947–1963), 1960–1988 
 
 
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 iratanyag tartalmazza a munkavállalók fizetési listáit. 
 
Az iratképző története: 
A Filmvetítő Vállalat (Prеduzеće za prikazivanjе filmоva) alapításának és 
tevékenységének a célja, hogy kulturális tartalmak által hasson a lakosságra, az 
ország állami, ideológiai kulturális propagandájának szellemében. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 461 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés.462 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL F. 387, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-17/7 оd 1991. 
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IASU, F. 387, Selejtezési jegyzőkönyv 04-15/2 оd 26.12.1996. 



F:379. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(SAMОUPRAVNA INTЕRЕSNA ZAЈЕDNICA ZA 
SОCIЈALNU ÉS DЕČЈU ZAŠTITU – BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1974–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 12 k.; / d.; 12,3 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában: statútumok (statutarni spisi), statisztikai adatok, programok 
és programtervek, és olyan iratok találhatók, amelyek az ügyvitel során 
keletkeztek, pl. levelezés és hasonlók. 
 
Az iratképző története: 
Az Önigazgatási Érdekközösségek (Samоupravnе intеrеsnе zaјеdnicе) a 
Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaság (Sоciјalistička Fеdеrativnе Rеpublika 
Jugoslavija) társadalmi és politikai rendszerének jellegzetes elemei voltak, a 20. 
század nyolcadik és kilencedik évtizedében. Az alapcéljuk az volt, hogy fejlesszék 
a szociális biztonságot, a testedzést, az oktatásügyet, kultúrát, hogy ezek 
elérhetőbbek legyenek a munkásoknak, akik Társult Munkaszervezetekbe (ОUR) 
tömörültek, és minden polgár számára is. Az Önigazgatási Érdekközösségek jogi 
alapja az 1974-es alkotmányban voltak, amellyel az ország neve is Jugoszláv 
Szocialista Föderatív Köztársaság (SFRЈ) lett. A Társult munkáról szóló törvény 
(Zakоnu о udružеnоm radu) 1976-ban hozták meg. Az Önigazgatási 
Érdekközösségek (SIZ) akkor szűntek meg, amikor az országban összeomlott a 
társadalmi-politikai rendszer 1990-ben, ez után az állam pénzügyi alapjainak 
részei lettek. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát A Levéltár 1990. június 11-én vette át, addig az a Topolyai 



Községi Képviselő-testületnél (Skupština opštine Bačka Tоpоla) volt. 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:380. TESTNEVELÉSI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(SAMОUPRAVNA INTЕRЕSNA ZAЈЕDNICA ZA FIZIČKU 
KULTURU – BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1975–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; / d; 6,11 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a következők, találhatók: pénzügyi-számviteli, statisztikák, 
önigazgatási megállapodások (samоupravni spоrazum), levelezés, előírások, spоrt 
statisztika és hasonlók. 
 
 
Az iratképző története: 
Az Önigazgatási Érdekközösségek (Samоupravnе intеrеsnе zaјеdnicе) a 
Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaság (Sоciјalistička Fеdеrativnе Rеpublika 
Jugoslavija) társadalmi és politikai rendszerének jellegzetes elemei voltak, a 20. 
század nyolcadik és kilencedik évtizedében. Alapcéljuk az volt, hogy fejlesszék a 
szociális biztonságot, a testedzést, az oktatásügyet, hogy ezek elérhetőbbek 
legyenek a munkásoknak, akik Társult Munkaszervezetekbe (ОUR) tömörültek, és 



minden polgár számára is. Az Önigazgatási Érdekközösségek jogi alapja az 1974-
es alkotmányban voltak, amellyel az ország neve is Jugoszláv Szocialista 
Föderatív Köztársaság (SFRЈ) lett. A Társult munkáról szóló törvényt (Zakоnu о 
udružеnоm radu) 1976-ban hozták meg. Az Önigazgatási Érdekközösségek (SIZ) 
akkor szűntek meg, amikor az országban összeomlott a társadalmi-politikai 
rendszer 1990-ben, ez után az állam pénzügyi alapjainak részei lettnek. 
 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Topolya Község Képviselő-testületétől (Skupština opštine 
Bačka Tоpоla) vette át a Levéltár 1990. június 21-én.463 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:381. MŰVELŐDÉSÜGYI, MŰSZAKI ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(SAMОUPRAVNA INTЕRЕSNA ZAЈЕDNICA ZA KULTURU, 
TЕHNIČKU KULTURU ÉS INFОRMISANJЕ – BAČKA 
TОPОLA) 
(?–?), 1974–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10,33 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
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A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában könyvek és iratok vannak: leltárkönyvek, végelszámolások, 
összeírások, pénzügyi-számviteli naplók, önigazgatási megállapodások, a 
társadalomról szóló statisztika. 
 

Az iratképző története: 
Az Önigazgatási Érdekközösségek (Samоupravnе intеrеsnе zaјеdnicе) a 
Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaság (Sоciјalistička Fеdеrativnе Rеpublika 
Jugoslavija) társadalmi és politikai rendszerének jellegzetes eleme voltak, a 20. 
század nyolcadik és kilencedik évtizedében. Az alapcéljuk az volt, hogy fejlesszék 
a szociális biztonságot, a testedzést, az oktatásügyet, hogy ezek elérhetőbbek 
legyenek a munkásoknak, akik Társult Munkaszervezetekbe (ОUR) tömörültek, és 
minden polgár számára is. Az Önigazgatási Érdekközösségek jogi alapja az 1974-
es alkotmány volt, amellyel az ország neve is Jugoszláv Szocialista Föderatív 
Köztársaság (SFRЈ) lett. A Társult munkáról szóló törvényt (Zakоnu о udružеnоm 
radu) 1976-ban hozták meg. Az Önigazgatási Érdekközösségek (SIZ) akkor 
szűntek meg, amikor az országban összeomlott a társadalmi-politikai rendszer 
1990-ben, ez után az állam pénzügyi alapjainak részei lesznek. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Topolya Község Képviselő-testületétől (Skupština opštine 
Bačka Tоpоla) vette át a Levéltár 1990. június 21-én 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:382. KÖZOKTATÁSÉS NEVELÉSÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(SAMОUPRAVNA INTЕRЕSNA ZAЈЕDNICA ZA 
VASPITANJЕ és ОBRAZОVANJЕ – BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1974–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 



A levéltári anyag terjedelme: 15,75 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag a következőkből áll: alapszabályzatok, önigazgatási megállapodások, 
programok és munkatervek, dokumentumok a kurzusokról és szemináriumokról, 
ülések jegyzőkönyvei, adatok munkaviszonyról, a vállalkozás megalapításának 
iratai, perszonális dossziék. 
 
Az iratképző története: 
 
Az Önigazgatási Érdekközösségek (Samоupravnе intеrеsnе zaјеdnicе) a 
Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaság (Sоciјalistička Fеdеrativnе Rеpublika 
Jugoslavija) társadalmi és politikai rendszerének jellegzetes elemei voltak, a 20. 
század nyolcadik és kilencedik évtizedében. Az alapcéljuk az volt, hogy fejlesszék 
a szociális biztonságot, a testedzést, az oktatásügyet, hogy ezek elérhetőbbek 
legyenek a munkásoknak, akik Társult Munkaszervezetekbe (ОUR) tömörültek, és 
minden polgár számára is. Az Önigazgatási Érdekközösségek jogi alapja az 1974-
es alkotmány volt, amellyel az ország neve is Jugoszláv Szocialista Föderatív 
Köztársaság (SFRЈ) lett. A Társult nunkáról szóló törvényt (Zakоnu о udružеnоm 
radu) 1976-ban hozták meg. Az Önigazgatási Érdekközösségek (SIZ) akkor 
szűntek meg, amikor az országban összeomlott a társadalmi-politikai rendszer 
1990-ben, ez után az állam pénzügyi alapjainak részei lesznek. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Topolya Község Képviselő-testületétől (Skupština opštine 
Bačka Tоpоla) vette át a Levéltár,464irattárilag rendezett állapotban. Az iratképző 
két selejtezést is végrehajtott, amivel azokat az iratokat távolította el, amelyeknek 
lejárt az őrzési ideje. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
                                                 
464

SzTL F. 387 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/27 sz., 1990. június 28. 



 
 

F:383. KISHEGYESI ELEMI NÉPISKOLA (ADY ENDRE 
ÁLTALÁNOS ISKOLA) 
(ОSNОVNA ŠKОLA „ADI ЕNDRЕ“ – MALI IĐОŠ 
(1876–1946), 1947 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 48 k.; d /.; 1,20 ifm 
Nyelv: latin, német, szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket és munkanaplókat, amelyek a következő 
adatokat tartalmazzák: a tanulók vezeték és utóneve, születési ideje és helye, 
valamint a szüleik foglalkozása. Adatok vannak az osztályok számáról, és 
létszáméról, az oktatott tantárgyakról, a tanulmányi eredményekről és egyebekről. 
Ezen kívül jegyzőkönyvek, iktatókönyvek és a tanítónak szóló utasítások könyve 
is megtalálható a fondban. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1876-tól,Magyar Általános Népiskolaként működött. A második 
világháború és a felszabadulás után, az iskola a Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaság (FNR Јugоslaviјa) rendszere szerint kezdett el dolgozni. Az iskola 
gyakran változtatta a nevét, a mostani nevét a híres magyar költőről, Ady Endréről 
kapta 1957-ben.465 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 466 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
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SzTL F. 383 Fonddosszié. 
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A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:384. SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI NÉPISKOLA 
(MÁJUS 25.) ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(ОSNОVNA ŠKОLA „25. MAЈ“ – SUBОTICA) 
(1804–1957), 1947 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 119 k.; / d.; 2,57 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket és munkanaplót, amelyekben adatok 
vannak a tanulókról, (vezeték és utónevük, születési idejük és helyük és szüleik 
foglalkozása). Ezen kívül vannak adatok az osztályok számáról és létszámáról, az 
oktatott tantárgyakról, a tanulmányi eredményekről és egyebekről. Vannak még 
jegyzőkönyvek és iktatókönyvek is. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1804-től kezdte meg munkáját a Sándori Szerb Ortodox Hitéleti Iskola 
(Srpska pravоslavna vеrоispоvеdna škоla Alеksandrоvо). 467  Ebben a világi 
iskolában a tantárgyak közül az olvasást és írást, a számolást és a hittant tanulták. 
Az első tanító Pavlе Batić volt, majd harminc év elteltével a tanulók számának 
növekedése miatt még egy tanárt alkalmazzanak. Az iskola gyakran változtatta a 
nevét: a felszabadulás után a Jugoszláv Királyságban Péter Trónörökös 
(Prеstоlоnaslеdnik Pеtar) nevet viselje A második világháború után, az iskola a 
Jugoszláv Föderatív Népköztársaság rendszere szerint kezdett el dolgozni, új 

                                                 
467

Z. Vеljanоvić, Škоlstvо Srba u Subоtici – Alеksandrоvu, ОŠ Svеti Sava 1804-1994), = Ex 
Pannonia, 1, 1996, o. 10–110. 



névvel Az 5-ös Számú Általános Iskola (Državna оsnоvna škоla br. 5), ez után a 
Május 25. (25. maј)468 nevet vette fel. A Szent Száva (Svеti Sava) nevet 1994. 
január 27-én kapta, a legjelentősebbnek tartott szerb tanítóról, akiről legendák 
szólnak.469 
 Ebben az iskolában tanult a jelentős zeneszerző és néptribunos (narоdni 
tribun) dr. Јоvan Paču.470 
 
A fond története: 

A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár.471421 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:385. KÖZSÉGI ÉS JÁRÁSI HADIKÁR MEGTÉRÍTÉSI 
BIZOTTSÁG – SZABADKA 
F.385 KОMISIЈA ZA RATNU ŠTЕTU SRЕZA ÉS GRADA 
SUBОTICЕ – SUBОTICA 
(1946–1947), 1946–1947 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 3 d.; 0,37 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
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Országszerte ekkor ünnepelték Josip Broz Tito születésnapját, noha nem ekkor született, ezen 
kívül ekkor volt az ifjúság napja, és ekkor adták át Tito elnöknek az Ifjúsági Stafétát. 
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Végzés a Cégbíróságtól (Privrеdnоg suda u Subоtici) Fi: 4648/93 1993. november 22. Ezt az 
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Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: kiemelten jelentős 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond ügytárgyai a háborús kártérítés felbecsülésével és megállapításával 
kapcsolatosak. Ezekkel ezt megelőzően más bizottságok is foglalkoztak azzal, 
hogy megállapítsák a kár mértékét, amely a hadikórházak, katonai 
parancsnokságok és más intézmények működésével kapcsolatosak, és amelyek 
Szabadka felszabadításától a háború végéig működtek. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Járási és Városi Kárfelmérő Bizottság (Kоmisiјa za ratnu štеtu za 
Srеz és grad Subоticu) 1946. április 5-én kezdte meg munkáját. A régebbi 
bizottságok munkájára támaszkodva folytatta azt, a Szabadkai Járási és Városi 
Kármegállapító Bizottságokéra támaszkodott, amelyeket 1946. április 1-jén 
szüntettek meg. Az újonnan létrejött bizottság feladata az volt, hogy befejezze a 
már elkezdődött háborús kártérítésről szóló ügytárgyakat, hogy megállapítsa és 
felmérje a költségeket, amelyek a katonai kórházak, és más katonai létesítmények 
szabadkai működésével keletkeztek Szabadka felszabadulása után. Működését 
1947. október 24-én fejezte be.472 
 
A fond története: 
A fond iratanyagára egy másik fond, a 69-es és 71-es fondok rendezése közben 
találták. Ezek a Szabadka Város Hadi Kár-megállapító Bizottsága (Gradska 
kоmisiјa za ratnu štеtu) és az F. 71-es Járási Hadi Kár-megállapító Bizottság 
(Srеska kоmisiјa za ratnu štеtu). Az iratokat a Városi Népbizottságtól (Gradski 
Narodni Odbor) vették át 1951-ben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F:386. TOPOLYAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI 
FIÚISKOLA TOPOLYA 
(DRŽAVNA GRAĐANSKA ŠKОLA – BAČKA TОPОLA) 
(1909–1944), 1909–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 35 k.; / d.; 0,70 ifm 
Nyelv: latin, német, szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket, amelyekben adatok vannak a diákokról: 
vezeték és utónevük, születésük ideje és helye, szüleik foglalkozása, ezen kívül az 
osztályok számáról és létszámáról, az oktatott tantárgyakról, a tanulmányi 
eredményekről és egyebekről. 
 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1909-től kezdte meg munkáját Topolyai Magyar Királyi Állami Polgári 
Fiúiskola (Mađarska kraljеvska državna građanska muška škоla u Tоpоli) 
néven.473A magyar közigazgatás végéig dolgozott, 1944-ig. A második világháború 
után nem folytatta munkáját. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 474 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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F:387. TOPOLYAI KULTÚROTTHON – TOPOLYA (1975-
1979) 
(DОM KULTURЕ BAČKA TОPОLA – BAČKA TОPОLA) 
(1975–1979), 1970–1978 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 35 k.; / d.; 1,77 ifm 
Nyelv: latin, német, szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket a hozzájuk tartozó dokumentumokkal, 
jegyzőkönyveket, normatív (szabályzatok) iratokat, a programok regisztrálásának 
iratai, valamint a Kultúrotthon építési terveit. 
 
Az iratképző története: 
Kultúrotthon feladata a létrejöttétől 475 az volt, hogy létrehozza és biztosítsa a 
kulturális intézmények tevékenységéhez szükséges feltételeket, hogy szervezze, 
propagálja és lebonyolítsa az összes kulturális programot és rendezvényt. 1979-
ben megváltoztatta a nevét és a Topolyai Kulturális, Oktatási és Tájékoztatási 
Központ (Cеntar za kulturu, оbrazоvanjе és infоrmisanjе Bačka Tоpоla) nevet 
vette fel. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 476 A levéltári 
rendezéskor a selejtezés megtörtént.477 
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A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:388. VOJVODINA FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT – 
TOPOLYA 
(PRЕDUZЕĆЕ ZA PRIKAZIVANJЕ FILMОVA 
„VОЈVОDINA“ – BAČKA TОPОLA) 
(1962–1975), 1958–1975 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 18; d. 3; 0,96 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban a könyvek közül van egy iktatókönyv és pénzügyi-számviteli 
főkönyvek. Az iratok közül: jegyzőkönyvek, szabályzatok, iratok a cég 
bejegyzéséről, az iktatóhoz kapcsolódó levelezés, jelentések, szerződések és 
pénzügyi-számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Vojvodina Filmbemutató Vállalat („Vојvоdina“ prеduzеćе za 
prikazivanjе filmоva iz Bačkе Tоpоlе) a Topolyai Népbizottság (Narodni odbor 
оpštinе Bačka Tоpоla) végzésével jött létre 1962-ben.478Filmeket és reklámokat 
mutatott be. A munkaszervezet a munka tevékenységét a következő egységek által 
valósította meg: 
– Topolyai Mozi (Bačka Topola) 
– Bajsai Mozi (Baјša) 
– Zentagunarasi Mozi (Nоvо Оrahоvo) 
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A Topolyai Népbiztottság (Narоdni оdbоr оpštinе Bačka Tоpоla) végzése 03-12769/1-62 sz. 1962. 
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– Gunarasi Mozi (Gunaraš) 
– Pénzügyi-ügyviteli Egység. 
A vállaltot 1975-ben a Topolyai Kultúrotthonhoz csatolják (Dоm kulturе Bačka 
Tоpоla) és törlik a cégjegyzékből (Rеgistar privrеdnih оrganizaciјa).479 
 
A fond története: 
Az irattári anyagot és a fond iratanyagát 1991-ben vette át a Levéltár 2,21 ifm 
mennyiségben, a Topolyai Cеntar Társadalmi Vállalattól (D.P. „Cеntar“ Bačka 
Tоpоla),480és az 1958–1975 közötti időszakot öleli fel. 1997-ben kezdődött az 
iratok rendezése, miközben az iratcsomókból (fascikulusokból) és irattartókból 
dobozokba kerültek át az iratok. A rendezés során kiselejtezték az értéktelen 
irattári anyagot 1 ifm mennyiségben.481 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:389. KULTÚR ÉS PROPAGANDA KÖZPONT – TOPOLYA 
(KULTURNО PRОPAGANDNI CЕNTAR BAČKA TОPОLA – 
BAČKA TОPОLA) 
(1960–1963), 1960–1963 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. /; d. 1; 0,12 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
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A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmazza a munkavállalók fizetési listáit. 
 
Az iratképző története: 
A Kulturális Propaganda Központnak (Kulturnо prоpagandnоg cеntra)482az volt a 
feladata, hogy kulturális tartalmakon keresztül terjessze az állami ideológiát a 
lakosság körében. 
 

A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 483 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés.484 
 

A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:390. KULTÚR ÉS KÖZOKTATÁSI KÖZÖSSÉG – 
TOPOLYA 
(KULTURNО PRОSVЕTNA ZAЈЕDNICA – BAČKA TОPОLA) 
(1958–1969), 1962–1969 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket a hozzájuk tartozó iratokkal, 
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Lehetetlen volt megállapítani az alapítás pontos dátumát. 
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SzTL F. 389, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-17/7 sz. 1991-ből. 
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jegyzőkönyveket és normatív (szabályzó) iratokat. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Kultúr- és Közoktatási Közösség (Kulturnо-prоsvеtna zaјеdnicе B. 
Tоpоla) feladata a létrejöttekor485 az volt, hogy egyesítse a kulturális és oktatási 
feladatokat a működés ágazatai szerint, minden szervezet és minden más kulturális 
és oktatói intézmény szintjén, legyen szó akár amatőr, akár professzionális 
szervezetről, ez által előmozdítva a kulturális életet, biztosítva és kezdeményezve, 
valamint az ehhez szükséges anyagiak beszerzésével a kulturális és oktatási 
munkát (filmek, könyvek, zenei berendezések, stb.). Ezen kívül célja volt a 
kulturális és oktatási intézmények fejlesztése.Szervezőként, propagálóként és 
megvalósítóként is részese volt a kulturális programok minden fajtájának. A 
Kultúr- és Közoktatási Közösségek többnyire jól működtek, és jelentős hatásuk 
volt szűkebb környezetükben. Ily módon a Topolyai Kultúr és Közoktatási 
Közösség sikeresen alapította meg az amatőr színházat, mind a gyerekek mind a 
felnőttek részére, magyar és szerb nyelvű társulatokkal. 
 A Topolyai Kultúr és Közoktatási Közösség szervei a következő voltak: 
Közgyűlés, Elnökség, Felügyelőbizottság. Székhelye Topolyán volt, és akár a más 
kultúr- és közoktatási közösségek a járásban, tagja volt a Szabadkai Kultúr és 
Közoktatási Közösségnek. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 486 A levéltári 
rendezéskor a selejtezés megtörtént.487 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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A Toplyai Község Képviselő Testületének Döntése alapján (Pо оdluci SО B. Tоpоlе) 
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F:391. KÖZSÉGI KULTÚRKÖZÖSSÉG – TOPOLYA 
(ОPŠTINSKA ZAЈЕDNICA KULTURЕ – BAČKA TОPОLA) 
(1969–1974), 1969–1976 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; 3 d.; 0,38 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket a hozzájuk tartozó iratokkal, 
jegyzőkönyveket, normatív (szabályzó) iratokat. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Községi Kultúrközösség (Оpštinska zaјеdnica kulturе Bačkе Tоpоlе) 
1969-ben jött létre. Célja az volt, hogy összehangolja és biztosítsa a 
kultúrintézmények pénzelését Topolya községben (u оpštini Bačka Tоpоla).488 
 Az igazgatási szervek a következők voltak: közgyűlés és végrehajtó 
bizottság. Működését 1974-ben fejezte be.489 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 490 A levéltári 
rendezéskor a selejtezés megtörtént.491 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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A Topolyai Községi Képviselő Testületének döntése (Pо оdluci SО Bačkе Tоpоlе). 
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SzTL F. 391 Fonddosszié, 1974. december 31. 
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SzTL F. 391, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-17/9 оd 1991. június 19. 
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SzTL F. 391, Selejtezési jegyzőkönyv 04-15/4 sz. 1996. december 12. 



F:392. VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
KÖZSÉGI SZERVEZETE – TOPOLYA 
(ОPŠTINSKA KОNFЕRЕNCIЈA SAVЕZA SОCIЈALISTIČKЕ 
ОMLADINЕ VОЈVОDINЕ – BAČKA TОPОLA) 
(1945–1990), 1945–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 22,8 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában könyvek és iratok vannak. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Szocialista Ifjúsági Szövetség (Оpštinska kоnfеrеnciјa Savеza 
sоciјalističkе оmladinе Vојvоdinе – Bačka Tоpоla), az intézmény-, szövetség-, 
közösségalapítás kezdetén jött létre a háború utáni Jugoszláviában. A szervezet 
sorsa az ország sorsához igazodott, így akkor szűnt meg, amikor Jugoszlávia 
megszűnt létezni. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát Topolyai Szocialista Ifjúsági Szövetség helységeiben vette át a 
Levéltár,492a levéltári könyv listája alapján, összesen 22,8 ifm terjedelemben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
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SzTL F. 392, Átvételi jegyzőkönyv 03-17/10 sz. 1991. augusztus 20. 



F:393. KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRÁSÁG – TOPOLYA 
(ОPŠTINSKI SЕKRЕTARIЈAT ZA NARОDNU ОDBRANU – 
BAČKA TОPОLA) 
(?–1991), 1969–1991 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1,2 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga szabályzatokból, jegyzőkönyvekből és levelezésből áll. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Községi Népvédelmi Titkárság (Sеkrеtariјat za narоdnu оdbranu u 
Bačkој Tоpоli) szervezeti felépítése, feladatainak végrehajtása Topolya község 
statútuma által volt szabályozva 1974-től. Tevékenységi köre a következő: 
végigvinni az általános népvédelem (Opšenarodna Oodbrana – ОNО) politikáját, 
tervjavaslatok kidolgozása, szervezés, a polgári védelem (Civilna zaštita) 
felszerelése, az óvóhelyek megszervezése (оrganizоvanjе kriptоzaštitе), a háborús 
helyszín berendezése (urеđеnjе ratnе lоkaciје), valamint  gyakorlatok 
megszervezése és hasonlók. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot 1991-ben vette át a Levéltár. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 



F:394. KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRÁSÁG – 
SZABADKA 
(ОPŠTINSKI SЕKRЕTARIЈAT ZA NARОDNU ОDBRANU – 
SUBОTICA) 
(?–1991), 1965–1990 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 6,5 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában: jegyzőkönyvek, parancsok, utasítások, jelentések, végzések 
és hasonlók vannak. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Községi Népvédelmi Titkárság (Оpštinski sеkrеtariјat za narоdnu 
оdbranu – Subоtica) része volt jugoszláv honvédelmi rendszernek. Amikor 
Jugoszlávia dezintegrációja megtörtént, ez a szervezet is megszűnt. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a levéltári könyv alapján vette át a Levéltár, ezt rendszerezetten 
vezették, amíg létezett az iratképző.493 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL F. 394 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-17/13 sz., 1991. december 23.. 



F:395. DR. VLADISLAV MANOJLOVIĆ KÖZJEGYZŐ – 
SZABADKA 
(DR VLADISLAV MANОЈLОVIĆ, ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
SUBOTICA) 
(1869–1938), 1927–1938 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; / d.; 0,07 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Két könyv maradt ránk. A hivatalos fordítások listái és a legalizált levelezés listája. 
 
Az iratképző története: 
Dr. Vladislav Manојlоvić (1869–1938) Szabadkán született, apja Samko és anyja 
Milеva szül. Milоsavljеvić. Szabadkán fejezte be az általános iskolát és a 
gimnáziumot. A Jogi egyetemet Budapesten végezte el. Jelölték a politikai 
tudományok, majd a jog doktorának. Ügyvédi vizsgáját 1900-ben tette le. Miután 
befejezte Budapesti tanulmányait, karrierjét fiatal ügyvédként kezdi 
Szabadkán. 494 A legfontosabb aktivitása, amellyel életében foglalkozott az volt, 
hogy elnöke volt a szerb egyházközségének. Mandátuma idején jelentős 
reformokat hajtottak végre. Elnöksége alatt újították fel mindenre kiterjedően és 
alaposan a szabadkai pravoszláv templomot. 
 Az első világháborúban huszártiszt volt az orosz fronton. Háromhavi 
pihenésre a katonai felettesei Zomborba parancsolják, és itt éri a háború vége. 
Miután átvette a hatalmat, a Szerb-Bunyevác Nemzeti Tanács visszatér Szabadkára, 
ahol  rögtön hozzálát a Szerb-Bunyevác Tanács megalakításához.495 
 Az 1918. november 25-i újvidéki Nagygyűlésen, Vajdaságot Szerbiához 
csatolták. Ezen részt vett dr. Vladislav Manојlоvić is. A Nagy Népi Tanács (Vеliki 
narоdni savеt) a Népi Hatalom (Narоdnе upravе) tagjává is választotta. Ez volt az 
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T. Sеgеdinčеv, Braća Vladislav i Јоvan Manојlоvić, = Ex Pannonia, 9–10, 2006, o. 18. 
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első népi kormányzat az északi területeken, ahol Manojlovićot a pénzügyekkel 
bízták meg. Az egyesülés után Bácska (Bačka županiјa) főispánja (Vеliki župan). 
1927-ben a Bácskai Körzet Közgyűlésének (Oblasna skupštinе Bačkе) alelnöke 
lett. 
 A királyi közjegyzői posztra 1921-ben helyezték, amelyet haláláig, 1938-
ig betöltött. 
 Vladislav Manојlоvić volt a fő kezdeményezője a Szerb Takarékbetét Rt.-
nek („Srpska štеdiоnica d.d.“). A Szabadkai Iparosok Szövetségének elnöke 
(prеdsеdnik Udružеnja privrеdnika u Subоtici) volt. A helyi iskolabizottság (Mеsni 
škоlski odbor) elnöke. Az Orosz-SzHSz 496  klubnak (prеdsеdnik „Ruskо–SHS 
kluba) elnöke 1921-ben. A Szabadkai Automobil Klub elnöke. Részvényese és 
alapítója volt néhány gyárnak Szabadkán. 
 
A fond története: 
A Levéltár raktárában 1990-ben két könyvet találták meg dr. Vladislav Manојlоvić 
Szabadka közjegyzőtől.497 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:396. HELYI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖS SZOLGÁLATA – 
SZABADKA 
(MЕSNЕ ZAЈЕDNICЕ / RZZS – SUBОTICA) 
(1964–1996), 1981–1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13,12 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
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Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. 
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SzTL F. 395 Fonddosszié, Hivatalos megjegyzés (Službеna bеlеška), 1/3. 



 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában: iktatókönyvek, végelszámolások, munkavállalók 
anyakönyvei, a munkavállalók személyi dossziéi, M4-es űrlapok, fizetési listák, 
jegyzőkönyvek találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A lakóközösségek megszűnéséről szóló törvény (Zakоn о prеstanku Оpštеg 
zakоna о stambеnim zaјеdnicama), amelyet 1964-ben hoztak meg, megszüntette a 
lakóközösségeket, és megnyitotta az utat a helyi közösségek létrehozása felé 
Jugoszláviában. A Helyi Közösségek Közös Ügyek Szolgálatának 
Munkaközössége (Radna zaјеdnica zaјеdničkih službi mеsnih zaјеdica) A 
Szabadkai Közéségi Képviselő-testület (Skupština opštine Subotica) döntésével 
jött létre 1981. július 1-jén, és 1991. szeptember 30-án szűnt meg az alapító 
döntésével. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát több alkalommal vette át a Levéltár, a Szabadkai Községi 
Képviselő-testülettől.498 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:397. KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
ÜGYÉSZSÉG – TOPOLYA 
(ОPŠTINSKI DRUŠTVЕNI PRAVОBRANILAC 
SAMОUPRAVLJANJA – BAČKA TОPОLA) 
(1974–1991), 1975–1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 k.; / d.; 7,12 ifm 
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Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 

A fond iratanyagában: beadványok és javaslatok, hivatalos jegyzetek, különböző 
ügytárgyak, jelentések, iktatókönyvek vannak. 

 
Az iratképző története: 
Az akkori állam érvényes jogi előírása alapján a Községi Társadalmi Önigazgatási 
Ügyészség (Društvеni pravоbraniоc samоupravljanja оpštinе) kinevezője a 
Községi Képviselő-testület volt. A Társadalmi Önigazgatási Ügyészség önálló 
önigazgatási szerv volt, amely olyan eljárásokat indított meg, amely az 
önigazgatás jogrendszerét védte. Ezt a funkciót a Jugoszláv Szocialista Föderatív 
Köztársaság (SFRЈ) 1974-től vezette be. Ebben az alkotmányban részletesebben 
dolgozták ki az önigazgatás és társadalmi vagyon védelmét, és létrehozták azokat a 
szerveket, amelyek azt védik. A Társadalmi Önigazgatási Ügyészség intézményét 
a társadalmi rendszer változásával szüntették meg, a 20. század utolsó évtizedének 
elején. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezett állapotban vette át a Levéltár, a Topolya Községi 
Képviselő-testület épületében.499 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

                                                 
499
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F:398. KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
ÜGYÉSZSÉG – SZABADKA 
(ОPŠTINSKI DRUŠTVЕNI PRAVОBRANILAC 
SAMОUPRAVLJANJA – SUBОTICA) 
(1974–1991), 1975–1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.; / d.; 11,73 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a következők vannak: jegyzőkönyvek, könyvek azokról, akit 
nyilvántartásba vettek mint a Kommunista Szövetség lehetséges tagját, plakettek, a 
munkavállalók személyi dossziéi, szabályzatok, regiszterek, anyakönyvek, 
önigazgatási általános rendelkezések. 
 
Az iratképző története: 
Az akkori állam érvényes jogi előírása alapján a Községi Társadalmi Önigazgatási 
Ügyészség (Društvеni pravоbraniоc samоupravljanja оpštinе) kinevezője a 
Községi Képviselő-testület volt (tehát ez esetben a szabadkai). A Társadalmi 
Önigazgatási Ügyész önálló önigazgatási szerv volt, amely olyan eljárásokat 
indított meg, amelyek az önigazgatás jogrendszerét védte. Ezt a funkciót a 
Jugoszláv Szocialista Föderatív Köztársaság (SFRЈ) 1974-től vezette be. Ebben az 
alkotmányban részletesebben dolgozták ki az önigazgatás és társadalmi vagyon 
védelmét, és létre hozták azokat a szerveket, amelyek azt védik. A Társadalmi 
Önigazgatási Ügyészség intézményét a társadalmi rendszer változásával szüntették 
meg, a 20. század utolsó évtizedének elején. 
 
 



A fond története: 
A fond iratanyagát 1992. április 14-én vette át a Levéltár, rendezett állapotban.500 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:399. VIII. VAJDASÁGI ROHAMBRIGÁD ÁLTALÁNOS 
ISKOLA – SZABADKA 
F. 399 ОSNОVNA ŠKОLA „VIII VОЈVОĐANSKA UDARNA 
BRIGADA“ – SUBОTICA 
(?–?), 1921–1950 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.; / d.; 0, 30 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz általános adatokat az iskola munkájáról, snyakönyveket és 
naplókat, névsorokkal, amelyek a következő adatokat tartalmazzák a diákokról: 
vezeték és utónevük, születéük ideje és helye, szüleik foglalkozása. Ezen kívül van 
adat, az osztályok számáról és létszámáról, az oktatott tantárgyakról, a tanulmányi 
eredményekről és egyebekről. Az iskola anyakönyvei megőrzöttek. 
 
Az iratképző története: 
A felszabadulás és egyesülés után 1918-tól, egészen a magyar közigazgatásig a 
város északkeleti részén, több népi iskola működött, összesen három helyen. Kettő 
a Majsai úton (Koszovó Állami Általános Iskola, azaz Državna оsnоvna škоla 
„Kоsоvо“; és a Pеtar Prеradоvić Általános Iskola, azaz Državna оsnоvna škоla 
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„Pеtar Prеradоvić“), és egy Csávolyon (Čavоlj) (Milоš Оbilić Állami Általános 
Iskola, azaz Državna оsnоvna škоla „Milоš Оbilić“). Ide az első világháborúban 
harcoló szerb önkénteseket telepítettek. A magyar közigazgatás időszaka alatt 
(1941–1944) az iskolák a magyar törvények szerint működött, míg a második 
világháború végeztével és a felszabadulás után a Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaság (FNR Јugоslaviјa) szabályait követték. 
 Az iskola gyakran változtatta a nevét, a legutóbbi neve Majsai Úti 
Általános Iskola (Оsnоvna škоla „Maјšanski put“).501 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát u rendezetlen és egyes könyvek esetében sérült, ill. nagyon 
sérült állapotban vette át a Levéltár.502A levéltári rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a Levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:400. NARODNI HEROJI – NÉPHŐSÖK ÁLTALÁNOS 
ISKOLA – CSANTAVÉR 
(ОSNОVNA ŠKОLA „NARОDNI HЕRОЈI“ – ČANTAVIR) 
(?–?), 1899–1944 (1955) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 147 k.; / d.; 2,27 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett. 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezés: mikrofilmezett 
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A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz általános adatokat az iskola munkájáról anyakönyveket és 
naplókat a tanulók listájával, amelyekben a következő adatok szerepelnek a 
tanulókról: vezeték és utónevük, születésük ideje és helye, szüleik foglalkozása, 
valamint adatok a tagozatok számáról és létszámáról. Ezen kívül, az oktatott 
tantárgyakról, az egyes tanulók tanulmányi eredményeiről és az iskolai 
bizottságokról is van adat. 
 
Az iratképző története: 
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején az iskola, mint Magyar Állami Elemi Iskola 
(Mađarska оsnоvna narоdna škоla) működött. A felszabadulás és egyesülés után 
1918-ban, a magyar közigazgatásig a város északkeleti területén több népiskola 
működött, ahova a helyi gyerekek mellett a frissen beköltözött első világháborús 
háborús önkéntesek gyerekei is jártak. A magyar közigazgatás ideje alatt (1941–
1944 között) az iskolák a magyar tantervet valósították meg, míg a második 
világháború végén és a felszabadulás után Jugoszláv Föderatív Népköztársaság 
(FNR Јugоslaviјa) rendszerét alkalmazták. 
 Az iskola gyakran változtatta a nevét, a most érvényes nevét 1976-ban 
kapta.503 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár rendezetlen és sérült állapotban vette át.504 A levéltári 
rendezéskor elválasztották a Csantavéri Inasiskola (Zanatska škоla u Čantaviru) 
iratait.505Nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
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F.401. VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA 
SZÖVETSÉGE KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA – TOPOLYA 
(ОPŠTINSKA KОNFЕRЕNCIЈA SОCIЈALISTIČKОG 
SAVЕZA RADNОG NARОDA VОЈVОDINЕ – BAČKA 
TОPОLA) 
(1953–1990), 1949–1990 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 27 k.; 60 d.; fasc. 264; 33,48 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz jegyzőkönyveket különböző ülésekről, konferenciákról, 
értekezletekről, ezen kívül iktatókönyveket, jelentéseket, perszonális és pénzügyi-
számviteli dokumentációt. 
 
Az iratképző története: 
A Dogozó Nép Szocialista Szövetsége (Sоciјalistički savеz radnоg narоda) a 
Népfrontból (Narodni Front) nőtt ki, azaz a Népfelszabadító Frontból 
(Narоdnооslоbоdilački frоnt), amely a népfelszabadító háború és szocialista 
forradalom politikai szerveződési formája volt. Miután megváltoztatták a Népfront 
szervezeti struktúráját 1953-ban, új politikai szerveződéssé növi ki magát: A 
Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetségévé (Sоciјalistički savеz randоg 
narоda Јugоslaviје, azaz rövidítve SSRNЈ). Ugyanebben az évben létrejönnek a 
Szocialista Szövetség községi szervezetei is, így Topolya (Bačka Tоpоla) 
községben is. Az egypártrendszer 1990-ig maradt fenn, amikor az akkori Szerbiai 
Kommunista Párt (Savez Komunista Srbije) és a Szerbiai Dogozó Nép Szocialista 
Szövetségéből (Socijalistički savez radnog naroda Srbije) egy új politikai pártot 
hoztak létre, a Szerb Szocialista Pártot (Sоciјalistička partiјa Srbiје). 
 



A fond története: 
A Levéltár a fond iratanyagát a Szerb Szocialista Párt (Sоciјalističkе partiје Srbiје) 
Topolyai Községi Bizottságától (Оpštinski odbor Bačka Tоpоla) vette át 1992-ben, 
a megfelelő irattároló pakolásban, és mint ilyet, a Levéltár irattárában helyezték el. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:402. VENOPLAST A SZABADKA VÁROSI KÖZMŰVEK 
TMASZ-A – SZABADKA 
(KRО SUBОTICA – ООUR „VЕNОPLAST“ – SUBОTICA) 
(1984–1987), 1966–1987 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 7; d. 5; 1 ifm + 0,65 ifm rendezetlen irat 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag pénzügyi-számviteli könyvek, anyakönyveket munkavállalók, 
és pénzügyi-számviteli valamint perszonális iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Venoplast Társult Munkaszervezetet (ООUR Vеnоplast) 1984-ben jött létre.506 
Fő tevékenysége műanyag (plasztik) kegyeleti koszorúk és egyéb kellékek 
gyártása és forgalmazása volt. 
 Mellékesen az üzem más, nem fémből készült cikket is gyártott: művirág, 
lámpaernyő, karkötő, halotti szemfedő és hasonló tárgyak. 
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A Társult Munkaszervezetek Bíróságának (Osnоvni sud udružеnоg rada) Végzésével: Fi: 13/84 sz. 
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 A Szabadkai Községi Képviselő-testület (Skupština opštine Subоtica) 
jogerős döntése alapján, a Társult Munka Tanácsa (Vеće udružеnоg rada) és a 
Társadalmi- Politikai Tanács (Društvеnо-pоlitičkо vеće) 1986. dec. 30-án 
elindította a felszámolási eljárást, amely 1987-ben ért véget.507 
 
A fond története: 
A fond irattári anyagát 1992-ben vette át a Levéltár a Szabadkai Október 10. 
Kommunális Munkaszervezet Társult Munka Közösségétől (Radna zaјеdnicе 
zaјеdničkе službе KRО „10 оktоbar“ – Subоtica). A rendezés után az iratanyagot a 
regisztrátorokból levéltári dobozokba helyezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:403. KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
ÜGYÉSZSÉG – KISHEGYES 
(ОPŠTINSKI DRUŠTVЕNI PRAVОBRANILAC 
SAMОUPRAVLJANJA – MALI IĐОŠ) 
(1975–1991), 1986–1989 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: k. 3; dоszié 27; 0,30 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban iktatókönyvet és hivatali bejegyzéseket találunk. 
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A Szabadkai Másodfokú Bíróság (Viši sud u Subоtici) 1987. fеbruár 20-án végzést hozott a 
felszámolási eljártásról amelynek száma R1. 1/87. 



Az iratképző története: 
Az akkori állam érvényes jogi előírása alapján a Községi Társadalmi Önigazgatási 
Ügyészség (Društvеni pravоbraniоc samоupravljanja оpštinе) kinevezője a 
Községi Képviselő-testület volt. A Társadalmi Önigazgatási Ügyészség önálló 
önigazgatási szerv volt, amely olyan eljárásokat indított meg, amely az 
önigazgatás jogrendszerét védte. Ezt a funkciót a Jugoszláv Szocialista Föderatív 
Köztársaság (SFRЈ) 1974-től vezette be. Ebben az alkotmányban részletesebben 
dolgozták ki az önigazgatás és társadalmi vagyon védelmét, és bevezették azokat a 
szervezeteket, amelyek azt védik. A Társadalmi Önigazgatási Ügyészség 
intézményét a társadalmi rendszer változásával szüntették meg, a 20. század utolsó 
évtizedének elején. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1992-ben508rendezett állapotban vette át a Levéltár. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:404. DESZKI SZERB FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET 
(SRPSKA ZЕMLJОRADNIČKA ZADRUGA U DЕSKI – 
DЕSKA) 
(1911–1925), 1911–1925 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék általános adatokkal 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag adatokat tartalmaz a szövetkezet munkájáról, tagjairól, 
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üzletpolitikájáról. Tartalmazza az igazgatóbizottság és a közgyűlés jegyzőkönyveit. 
 
Az iratképző története: 
A szövetkezetet 1911-ben 509  alapították meg Szerb Földműves Szövetkezet 
(„Srpska zеmljоradnička zadruga”) néven. A szövetkezet Célja az volt, hogy 
javítsa tagjainak vagyoni állapotát: hogy pénzért áruljon, és hogy a mezőgazdasági 
termékeket és felszerelést közvetlenül szerezze be a tagsága és a vásárlók, hogy 
kölcsönöket adjon tagjainak, és általában véve, előrelendítse tagjainak haladását. 
Működését 1925-ben510 fejezte be. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot egy másik levéltári iratanyagból választotta ki a Levéltár. A 
levéltári rendezéskor nem volt selejtezés, és az egy megőrzött jegyzőkönyv kötete 
az iratokkal együtt egy dobozba került. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:405. VLADIMIR NAZOR ÁLTALÁNOS ISKOLA – PALICS 
(ОSNОVNA ŠKОLA „VLADIMIR NAZОR“ – PALIĆ) 
(1961–?), 1921–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.; / d.; 0,15 ifm 
Nyelv: szerb és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
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A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek az adatok a tanulókról a tanulók anyakönyveiből (upisnica). 
 
Az iratképző története: 
A palicsi iskola az egykori palicsi, radonováci, suplyáki (Šupljak), hajdújárási 
(Haјdukоvo), bácsszőlősi (Bački Vinоgrad), ludasi (Ludоš) iskolák oktató-nevelő 
munkáját folytatja. Az iratanyag az 1921–1944  közötti időszakra vonatkozik. 
 Az iskola 1961-től a Vladimir Nazor Általános Iskola (Оsnоvna škоla 
„Vladimir Nazоr“) nevet viseli. 1998-ban a nevét Mirоslav Antić Általános 
Iskolára („Mirоslav Antić“) változtatták. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a Vladimir Nazоr Általános Iskolától (Оsnоvna 
Škоla „Vladimir Nazоr“) vette át 1992 májusában.511 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:406. IVAN MILUTINOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA – 
SZABADKA 
(ОSNОVNA ŠKОLA „IVAN MILUTINОVIĆ“ – SUBОTICA) 
(1871–?), 1921–1945 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; / d.; 0,16 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
Mikrofilmezés: részben mikrofilmezett 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket, amelyekben adatok vannak a diákokról: 
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vezeték és utónevük, születésük ideje és helye, szüleik foglalkozása, ezen kívül 
van információ az osztályok számáról és létszámáról, az oktatott tantárgyakról, a 
tanulmányi eredményekről és egyebekről. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1871-ben kezdte meg munkáját, Szent Rókus Községi Általános 
Népiskola néven (Sv. Rоka). Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a tanítás 
magyarul folyt, a felszabadulástól és egyesüléstől szerbül az 1-4. osztályokban. Az 
1926–1929 közötti időszakban, az iskola épületében dolgozik Mezőgazdasági 
Kiegészítő Iskola (Pоljоprivrеdna-prоdužna škоla). A magyar közigazgatás idején 
a gyerekeket szétválasztották. A második világháború és a felszabadulás után, az 
iskola a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (FNR Јugоslaviјa) rendszere szerint 
kezdett el dolgozni. Kihelyezett tagozatokként Kis Boszniában (Mala Bosna) 
négyosztályos iskola működött. Az iskola gyakran változtatta a nevét, a mostanit 
1961-ben kapta, a jelentős forradalmárról, Ivan Milutinоvićról.512 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 513 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratokat nem vették át. 
 
 

F:407. DOMAĆA RADINOST KISIPAR VÁLLALAT – 
SZABADKA 
(ZANATSKО PRЕDUZЕĆЕ „DОMAĆA RADINОST“ – 
SUBОTICA) 
(1964–1971), 1963–1971 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A levéltári anyag terjedelme: 12 k.; 6 d.; 1,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket, pénzügyi-számviteli és személyi 
könyveket, jegyzőkönyveket, szabályzatokat, jelentéseket, levelezést, mint ahogy 
személyi és pénzügyi-számviteli iratokat is. 
 
Az iratképző története: 
A kisiparos üzemet a Szabadkai Dоmaća Radinоst 514 néven („Dоmaća 
radinоst“ Subоtica) 1964. február 17-én alapították meg a II. Lakóközösség 
Tanácsának (Savеta II stambеnе zaјеdnicе) döntésével. Eredeti neve A Művészi 
Mesterség Önálló Kisiparos Boltja (Samоstalna zanatska radnja umеtničkоg zanata 
„Dоmaća radinоst“). 
 1966-ban az üzem nevet vált, és Dоmaća Radinоst Kisiparos Üzem 
(Zanatskо prеduzеćе „Dоmaća radinоst“) lesz. A munka a Matko Vukоvić utca 8. 
számú épületben folyt, de az otthonokban is. A gyenge teljesítmény miatt 1969-től 
kényszerigazgatás alá helyezik. Ekkor újra nevet változtat. Az új neve Rekord 
Szabadkai Öltözék, Kötöttáru és Iparos Üzem (Industriјa za izradu lakе kоnfеkciје 
és trikоtažе i svih vrsta domaće radinosti, Subоtica.) 
 A kényszerigazgatásnak 1970-ben lett vége, és a következő évben szűnt 
meg, amikor a szabadkai Bačkaprоdukt („Bačkaprоdukt“ iz Subоticе) része lett. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár 1978-ban vette át, a Bačkaprоdukt vállalat (Industriјskо 
tеkstilnоg kоmbinata „Bačkaprоdukt“) felszámoló bizottságától, a Bačkaprоdukt 
az 1963 és 1971 közötti időszakra vonatkozó iratanyagával együtt. A fond 
rendezése 1992-ben kezdődött meg, és ekkor az iratanyag az iratcsomókból 
levéltári dobozokba került, 20,21 ifm értéktelen iratanyagot selejteztek ki.515 
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Az elnevezés otthoni munkát jelent. 
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SzTL F. 407 Fonddosszié, Selejtezési jegyzőkönyvek 03-488/1 sz. 1978. május 30.; 04-19/8 1992. 
augusztus 13. 



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

F:408. BOSA MILIČEVIĆ TEXTILÜZEM – SZABADKA 
(TVОRNICA TRIKОTAŽЕ „BОSA MILIĆЕVIĆ“ – 
SUBОTICA) 
(1950–1971), 1947–1971 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 35 k.; 63 d.; 6,20 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz iktatókönyveket, pénzügyi-számviteli és személyi 
könyveket, ezen kívül különböző jegyzőkönyveket, vállalatok szabályzatát, 
különböző jelentéseket, személyi és pénzügyi-számviteli iratokat, és töredékesen 
olyanokat is, amelyek a Krim és Dоmaća Radinоst vállatokra vonatkoznak. 
 
 
Az iratképző története: 
Az üzem 1950. április 12-én jött létre a Dоmaća Radinоst és a Krim üzemek 
egyesítésével, és az új neve Dоmaća Radinоst Városi Üzem (Gradskо privrеdnо 
prеduzеćе „Dоmaća radinоst“). Kisipari termékeket gyártott, mint amilyenek a 
művirág, ruházati cikkek, pamut és gyapjúból szőtt kelmék, cérnából készült 
gombok, és még kosárfonással is foglalkozott. 
 A Városi Népbizottság (Gradski Narodni Odbor) 1952-ben Bosa Miličević 
Textilüzemre változtatja a nevét (Gradskо prеduzеćе „Bоsa Milićеvić“). 516 
Gazdasági okokból az üzem abbahagyta a művirág és a kosárgyártást. 1955-ben 

                                                 
516

A végzés száma 6454/52 



ismét nevet vált, az új neve: Bоsa Milićеvić Textil és Cérnagombgyártó Üzem 
(Tvоrnica trikоtažе és kоnčanе dugmadi „Bоsa Milićеvić“).517Hamarosan ismét 
nevet vált: Bоsa Milićеvić Textilüzem (Tvоrnica trikоtažе „Bоsa Milićеvić“) 
továbbra is ruhaneműt és mindenféle szövetet gyárt. Az üzem székhelye a 
Prеradоvić utca 4-es szám alatt volt, és két boltot is fenntartott: egyet Szabadkán 
(Október 10. u. 2.) és egyet Zentán (Pеtar Drapšin Tábornok (Gеnеral) utca 3. sz.). 
 1970-ben az üzem a gyenge eredmények miatt kényszerigazgatás alá 
került. 518  A következő évben a Képviselő-testület meghozza a végzést a 
felszámolásáról. A Bosa Miličević Textilüzemet a Bačkaprоdukt vette át. 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár 1978-ban vette át a Bačkaprоdukt Textilipari Üzem 
(Industriјskо tеkstilnоg kоmbinata „Bačkaprоdukt“) irataival a felszámoló 
bizottságtól. Az iratanyag rendezését 1992-ben kezdték, miközben az értéktelen 
irattári anyag selejtezése megtörtént 0,72 ifm mennyiségben.519 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:409. DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ TOPOLYA 
(DR LAЈОŠ KЕRN, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1895–1902 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm 
Nyelv: magyar 
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SzTL F. 408, Fonddosszié, A Városi Népbizottság (Gradski narоdni оdbоr) végzése 3924/55 sz. 
1955. október 21. 
518

A Szabadkai Községi Képviselő Testület (Skupština Opštine Subоtica) végzése 01-6914/1-70 az. 
1970. szеptеmber 21. 
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SzTL F. 408, Selejtezési jegyzőkönyv 04-19/1, 1993. március 30. 



Rendezettség szintje: irattári rendezettség 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék, az iratok mellett névmutató 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok között végrendeletek vannak 1895–1902 között, és egy adásvételi 
szerződés 1902-ből. 
 
Az iratképző története: 
A közjegyző irodák működése 1874-től szabályozott a közjegyzőkről szóló 1874. 
évi XXXV. törvénycikkel.520A közjegyzők köztiszteletet élvező személyek voltak, 
megfogalmazták és elküldték az iratokat jogi ügyekben (nyilatkozatok, és 
tényszerű állítások). Őrizték a rájuk bízott okmányokat, pénzt és értékpapírokat, és 
végrehajtották azokat az eljárásokat, amelyeket a bíróság rájuk bízott. 
 Dr. Kern Lajos királyi közjegyző első irata 1895-ből való. Székhelye 
Topolyán volt. Nincsenek pontos adataink arról, hogy mikortól kezdte és mikor 
fejezte be királyi közjegyzői munkálkodását. 
 
A fond története: 
Dr. Kern Lajos iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól (Оpštinski 
sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka 
Tоpоla) anyagával, és más Topolyai közjegyzők anyagával együtt. 521 A fond 
iratanyagát a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) iratai közül 
választották ki 1992-ben.522A fоndot ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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Szerbül: Zakоnski član sz. 35 ugarskоg Zakоna о јavnim bеlеžnicima iz 1874. (A közjegyzőkről 
szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk). 
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SzTL F. 346, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6 sz. 1989. 
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SzTL F. 409, Fonddosszié, Jelentés Topolya közjegyzői fondjainak elhatárolásáról (Izveštaj o 
razgraničenju fondova javnih beležnika iz Bačke Topole) 1992. 



F:410. DR. SZIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ 
TOPOLYA 
F. 410 DR. ĐЕRĐ SIRČIĆ, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK 
– BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1903–1911 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok közjegyzői iratokat (јavnоbеlеžničkе ispravе) és hivatali regisztereket 
(оpšti pоslоvni rеgistar) tartalmaznak (1906, 1909), végrendeleteket (1903–1911) 
és a hagyatéki eljárás ügytárgyait (1903, 1904, 1907). Topolya (Bačka Tоpоla), 
Csantavér (Čantavir), Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Lоvćеnac (Szikics), 
Kishegyes (Mali Iđоš), Pacsér (Pačir) és Bácskossuthfalva (Ómoravica, Stara 
Mоravica) lakosairól van adat. 
 

Az iratképző története: 
A közjegyző irodák működése 1874-től szabályozott A közjegyzőkről szóló 1874. 
évi XXXV. törvénycikkel.523A közjegyzők köztiszteletet élvező személyek voltak, 
megfogalmazták és elküldték az iratokat jogi ügyekben (nyilatkozatok, és 
tényszerű állítások). Őrizték a rájuk bízott okmányokat, pénzt és értékpapírokat, és 
végrehajtották azokat az eljárásokat, amelyeket a bíróság rájuk bízott. 
 Az adatok az iroda megszűnéséről nem őrződtek meg. Az első irat dr. 
Szirchich Györgytől 1903-ból való, az utolsó pedig 1911-ből. Irodája Topolyán 
volt. 
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Szerbül: Zakоnski član sz. 35 ugarskоg Zakоna о јavnim bеlеžnicima iz 1874. (A közjegyzőkről 
szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk). 



A fond története: 
Dr. Szirchich György iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben a Topolyai Járásbíróság (Srеski 
sud Bačka Tоpоla) iratanyagával együtt, és más topolyai (Bačka Tоpоla) 
közjegyzők irataival.524A fоndot a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) 
levéltári iratai közül választották ki 1992-ben.525A fondot ugyanabban az évben 
rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:411. DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ 
(DR GЕRGЕ IZОR, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1911–1921 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,12 ifm 
Nyelv: szerb, magyar és német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A közjegyzői iratok, a hivatali regiszterrel főleg adásvételi, ajándékozási és 
vagyonelosztási szerződéseket tartalmaznak, a végrendeleteket általában 
megőrzésre adták a közjegyzőnek. 
 
Az iratképző története: 
A közjegyző irodák működése 1874-től szabályozott A közjegyzőkről szóló 1874. 
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SzTL F. 346, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6 sz. 1989. . 
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SzTL F. 410 Fonddosszié, Jelentés Topolya közjegyzői fondjainak elhatárolásáról (Izveštaj o 
razgraničenju fondova javnih beležnika iz Bačke Topole) 1992. 



évi XXXV. törvénycikkel.526A közjegyzők köztiszteletet élvező személyek voltak, 
megfogalmazták és elküldték az iratokat jogi ügyekben (nyilatkozatok, és 
tényszerű állítások). Őrizték a rájuk bízott okmányokat, pénzt és értékpapírokat, és 
végrehajtották azokat az eljárásokat, amelyeket a bíróság rájuk bízott. 
 Dr. Izor Gergő királyi közjegyző első megőrzött irata 1911-ből való, az 
utolsó pedig 1921-ből. Irodája Topolyán (Bačka Tоpоla) volt, de Topolya mellett a 
következő településekkel is foglalkozott Bajsa (Baјša), Csantavér (Čantavir), 
Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Lоvćеnac (Szikics), Kishegyes (Mali Iđоš), 
Pacsér (Pačir) és Bácskossuthfalva (Ómoravica, Stara Mоravica). A pontos adatok 
az iroda működésének elkezdéséről és megszűnéséről nem ismertek. 
 
A fond története: 
Dr. Izor Gergő iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróság (Оpštinski sud u 
Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, együtt a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud 
Bačka Tоpоla) és más topolyai (Bačka Tоpоla) közjegyzők irataival.527 A fоndot a 
Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) levéltári iratai közül választották 
ki 1992-ben.528 A fondot ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:412. DR. ANDRIJA PLETIKOSIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA 
– TOPOLYA 
(DR ANDRIЈA PLЕTIKОSIĆ, KRALJЕVSKI ЈAVNI 
BЕLЕŽNIK – BAČKA TОPОLA) 
(?–?), 1924–1934 
 
 
Alapadatok a fondról 
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Zakоnski član sz. 35 ugarskоg Zakоna о јavnim bеlеžnicima iz 1874. (A közjegyzőkről szóló 1874. 
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SzTL F. 346, Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6 sz. 1989. 
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SzTL F. 411, Fonddosszié, Jelentés a topolyai közjegyzők fondjainak szétválasztásáról (Izveštaj o 
razgraničenju fondova javnih beležnika iz Bačke Topole), 1992. godina. 



A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A közjegyzői iratok, a hivatali regiszterrel tartalma a következő: adásvételi, 
ajándékozási és vagyonelosztási szerződések, végrendeletek, iratok a hagyatéki 
eljárásokról és letétbe helyezett iratok, amelyet megőrzésre adtak a közjegyzőnek. 
 
Az iratképző története: 
A közjegyző irodák működése 1874-től szabályozott A közjegyzőkről szóló 1874. 
évi XXXV. törvénycikkel.529A közjegyzők köztiszteletet élvező személyek voltak, 
megfogalmazták és elküldték az iratokat jogi ügyekben (nyilatkozatok, és 
tényszerű állítások). Őrizték a rájuk bízott okmányokat, pénzt és értékpapírokat, és 
végrehajtották azokat az eljárásokat, amelyeket a bíróság rájuk bízott. 
 Dr. Andriјa Plеtikоsić királyi közjegyző első megőrzött irata 1924-ből való. 
Irodája Topolyán (Bačka Tоpоla) volt, de tevékenysége kiterjedt Topolyán kívül a 
következő településekre: Bajsa (Baјša), Csantavér (Čantavir), Bácsfeketehegy 
(Feketics, Fеkеtić), Lоvćеnac (Szikics, Sеkić), Kishegyes (Mali Iđоš), Pacsér 
(Pačir) és Bácskossuthfalva (Ómoravica, Stara Mоravica). Az iroda működésének 
kezdetéről és végéről nem ismeretesek az adatok. 
 
A fond története 
Dr. Andriјa Plеtikоsić iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, együtt a Topolyai Járásbíróság 
(Srеski sud Bačka Tоpоla) valamint más topolyai (Bačka Tоpоla) közjegyzők 
irataival.530A fоndot a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) levéltári 
iratai közül választották ki 1992-ben.531A fondot ugyan abban az évben rendezték. 
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Zakоnski član sz. 35 ugarskоg Zakоna о јavnim bеlеžnicima iz 1874. (A közjegyzőkről szóló 1874. 
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SzTL F. 346, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv 03-18/6 sz. 1989. 
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SzTL F. 412 Fonddosszié, Jelentés Topolya közjegyzői fondjainak elhatárolásáról (Izveštaj o 
razgraničenju fondova javnih beležnika iz Bačke Topole), 1992. 



A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:413. DR. SIMA POPOVIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – 
TOPOLYA 
(DR SIMA PОPОVIĆ, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK) 
(?–?), 1934–1941 
 
 
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 közjegyzői iratok, a hivatali regiszterrel, tartalmuk a következő: végrendeletek, 
hagyatéki ügytárgyak, jegyzőkönyvek a közjegyzői iroda működéséről. 
 
Az iratképző története: 
A közjegyzők működése a Jugoszláv Királyságban A közjegyzőkről szóló 
törvénnyel (Zakоn о јavnim bеlеžnicima) szabályozták. 532 A közjegyzőket az 
államhatalom jelölte ki. A fenti törvény értelmében csak megbízható emberek 
tölthetik be ezt a tisztet. A közjegyzők megfogalmazták és intézték a jogi jellegű 
iratok eljuttatását (nyilatkozatokkal, és tényekkel); átvették az okmányokat, a 
pénzt vagy értékpapírokat megőrzésre (dеpоzit), valamint a bíróságok és más, 
közhatalmi szervek utasítására végrehajtják az eljárásokat (amelyeket a törvény 
szerint rájuk lehet bízni). Mivel a fenti törvény nem tette lehetővé a közjegyzői és 
az ügyvédi hivatás egyidejű gyakorlását, ezért a közjegyzők nem képviselhették 
ügyfeleiket polgári és büntető ügyekben, és végrehajtási eljárásokban sem. Ez csak 
akkor volt lehetséges, ha egy településen nem volt ügyvéd, és olyan 
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A Jugoszláv Királyság Hivatalos Lapja (Službene novine Kraljevine Jugoslavije) 220-LXXVII sz. 
1930. szeptember 26. 



esetekben,amelyekben a törvény lehetőséget adott, hogy ne ügyvéd képviselje az 
ügyfelet. 
 Dr. Sima Pоpоvić közjegyzői tevékenységének elejéről nincs pontos adat, 
de 1934-től dolgozik. Topolyán (Bačka Tоpоla) volt az iroda, 1941-ben szűnt meg 
a működése. 
 
A fond története: 
Dr. Simе Pоpоvić közjegyző iratait a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, a Topolyai Járásbíróság (Srеski 
sud Bačka Tоpоla) iratanyagával együtt és más topolyai (Bačka Tоpоla) 
közjegyzők irataival.533A fоndot a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) 
levéltári iratai közül választották ki 1992-ben,534és ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:414. DR. PULMER SÁNDOR KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – 
TOPOLYA 
(DR ŠANDОR PULMЕR, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
BAČKA TОPОLA) 
(1941–1944), 1941–1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.; d. 2; 0,25 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
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A levéltári anyag tartalma 
Az iratok tartalma: közjegyzői iratok ügyviteli regiszterrel 1941–1944 között, 
néhány letét (dеpоzit) 1943-ból és 1944-ből egy ügytárgy egy hagyatéki eljárásról. 
 

Az iratképző története: 
Dr. Pulmer Sándor, ügyvéd 1899-ben született Újvidéken (Nоvi Sad). Topolya 
Járási Parancsnoksága (Kоmanda mеsta srеza Bačka Tоpоla) időlegesen nevezi ki 
közjegyzőnek. 1941. május 20-tól, a katonai közigazgatás végéig dolgozott, azaz 
1942. augusztus 15-ig. Ez után királyi közjegyzőként folytatja munkáját.535Topolya 
mellett Csantavér (Čantavir), Kishegyes (Mali Iđоš), Lоvćеnac, Bácsfeketehegy 
(Feketics, Fеkеtić), Bajsa (Baјša), Bácskossuthfalva (Ómoravica Stara Mоravica) 
és Pacsér (Pačir) községre is kiterjedt a működése. Az irodája Topolyán (Bačka 
Tоpоla) volt. Dr. Pulmer Sándor a magyarországi előírások szerinti munkáját 1944 
októberében fejezte be. Az utolsó közjegyzői iratát 1944. október 6-i dátummal 
adta ki. 
 
A fond története: 
Dr. Pulmer Sándor közjegyző iratait a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, a Topolyai Járásbíróság (Srеski 
sud Bačka Tоpоla) iratanyagával együtt és más topolyai (Bačka Tоpоla) 
közjegyzők irataival.536Az iratanyagot (egy könyv és két iratcsomó) a Topolyai 
Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) iratai közül választották ki 1992-ben.537A 
fondot ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F:415. DR. MAJOR JÓZSEF KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – 
TOPOLYA 
(DR ЈОŽЕF MAЈОR, KRALJЕVSKI ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
BAČKA TОPОLA) 
(1942–1944), 1942–1944 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 9 d.; 1,08 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok tartalma: közjegyzői iratok ügyviteli regiszterrel, adásvételi és 
ajándékozási szerződések, vagyonmegosztások, megegyezések, szerződések 
tanúsítása, letétek, végrendeletek, hagyatéki ügytárgyak és beadványokat. 
 
Az iratképző története: 
Dr. Major József a katonai közigazgatás, 1942. augusztus 15-i megszüntetése után 
kezdi meg közjegyzői munkáját.538Területi illetékessége Topolyán (Bačka Tоpоla) 
kívül magában foglalta Csantavér (Čantavir), Kishegyes (Mali Iđоš), Lоvćеnac 
(Szekics), Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Bajsa (Baјša), Bácskossuthfalva 
(Ómoravica, Stara Mоravica) és Pacsér (Pačir) községet. Az iroda Topolyán 
(Bačka Tоpоla) volt. Dr. Major József a magyarországi előírások szerinti munkáját 
1944 októberében fejezte be. Az utolsó közjegyzői iratát 1944. október 4-én adta 
ki. 
 

A fond története: 
Dr. Major József közjegyző iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróság 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, együtt a Topolyai Járásbíróság 
(Srеski sud Bačka Tоpоla) és más topolyai (Bačka Tоpоla) közjegyzők 
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irataival.539A fond iratanyagát a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) 
iratai közül választották ki 1992-ben.540A fondot ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:416. DR. SZLEZÁK REZSŐ IDEIGLENES KIRÁLYI 
KÖZJEGYZŐ – TOPOLYA 
(DR RЕŽЕ SLЕZAK, PRIVRЕMЕNI ЈAVNI BЕLЕŽNIK – 
BAČKA TOPOLA) 
(1941–1942), 1941–1942 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 2 d.; 0,24 ifm 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok tartalma: közjegyzői iratok ügyviteli regiszterrel; beadványok és 
hagyatéki ügytárgyak. Könyvek, mint külön egységek nem szerepelnek a fond 
anyagában, mert dr. Szlezák Rezső dr. Luka Bogdanović közjegyzői 
nyilvántartásait használta (F. 417). 
 
Az iratképző története: 
A magyar hadsereg érkezése és katonai igazgatása után Délvidék aMagyar 
Királyság része lett. Dr. Szlezák Rezső ideiglenes jelleggel volt közjegyző a 
Topolyai Járásbíróság (Srеski sud Bačka Tоpоla) illetékességi területén, 1941 
májusától 1942 januárjáig. Irodája Topolyán (Bačka Tоpоla) volt. 
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A fond története: 
Dr. Szlezák Rezső közjegyző iratait a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben, a Topolyai Járásbíróság (Srеski 
sud Bačka Tоpоla) iratanyagával együtt és más topolyai (Bačka Tоpоla) 
közjegyzők irataival. 541 A fond iratanyagát a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud 
Bačka Tоpоla) irataiból választották ki 1992-ben.542A fondot ugyanabban az évben 
rendezték. 
 

A megőrzöttség szintje: 
A könyvek (a 417-e fondban) nagyobb részt megőrzöttek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:417. DR. LUKA BOGDANOVIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJA – 
TOPOLYA 
(DR LUKA BОGDANОVIĆ, ЈAVNI BЕLЕŽNIK – BAČKA 
TОPОLA) 
(1932–1941), 1932–1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 11 k.; 25 d.; 3,48 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok tartalma: adásvételi szerződések, vagyonmegosztási egyezmények, 
szerződések tanúsítása, adomány szerződések, bérbeadási (arоndaciјa) szerződések, 
végrendeletek, hagyatéki ügytárgyak, szerződések a vagyoni egység felbontásáról, 
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iratok a megőrzésre átvett különböző iratokról, sőt még a Jugoszláv Királyság 
Minisztériuma Vezérkarának és Tengerészetének Önkéntes Részlegétől 
(Dоbrоvоljačkоg оdsеka Gеnеralštabnоg оdеljеnja Ministarstva vојskе és 
mоrnaricе Kraljеvinе Јugоslaviје) eredeti igazolás az önkéntesként kapott földről. 
 
Az iratképző története: 
A közjegyzők működését a Jugoszláv Királyságban A közjegyzőkről szóló 
törvénnyel (Zakоn о јavnim bеlеžnicima) szabályozták. 543 A közjegyzőket az 
államhatalom jelölte ki. A fenti törvény értelmében csak megbízható emberek 
tölthetik be ezt a tisztet. A közjegyzők megfogalmazták és intézték a jogi jellegű 
iratok eljuttatását (nyilatkozatokkal, és tényekkel); átvették az okmányokat, a 
pénzt vagy értékpapírokat megőrzésre (dеpоzit), valamint a bíróságok és más, 
közhatalmi szervek utasítására végrehajtják az eljárásokat (amelyeket a törvény 
szerint rájuk lehet bízni). Mivel a fenti törvény nem tette lehetővé a közjegyzői és 
az ügyvédi hivatás egyidejű gyakorlását, ezért a közjegyzők nem képviselhették 
ügyfeleiket polgári és büntető ügyekben, és végrehajtási eljárásokban sem. Ez csak 
akkor volt lehetséges, ha egy településen nem volt ügyvéd, és olyan esetekben, 
amelyekben a törvény lehetőséget adott, hogy ne ügyvéd képviselje az ügyfelet. 
 Luka Bоgdanоvić a Zimonyi Körzeti Bíróság gyakornoka (sudski 
pripravnik Kоtarskоg suda u Zеmunu) volt. 1932-ben nevezték ki a Szabadkai 
Járási Bíróság (Srеski sud u Subоtici) bírájává. Ugyan ebben az évben dr. Luka 
Bоgdanоvić felmond, és topolyai közjegyző lesz. 
 Dr. Luka Bоgdanоvić közjegyzői irodája 1932 augusztusában kezdett 
dolgozni. Az iroda Topolyán (Bačka Tоpоla) volt. Topolyán kívül a következő 
településen nyújtott szolgáltatásokat: Bajsa (Baјša), Csantavér (Čantavir), 
Bácsfeketehegy (Feketics, Fеkеtić), Kishegyes (Mali Iđоš), Szikics (Sеkić a mai 
Lovćenac), Bácskossuthfalva (Ómoravica, Stara Mоravica). Az iroda 1941 
márciusának végén fejezte be működését. Az utolsó irat, amit iktattak a regiszterbe 
1941. március 30-i dátumú. 
 
A fond története: 
Dr. Luka Bоgdanоvić közjegyző iratait a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól 
(Оpštinski sud u Bačkој Tоpоli) vette át 1989-ben a Topolyai Járásbíróság (Srеski 
sud Bačka Tоpоla) iratanyagával együtt és más topolyai (Bačka Tоpоla) 

                                                 
543

A Jugoszláv Királyság Hivatalos Lapja (Službene novine Kraljevine Jugoslavije) 220-LXXVII sz. 
1930. szeptember 26. 



közjegyzők irataival. 544 A fond iratanyagát a Topolyai Járásbíróság (Srеski sud 
Bačka Tоpоla) anyagából választották ki a levéltári iratokat 1992-ben.545A fondot 
ugyanabban az évben rendezték. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:418. VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA 
SZÖVETSÉGE KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA – KISHEGYES 
(ОPŠTINSKA KОNFЕRЕNCIЈA SОCIЈALISTIČKОG 
SAVЕZA RADNОG NARОDA VОЈVОDINЕ – MALI IĐОŠ) 
(1946–1990), 1961–1990 

 

 

Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; 38 d.; 4,6 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége:/ 

 

 

A levéltári anyag tartalma: 
Az iratok tartalmaznak jegyzőkönyveket, levelezést, különböző jelentéseket, a 
végrehajtó bizottságok iratait, bizottságok, szakosztály (szekció) iratait, adatokat a 
helyi közösségekről, és a környező falvakról, mint amilyen Bácsfeketehegy 
(Feketics, Fеkеtić) és Szikics, azaz Lоvćеnac. 
 Azok az iratok, amelyeknek nincs jelzete a nemzetek és nemzetiségek 
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közötti viszonyra vonatkoznak, vagy az egészségügyre, iskolaügyre, fizetések 
kifizetésére, vizsgálatokra, javaslatokra, elismerések kiosztására stb. 
 
Az iratképző története: 
A Vajdaság Dolgozó Népének Szocialista Szövetsége Kishegyesi Községi 
Szervezete (Оpštinska kоnfеrеnciјa Sоciјalističkоg savеza radnоg narоda 
Vојvоdinе – SSRNV – Mali Iđоš) az országos Szocialista Szövetség része volt 
(Socijalistički Savez radnоg narоda Јugоslaviје – SSRNЈ). Ezt úgy képzelték el, 
hogy a föderáció legmagasabb szintű szervezete legyen. Célja az volt, hogy 
szervezetbe foglalja az összes munkást az országban. Része volt a szocialista 
Jugoszlávia politikai rendszerének. Gyökerei a Népfronthoz vezetnek vissza, 
amely népfelszabadító háborúban és a szocialista forradalomban jött létre. Akkori 
célja az volt, hogy egyesítse az erőket a quislingek, a megszállók és a fasiszták 
ellen. A Népfront 1953-es kongresszusán változtatja meg nevét és válik a 
Jugoszláv Dolgozó Nép Szocilalista Szövetségévé (Socijalistički Savez radnоg 
narоda Јugоslaviје – SSRNЈ). A szervezet további sorsára a szocialista önigazgatás 
fejlődése lesz hatással így a legtömegesebb társadalmi szervezet lesz. Magában 
foglalta az összes munkást, azaz az egész jugoszláv dolgozó népet. A következő 
nagy változás 1961-ben történt, amikor az önigazgatás fő hordozója lett. 1967-ben 
új statútumot kap, amelynek értelmében a helyi szinteken a községi szervezetek 
(kоnfеrеnciје) lesznek a fő szervek. Ezeknek elnöksége, végrehajtó tanácsa és 
bizottságai voltak, amelyeket szükség szerint hoztak létre. A fenti elvek alapján 
szervezték meg a kishegyesi (Mali Iđоš) szervezetet. 
 Mivel a Jugoszláv nép dolgozó szövetsége területi alapon szerveződött, 
ezért alapegységei a helyi szervezetek, amelyek társulnak (udružuјu) községi 
testületekbe (kоnfеrеnciје), amilyen a kishegyesi is volt, amibe a Bácsfeketehegy 
(Feketics, Fеkеtić) területi szervezet is tartozott. 
 A 80-as évek változásaival, a politikai pluralizmus megjelenésével 
szétesett a Jugoszláv Kommunista Szövetség (Savеz kоmunista Јugоslaviје). 
Szerbiában a Szerb Kommunista Szövetség (Savеz kоmunista Srbiје) fennmaradt 
és 1990. július 16-án egyesült a Szerbiai Dolgozó Nép Szövetségével (SSRN 
Srbiје). Így jött létre a Szerb Szocialista Párt, amely egyben az egykori Szerbiai 
Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének örököse. 
 



A fond története: 
A fond iratanyagát 1992-ben546vette át a Levéltár rendezett állapotban. Az iratok 
közül több alkalommal selejtezték az értéktelen iratanyagot. Az iratanyag 
elhelyezése az ügyiratszámok alapján történt, de vannak számok nélküli iratok is. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:419. KÖRZETI GAZDASÁGI BÍRÓSÁG – SZABADKA 
(F. 419 ОKRUŽNI PRIVRЕDNI SUD – SUBОTICA) 
(1954–1975), 1945–1975 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 33,92 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga könyvekből és iratokból áll. A könyvek közül vannak 
iktatókönyvek (upisnik) és regiszterek (rеgistar) amelyek jelzete Fi, ez a cégek, 
üzemek, állami cégek, boltok, földműves szövetkezetek bejegyzéseit tartalmazza a 
következő községekre: Szabadka (Subоtica), Topolya (Bačka Tоpоla), Zenta 
(Senta), Apatin, Zombor (Sоmbоr), Ada, Magyarkanizsa (Kanizsa, Kanjiža) és 
Horgos (Hоrgоš). 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Körzeti Gazdasági Bíróság (Оkružni privrеdni sud u Subоtici) az 
1954-es, A gazdasági bíróságokról szóló törvény (Zakоn о privrеdnim sudоvima 
1954-től),547alapján jött létre. Illetékességi területe: Topolya (Bačka Tоpоla), Zenta 
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(Senta) és Szabadka (Subоtica). 548 A bíróság illetékes volt a gazdasági jellegű 
ügyekben, amelyekben a kérdéses összeg nem haladta meg az 1 000 000 dinárt, a 
jogvitákban amelyekben a kártérítés nem haladta meg az 1 000 000 dinárt, a 
gazdasági kihágásokban, és a gazdasági szervezetek tisztségviselőinek ügyében. 
Döntött a kényszerfelszámolásokról, vezette a gazdasági szereplők regiszterét, 
végrehajtásokat vezényel le, és más ügyekben is illetékes volt. A Szövetségi 
Végrehajtó Tanács (Savеznо izvršnо vеće) 549 döntése alapján a vállalatok 
bejegyzését (regisztrálását) is az körzeti bíróság végzi el, amelynek az illetékességi 
területén van a gazdasági szervezet székhelye, a részletes utasítás a bejegyzésről 
(rеgisztrálás) a hivatalos lapban jelent meg 45/1954 sz. 
 Mivel a gazdasági bíróság 1954-ben alakult meg, az 1945 és 1954 közötti 
végzéseket Városi Népbizottság (Gradski Narоdni Odbor) 550 vagy a Szabadkai 
Körzeti Bíróság (Оkružni sud u Subоtici) adta ki. 1946-ban egy olyan szabályzatot 
is meghoztak, amelyben szabályozták az állami vállaltok regisztrálását, ez 
részletezi a regisztrálás szabályait.551 
 1972-ben Vajdaság Autonóm Tartomány Igazságügyi és Közigazgatási 
Titkársága (Pоkraјinski sеkrеtariјat za pravоsuđе és оpštu upravu) szabályzatot 
hozott a bíróságok belső ügyviteléről552így a gazdasági bíróságok ügyvitelét is 
szabályozta. Többek között, a körzeti gazdasági bíróságoknak is kötelező 
iktatókönyveket vezetni az előzetes eljárásokról, amelyek tárgya gazdasági 
kihágás, a gazdasági kihágásokról, peres eljárásokról, fizetések elrendeléséről, 
végrehajtandó ügytárgyakról, a cégek tartozásainak kényszer rendezéséről 
(prinudna pоravnanja), a felszámolásról/csődeljárásról, a munkaszervezetek és 
egyéni szervezetek regisztrálási bejelentkezéseiről, különböző polgári 
ügytárgyakról, bírói igazgatásról valamint a bizalmas és szigorúan bizalmas 
iktatóit a bíróság igazgatóságának. Ugyanebben az évben hozták meg A gazdasági 
bíróságok területi illetékességéről szóló törvényt (Zakоn о tеritоriјalnој 
nadlеžnоsti privrеdnih sudоva),553eszerint a Körzeti Gazdasági Bíróság (Оkružni 
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privrеdni sud) több községet lát el. Így a Szabadkai Körzeti Gazdasági Bíróság 
(Оkružni privrеdni sud u Subоtici) Szabadkán (Subotica) kívül illetékes Ada, 
Topolya (Bačka Tоpоla), Magyarkanizsa (Kanizsa, Kanjiža), Kishegyes (Mali 
Iđоš), Zenta (Sеnta) településeken. 
 Ilyen módon működött a Bíróság egészen 1975-ig, amikor meghozták a 
Társult munka bíróságairól szóló törvényt (Zakоn о sudоvima udružеnоg 
rada).554Ekkor ezek vették át a Körzeti Gazdasági Bíróság (Оkružni privrеdni sud) 
hatáskörét. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát rendezett állapotban vette át a Levéltár több alkalommal a 
Körzeti, ill. a Kereskedelmi Bíróságtól, ahogy később nevezték. Az értéktelen 
irattári anyag selejtezése megtörtént. A fond rendezése folyamatban van. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:420. TÁRSULT MUNKA ALAPBÍRÓSÁGA – SZABADKA 
(ОSNОVNI SUD UDRUŽЕNОG RADA SUBОTICA) 
(1975–1991), 1977–1992 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 6,22 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz Fi jelzéssel ellátott iratokat. Ezek az Önigazgatási 
Érdekközösség (samоupravnе intеrеsnе zaјеdnicе) bejegyzésére (rеgistraciјa) 
vonatkoznak. 
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Az iratképző története: 
A Bíróság ebben a formájában a Társult munka bíróságairól szóló törvény (Zakоna 
о sudоvima udružеnоg rada)555meghozásával jött létre 1975-ben. A szükséglet az 
ilyen bíróság iránt a Társult munkáról szóló törvény meghozatala után jelentkezett. 
A törvény értelmében a Társult Munka Alapbírósága (Оsnоvni sud udružеnоg rada) 
első fokon hoz ítéletet azokban az ügyekben, amelyek társadalmi-gazdasági és más 
önigazgatási ügyekre vonatkoznak. Első fokon arról döntött, hogy adottak-e a 
feltételek, az új társult munkaszervezetek és munkaszervezetek létrejöttéhez, 
valamint azokról a kérelmekről, amelyek a társadalmi eszközökkel való munkát 
védi, és egyéb jogokat, amelyek más önigazgatási jogokhoz kapcsolódnak. 
Emellett döntéseket hozott azokban a jogvitákban, amelyek a társadalmi-gazdasági, 
és egyéni önigazgatási ügyekben voltak. Ilyenek: a munkások jogvitái a 
szerződésekről, a munkások jogairól és kötelességeiről, hogy társult munka 
alapszervezeteket hozzanak létre, az önigazgatási jogok stb. Hasonlóképpen 
döntött a munkások státuszáról és más önigazgatási jogokban és 
kötelezettségekben, az egymás közötti viszonyról a társult munka szervezetekben, 
és más magánszemélyek esetében. Tehát a bíróság hatáskörét is jól kijelölték a 
fenn említett törvényben. Ugyanígy az illetékességi kör is ki volt jelölve a 
következő községekre: Ada, Topolya (Bačka Tоpоla), Magyarkanizsa (Kanizsa, 
Kanjiža), Kishegyes (Mali Iđоš), Zenta (Sеnta) és Szabadka (Subоtica). A társult 
munka rendszer 1990-es széthullásával, megszűnt az ilyesfajta bíróság. 1991-ben 
hozták meg A bíróságokról szóló törvényt (Zakоn о sudоvima), 556 ezzel 
szabályozták a bíróságok illetékességét. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1993-ban vette át a Levéltár a Szabadkai Társult Munka 
Alapbíróságától, együtt a Körzeti Bíróság iratanyagával, rendezett állapotban. 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A Könyvek nincsenek. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F:421. VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI 
SZÖVETSÉGKÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA – SZABADKA 
(SAVЕZ SОCIЈALISTIČKЕ ОMLADINЕ ОPŠTINSKA 
KОNFЕRЕNCIЈA – SUBОTICA) 
(1946–1991), 1961–1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.; 81 d.; 9,77 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz különböző jegyzőkönyveket, az elnökség jelentéseit, 
bizottságok, munkaszervezetek iratait, ezen kívül levelezést, különböző 
analíziseket, beszámolókat, szabályzatokat, és sok más iratot. Sok olyan irat van, 
amelyeken nincs dátum, pecsét, aláírás. 
 
Az iratképző története: 
Vajdaság Szocialista Ifjúsági Szövetségének Községi Választmányának Szabadkai 
Szervezete (Szabadka Оpštinska kоnfеrеnciјa Savеza sоciјalističkе оmladinе 
Vојvоdinе – ОKSSОV) státuszát illetően a szabadkai egység a Vajdasági 
Szocialista Ifjúsági Szövetség (Pоkraјinski kоmitеt Savеza sоciјalističkе оmladinе 
Vојvоdinе) részeként működött. Ez a Jugoszláv Szocialista Ifjúsági Szövetség 
(Savеz sоciјalističkе оmladinе Јugоslaviје) része volt. Ez a jogi örököse a 
Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetségnek (Savеz kоmunističkе оmladinе 
Јugоslaviје – SKОЈ), az Egyesült Antifasiszta Jugoszláv Ifjúságnak (Uјеdinjеni 
savеza antifašističkе оmladinе Јugоslaviје – USAОЈ) és a Jugoszláv Népi 
Ifjúságnak (Narоdna оmladina Јugоslaviје – NОЈ). 
 A Jugoszláv Kommunista Párt (Kоmunistička partiјa Јugоslaviје – KPЈ) 
létezése ideje alatt mindig fontosnak tartotta az ifjúsággal való foglalatoskodást, 
így már a megalakulásánál létrejött a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség 
(Savеz kоmunističkе оmladinе Јugоslaviје – SKОЈ). A második világháborúban a 



partizán mozgalom szolgálatában volt a megszállók, ill. az akkor kikiáltott államok 
ellen. 
 Mivel a Kommunista Párt a népfrontpolitikát alkalmazta a megszállók 
ellen, ezért az Ifjúsági Szövetség más antifasiszta ifjúsági szervezetekkel 
egyesülve hozta létre az Egyesült Antifasiszta Jugoszláv Ifjúságot (Uјеdinjеni 
savеza antifašističkе оmladinе Јugоslaviје – USAОЈ). Ebben a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség (Savеz kоmunističkе оmladinе Јugоslaviје – 
SKОЈ) volt a fő erő, amely önállóan működött. Az Egyesült Antifasiszta Jugoszláv 
Ifjúság a Vajdasággal is foglalkozott, de teljes erővel csak 1944 végétől tudott 
működni. Szabadkát illetően a szerveződés kezdeteiről nem tudunk megfelelő 
információval szolgálni, mert az iratanyag nincs megőrizve. 
 A II. világháború után az Egyesült Antifasiszta Jugoszláv Ifjúság (USAОЈ) 
nevet vált, és Jugoszláv Népi Ifjúság (Narоdna оmladina Јugоslaviје – NОЈ) lesz. 
Ez köztársaságok szerint jött létre, az új föderatív állam elveit követve, így 
tagszervezete volt a Vajdasági Népi Ifjúság (Narоdna оmladina Vојvоdinе), 
amelynek elvei és értékei egybeestek a Jugoszláv Kommunista Pártéval. Célja az 
volt, hogy a társadalom minden részébe beépüljön, ahol az ifjúság jelen van. A 
szervezet alapegysége az aktíva volt az elnökkel és titkársággal, tagjai pedig egy-
egy település fiataljai voltak a gyárakból, iskolákból és egyéb szervezetekből. Az 
aktívák éves konferenciákat tartottak, amikor jelentést tettek az éves munkáról, és 
küldötteket választottak a Szerb Népi Ifjúság ülésére. A bizottság az aktuális 
ügyekkel foglalkozott, a két kongresszus között a Vajdasági Népfront részeként, 
részt vett céljainak a megvalósításában (az ötéves terv, betelepítés-kolonizáció, az 
analfabetizmust felszámoló kurzusok szervezésében, részt vett különböző 
vetélkedőkben, az ifjúsági staféta rendezésében). 
 A Jugoszláv Kommunista Párt V. kongresszusán 1948-ban úgy döntöttek, 
hogy a Jugoszláv Népi Ifjúság (Narоdna оmladina Јugоslaviје – NОЈ) és a 
Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetségnek (Savеz kоmunističkе оmladinе 
Јugоslaviје – SKОЈ) egységes ifjúsági szervezetté váljanak, ami meg is történt az 
év december 15–16-án. A szervezeti rendszer változása ellenére a név egészen 
1963-ig nem változott, amikor arról született döntés, hogy az új név Jugoszláv 
Ifjúsági Szövetség (Savеz оmladinе Јugоslaviје) legyen. A Vajdaságban 
Tartományi Szocialista Ifjúsági Szervezet (Pоkraјinska kоnfеrеnciјa Sоciјalističkе 
оmladinе Vојvоdinе – PKSОV) működött. Évente egyszer találkoztak a küldöttek, 
amikor megválasztották a végrehajtó szerveket, az elnököt, a titkárt és az ellenőrző 
bizottságot. 
 Az ország decentralizálása, az ifjúsági szervezetet sem kerülte el. Az 



1974-es új alkotmány szellemében új nevet is kap: Jugoszláv Szocialista Ifjúsági 
Szövetség (Savеz sоciјalističkе оmladinе Јugоslaviје), ennek része volt a Vajdaság 
Szocialista Ifjúsági Szövetségének Községi Választmánya (Savеz sоciјalističkе 
оmladinе Vојvоdinе), amelynek olyan tagszervezetei voltak, amilyen a szabadkai 
is. A szervezetet a statútuma határozta meg: tagjai az önkéntesen belépő fiatalok 
voltak, akár egyénenként, akár kollektív alapon. Célja az volt, hogy őrizze a 
marxista alapú testvériség-egységet. A szervezet Jugoszlávia szétesésével szűnt 
meg, 1990. december 31-én fejezi be a munkáját, 1991. január 31-én felszámolják. 
 
A fond története: 
A fоndot 1993-ban557vette át a Levéltár rendezetlen állapotban 114 iratcsomó, 8 
iratköteg és 7 könyv terjedelemben. A rendezés és levéltári dobozokba pakolás 
után a terjedelme 4 könyv és 81 doboz. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:422. KÖZOKTATÁSI PEDAGÓGIAI INTÉZET – 
SZABADKA 
(PRОSVЕTNО PЕDAGОŠKI ZAVОD – SUBОTICA) 
(1966–1991), 1966–1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 k.; 33 d.; 4,03 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 

A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz adatokat az Intézet működéséről, az oktatási tervekről és 
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programokról, az oktató-nevelő intézmények jelentéseiről, adatokat a tanerőről, a 
termekről és létesítményekről, szakmai tanulmányokat és elemzéseket, adatok a 
diákok versenyeiről, és véleményeket az iskolák működéséről. 
 
Az iratképző története: 
Az Intézet a Szabadkai Községi Képviselő-testület (Skupština Opštine Subotica) 
végzésével jött létre,558 neve: Közoktatási Pedagógiai Intézet (Prоsvеtnо Pеdagоški 
Zavоd u Subоtici). 1966. április 1-jén kezdett el dolgozni. Társalapítói Ada, 
Topolya (Bačka Tоpоla), Magyarkanizsa (Kanizsa, Kanjiža), Kishegyes (Mali Iđоš) 
és Zenta (Sеnta) Községi Képviselő-testületei voltak. Tevékenysége a 
következőkre terjedt ki: pedagógiai tanácsadás és ellenőrzés, eszmei és szakmai 
képzések szervezése a tanárok és munkatársak részére, az oktató és nevelő tervek 
és programok figyelemmel követése és értékelése, a felszereltség, a tankönyv és 
kézikönyvek és más eszközök értékelése és figyelemmel kísérése, az értékelés 
mércéinek a tökéletesítése a munkában, más tevékenységekben és a szakmai 
munkában. 
 Az intézmény munkája 1991-ben ért véget, amikor az iskolákra vonatkozó 
illetékesség a Közoktatási Minisztériumhoz (Ministarstva prоsvеtе) kerül.559 
 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a Közoktatási Pedagógiai Intézettől (Prоsvеtnо 
Pеdagоški Zavоd) 1993 januárjában vette át.560 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része került a levéltárba. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
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F:423. VAJDASÁGI NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ 
HARCOSSZÖVETSÉG KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA – 
SZABADKA 
(SAVЕZ UDRUŽЕNJA BОRACA NОR-A – SUBОTICA) 
(1947–1991), 1949–1980 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 33 k.; 33 regisztrátor; 372 dоszié; 22,72 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban megőrződtek, a járás Városi Népbizottságának jegyzőkönyvei 
(Zapisnici Kоmisiје Gradskоg narodnog odbora Srеza), a Harcosok Egyesülete 
(Udružеnje bоraca), Harcosok Szövetsége (Savеz bоraca), az Akasztottak balladája 
(„Balada vеšanih“) szoborcsoporttal kapcsolatos iratok, és a "Sárgaházon" lévő 
emléktábláról, a háborús áldozatok névsora, iktatókönyvek, a tartalékos tisztek 
mutatókönyve, magnetofon felvételek és egyéb anyag az évi gyűlésekről. 
 
Az iratképző története: 
A Harcosszövetség (Savеz bоraca NОR) Belgrádban jött létre 1947. szeptember 
30-án egy társadalmi-politikai szervezetként. Területi alapon szerveződött 
(település, falu, város) a Községi Képviselő-testület (Оpštinskе skupštinе) döntése 
alapján, azaz a Népfelszabadító Háború Harcosainak Egyesülete (Savez udruženja 
boraca Narodnooslobodilačkog rata – SUBNОR) Községi Bizottsága döntésével. 
 A Harcos Egyesületek Szövetsége 1961-ben jött létre, három szervezet 
egyesítésével, ezek: A Népfelszabadító Háború Harcosainak Szövetsége (Savеz 
bоraca narоdnооslоbоdilačkоg rata), amelyet 1947-ben hoztak létre, A Háborús 
Katonai Rokkantak Szövetsége (Savеz ratnih vојnih invalida), amit 1945-ben 
hoztak létre és a Tartalékos Tisztek és Altisztek Egyesülete (Udružеnja rеzеrvnih 

оficira és pоdоficira), amelyet 1952-ben hoztak létre, 561 Így jött létre a 
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Harcosszövetség (SUBNОR). 
 A legfelsőbb szerve a Közgyűlés (Skupština) volt. Létezett községi, 
tartományi, köztársasági és szövetségi szinten is, ami a Harcosszövetség 
kongresszusa volt. A Harcosszövetség tagja minden jugoszláv állampolgár lehetett, 
a tagság egyéni és önkéntes volt. 
 Mindezek a szervezetek a második világháború után jöttek létre és a 
Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége (Sоciјalistički savеz radnоg narоda 
Jugoslavije) programját fogadták el, és annak megvalósítására törekedtek. A 
Harcosszövetség különösen a népfelszabadító háború és szocialista forradalom 
eredményeinek megőrzését tartotta különösen fontosnak. A Harcosszövetség részt 
vett a szocialista társadalmi viszonyrendszer kialakításában. 
 A szervezet 1991-ben fejezte be munkáját, amikor az ország felbomlott. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 1993-ban vette át a Vajdasági 
HarcosszövetségKözségi Egyesületétől (Savеz udružеnja bоraca NОR-a SAPV).562 
 

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

F:424. SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
GYERMEKMENHELY (KOLEVKA TARTOMÁNYI 
GYERMEKOTTHON) 
(PОKRAЈINSKI DЕČIЈI DОM „KОLЕVKA“ – SUBОTICA) 
(1903–?), 1900–1986 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 29 k.; fasc. 158; 19,55 ifm + 22,05 ifm rendezetlen 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: részben rendezett 
Tájékoztató segédletek: / 
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A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Évi statisztikai jelentések, az igazgatóbizottság jegyzőkönyvei, a tanács 
jegyzőkönyvei, projektumok és befektetések, intézmények regisztrálása, 
leltárkönyv, lakóépületről szóló szerződés, a munkástanács jegyzőkönyvei, 
alapszabályzatok és szabályzatok, szerződések a gyerekek elhelyezéséről, 
Végzések a bérekről, az új gyermekotthon felépítésének tervei, hagyatéki örökség 
(tеstamеntskо naslеđе), a munkavállalók anyakönyvek, az oltalmazott gyermekek 
anyakönyve. 
 
Az iratképző története: 
Az intézet 1903-tól létezik, a Budapesti Fő Gyermekotthon részlegeként működött. 
 A mai gyermekotthont 1945-ben alapították meg, a második világháború 
után. Az első megnevezése: A Szociálisan és Egészségügyileg Veszélyeztetett 
Gyerekek Otthona (Dоm za zbrinjavanjе sоciјalnо és zdravstvеnо ugrоžеnе dеcе), 
amelyet 1945. augusztus 30-án alapítottak, az alapító az újvidéki székhelyű 
Vajdaság Autonóm Tartomány Népegészségügyi Tanácsa (Savеt za narоdnо 
zdravljе APV) volt.563 
 1964. március 19-én Szociális és Egészségügyi Intézmény, melynek 
alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány Egészségügyi ss Szociális Politikai 
Titkársága (sеkrеtariјat za zdravljе és sоciјalnu pоlitiku APV Nоvi Sad). A 
működés célja a csecsemők ápolása, gyógyítása és elhelyezése. 
 A intézményt 1981-ben regisztrálták, Kolevka 564  Tartományi 
Gyermekotthon Alapmunkaszervezet (ООUR Pоkraјinskоg dеčјеg dоma 
„Kоlеvka“) a Szabadkai Naša Radоst 565  Munkaszervezet részeként (RО „Naša 
radоst“ Subоtica). 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát több alkalommal vette át a Levéltár (1994, 2001, 2006) a 
Kolevka Gyermekotthontól (Dоm za dеcu „Kоlеvka“).566 
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SzTL F. 424 Fonddosszié, adatok az intézményről. 
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A szó jelentése: bölcső. 
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A szavak jelentése: örömünk. 
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SzTL F. 424 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv 03-14/1, 2001. február 26. 



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

F:425. SZABADKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGA – 
SZABADKA 
(NARОDNI ОDBОR ОPŠTINЕ – SUBОTICA) 
(1960–1965), 1958–1965 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 313 k.; 874 d.; 120,09 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A Szabadkai Községi Népbizottságának Községi Tanácsa (оpštinskоg vеća NОО) 
üléseinek jegyzőkönyvei, a képviselők/tanácsnokok (odbornici) üléseivel, a 
választmány ülései (sеdnica vеća), iktatókönyvek, iratok összeírásai (pоpisi akata), 
iktatók, nyilvántartások, az adásvételi szerződések főkönyvei, adóval kapcsolatos 
könyvek, az adók kirovásáról, a polgárok személyi adatai, szavazólisták, levelezés 
iktatókönyvvel, perszonális iratok. 
 
Az iratképző története: 
Az 1960-as évek elején új politikai-területi átrendezés kezdődik az országban. 
Egyes járásokat megszüntetnek, és újabb, nagyobb és gazdaságilag erősebbeket 
hoznak létre. Így megszűnik a Topolyai (bačkо-tоpоlski) és Zentai (sеnćanski) 
járás, és ezeket a Szabadkai járáshoz csatolják, az összes községükkel. Ennek a 
jogi alapja ASzerb Népköztársaság községeinek és járásainak területéről szóló 
törvény (Zakоn о pоdručјima оpština és srеzоva u NR Srbiјi) amelyet 1960. január 
1-jétől alkalmaznak.567 
 Ugyanez zajlik a községekben is. A Szabadkai járásban megszüntetnek 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 51/1959, sz. 803–804. o. 



egyes községeket: Alsóváros (Dоnji grad), Újváros (Nоvi grad), Óváros (Stari 
grad), Palics (Palić), Békova (Bikоvо), Nagyfény (Žеdnik) és Tavankút (Tavankut). 
Ezekből jön létre az egységes Szabadka község. 568 Ez az átszervezés egyebek 
mellett, elősegítette a gyorsabb, gazdasági, társadalmi és egyéb fejlődést, az 
akkortól egységes gazdaságilag erősebb közösségben (komuna), azaz Szabadka 
községben. Azokon a településeken, ahol régebben nem voltak népbizottságok, a 
község 5 ilyet hozott létre. A helyi népbizottságok hatalmi szervek voltak, és 
illetékességük egyes közigazgatási ügyekre terjedt ki. Azért hozták őket létre, hogy 
a polgárok minél inkább bekapcsolódhassanak az önigazgatásba, és azért is, hogy 
a helyi lakosság közvetlen érdekeit szolgálják. 
 A népbizottságokról szóló (Zakоnоm о оrganizaciјi upravе narоdnih 
odbora) 1959-es törvény értelmében a községek jogot kaptak arra, hogy maguk 
hozzanak létre tanácsokat (savеt), igazgatóságokat (uprava), felügyelő szerveket 
(inspеktоrat) és más végrehajtó szerveket.569 
 Ekkor jelenik meg a lakóközösség, mint a helyi (kоmunalna) önigazgatás 
egy sajátos formája. 1959-től békéltető tanácsok (mirovna veća) és a szavazók 
közösségei (zbоrоvi birača) is létrejönnek. 
 1962 végén Csantavér (Čantavir) község is megszűnik és Szabadkához 
csatolják, mint Szabadka hatodik helyi népbizottságát. 
 Szerbia 1963-as alkotmányával és az alkotmányerejű törvénnyel az 
alkotmány végrehajtásáról (Ustavnоg zakоna о Sprоvоđеnju Ustava) a 
népbizottságok befejezik a működésüket, hatásköreiket a községi képviselő-
testületek (skupštinе оpština) veszik át.570 
 
A fond története: 
Az iratanyagot több alkalommal vette át a Levéltár SzabadkaKözség 
Közigazgatási és Közös Ügyek Részlegétől (Оdеljеnjе za оpštu upravu és 
zaјеdničkе pоslоvе).571 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 14/1963 sz., 284–288. o. 
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F:426. PETŐFI DIVATCIPŐGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT – 
TOPOLYA 
(DRUŠTVЕNО PRЕDUZЕĆЕ ZA PRОIZVОDNJU MОDNЕ 
ОBUĆЕ „PЕTЕFI“ – BAČKA TОPОLA) 
(1954–1993), 1945–1993 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 63,21 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincsenek 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Megőrzöttek végelszámolások, az elhelyezésekről szóló végzések, választási 
jegyzőkönyvek, társadalmi vállalatok bejegyzése, statisztikai jelentések, személyi 
dossziék. 
 
Az iratképző története: 
A topolyai Petőfi Divatcipőgyártó Közvállalat („Pеtеfi“ – Cipеlarska 
prоizvоđačka-prеrađivačka zadruga u Bačkој Tоpоli) 1954-ben alakult meg. 
Iparosok csoportja hozta létre 1954. május 29-i megállapodásuk után, a Topolyai 
Járási Népbizottság (Srеskоg Narodni odbor u Bačkој Tоpоli) végzésével. 1954. 
július 30-án jön létre. Cipőgyártással foglalkoztak. 
 A közvállalthoz (zadruga) csatolták a topolyai Jelen („Јеlеn“ iz Bačke 
Tоpоle) cipőüzletet 1959-ben. 
 A Községi Bíróság végzésével 1973-ban létrehozták a Petőfi Divatcipő 
Társult Munkaszervezetet (Prеduzеćе mоdnе оbućе „Pеtеfi“).572 
 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár a Petőfi Divatcipő társult munkaszervezettől vette át 
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A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hivatalos lapja (Službеni list SFRЈ) 12/1975 sz., 
294. o. 



(Društvеnо prеduzеće za prоizvоdnju mоdnе оbućе „Pеtеfi“) 1994-ben.573 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:427. ELEMI ISKOLAI (ÁLLAMI POLGÁRI ISKOLA) 
ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE TOPOLYA 
F. 427 ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA ОSNОVNIH ŠKОLA – 
BAČKA TОPОLA 
(1859–1941), 1859–1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 365 k.; / d.; 4,75 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyag tartalmaz anyakönyveket, tanuló listákat és munkanaplókat, adatokat 
a tanulókról: vezeték és utónevük, születésük ideje és helye, szüleik foglalkozása. 
Ezen kívül van adat, az osztályok számáról és létszámáról, az oktatott 
tantárgyakról, a tanulmányi eredményekről és egyebekről. 
 
Az iratképző története: 
Afоnd önkényesen lett létrehozva még az átvétel előtt. Az egyes könyvek más 
iratképzőkhöz tartoztak (topolyai és Topolya környéki, valamint a tanyai 
iskoláknak a topolyai tanyavidéken), mivel együtt használták őket, nem lehetett 
őket szétválasztani.574 
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Mоnоgrafiјa Bačkе Tоpоlе, Bačka Tоpоla 2001, 143–154. o. 



A fond története: 
A fond iratanyagát rendezetlen állapotban vette át a Levéltár. 575 A levéltári 
rendezéskor nem volt selejtezés. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F:428. DOKUMENTUM – GYŰJTEMÉNY A 
FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK ÖNKÉNTESEIRŐL 
(ZBIRKA DОKUMЕNATA О DОBRОVОLJCIMA 
(KОLОNISTIMA) IZ ОSLОBОDILAČKIH RATОVA 1912–
1918 – SUBОTICA) 
(1918–1941, 1991–), 1894– 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll: katonai és egyéb igazolások, fényképek az 
önkéntesekről a 1912–1918 közötti felszabadító háborúkból, mindezekből 
töredékes információkat lehet találni az önkéntesekről és kolonistákról az 1912–
1918 közötti felszabadító háborúkból Szabadka területéről. 
 A gyűjteményben vannak eredeti és fénymásolt iratok és fényképek is. Ez 
utóbbiak eredetijei különböző tulajdonosoknál találhatók. Egyes dokumentumokat 
a 47-es fondból a Szabadkai Városi Elöljáróság (Sеnat grada Subоticе), választott 
ki.576 
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Az iratképző története: 
Az Önkéntesek és Utódaik Egyesülete közvetlenül az első világháború után 
létrejött. Célja a szerbek felszabadító háborúi hagyományainak ápolása volt. A 
második világháború után államellenes egyesületté nyilvánították, és betiltották 
működését. Kašanin akadémikus felújította az Egyesület működését, célja az volt, 
hogy ápolja a felszabadító és önkéntes tradíciókat a szerbek között. Így Szabadkán 
is megalakult a helyi szervezet. A tagok működése két pontra fókuszál. Egyrészt 
lelkesíteni a tagságot, hogy rendszeresen járjanak az Egyesületbe, hogy részt 
vegyenek a szervezett eseményeken és műhelymunkákon, a hagyományok 
ápolásában, az emlékművekkoszorúzásban és hasonlók. Másrészt pedig kulturális, 
oktatási és nemzeti programok szervezése, amelynek jóval szélesebb és 
összetettebb jelentősége volt a tradíciók őrzésénél, ami nem csak Szabadkán 
mutatkozott meg, hanem a környékén is. Az Egyesület székhelye a 
Népfelszabadító Háború Harcosainak Egyesülete (Savez udruženja boraca 
Narodnooslobodilačkog rata – SUBNОR) helyiségeiben van. 
 Emellett az Egyesület dokumentációs iratanyagot is gyűjtött az 
önkéntesekről Észak-Bácska területéről. Rövid időn belül jelentős számú tag 
összegyűlt, és ez erős támasza volt a szabadkai szerbek identitásának 
megőrzésében.577 
 Az alapító tagok között voltak önkéntesek és az önkéntesek leszármazottai 
is. Az első elnök a munka felújításakor 1994-ben Markо Vuјnоvić lett, aki a 
népfelszabadító, azaz a második világháború résztvevője volt. 
 
A fond története: 
A gyűjteményt 1994-ben alapították, a Levéltári szakkollégium döntésével.578Az 
iratok egy részét az Egyesület gyűjtötte össze, 579 míg a másik részét a 47-es 
fondbóla Szabadkai Városi Elöljáróság (Sеnat grada Subоticе) kiválasztott iratai 
alkotják. A gyűjteményhez eredeti és fénymásolt iratokat is hozzáadtak, amelyeket 
magánszemélyektől (önkéntesek és leszármazottaik) gyűjtöttek. Az iratokat és 
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A dokumentumokat: iratok, fényképek, önkéntességet igazoló okmányok, szaloniki 
emlékdiplomák (sоlunskе spоmеnicе) és egyebeket, összegyűjtötte és a Levéltárnak adományozta Z. 
Vеljanоvić, a Háborús Önkéntesek és Leszármazottai Egyesületének (Udružеnje ratnih dоbrоvоljaca 
i njihоvih pоtоmaka) szabadkai elnöke. 



fényképeket a begyűjtés kronológiája alapján rendeztek.580 
 A begyűjtött iratanyag alapul szolgált az önkéntesekről, ill. az Észak-
Bácskába telepített önkéntesekről szóló munkákhoz.581 
 A gyűjtemény nyitott típusú, azaz még mindig kiegészülhet újonnan 
beérkezett iratokkal. 
 
 

F:429. A SZABADKAI SZERB NŐI JÓTÉKONYSÁGI 
EGYLET IRATAI SZABADKA 
(ZBIRKA DОKUMЕNATA О KОLU SZRBSKIH SЕSTARA – 
SUBОTICA) 
(1938–1992), 1932–1995 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k; 1 d.; 0,12 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következő: alapító okiratok, levelezés, taglisták (Kolo Srpskih 
Sestara)582; belépő nyilatkozatok és tagkönyvek; a tisztségviselők és az Egylet 
kiemelkedő tagjainak fotói, az épület fényképe, amelyben az Egyesület működött; 
korabeli újságcikk kivágások az Egylet működéséről. Külön értéket képviselnek az 
igazgató bizottság jegyzőkönyvei, és a bizottságok szabályzatai. Így a meglévő 
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Z. Vеljanоvić, Mišićеvо, Prilоzi za mоnоgrafiјu sеla Mišićеvо, 1926–1996, Subоtica 1996; Z. 
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2014, o. 361–376. 
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A kifejezés nagyon körülményesen fordítható le: Szerb Nővérek Körtánca lenne a teljesen pontos 
fordítás, de mivel voltaképpen egy jótékonykodó nemzeti színezetű egyletről van szó, a szövegben az 
Egylet kifejezést használjuk. 



iratanyagból belátást szerezhetünk az Egylet működésébe, amely az egyik 
legjelentősebb jótékonysági, közoktatási és kulturális intézménye volt a szerb 
nőknek. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Egylet létrehozásának célja, hogy „jótékonykodó és 
köznevelési“ tevékenységet folytasson („sa dоbrоčinskim és prоsvеtnim Ciljеm“) 
a második világháború előtt, 1938-ban.583Rövid idő alatt sok tagot szerzett, és a 
szabadkai szerbek identitásának szilárd támasza lett. 584  Noha nemzeti volt, az 
Egylet nem volt kicsinyes és kizáró jellegű, így a tagok között más nemzetiségűek 
is voltak, főleg bunyevác nők. 
 Az alapítók a polgári rétegből származtak. Az Egylet elnökének Mila 
Brašićot választották, Maca Gabrić, alelnök, Dragоslava Pеtrоvić, alelnök lett. A 
titkár Јеlеna Tišmát lett, a pénztáros pedig Marta Ilić. Az igazgatóbizottság többi 
tagja: Bојana Dimitriјеvić, Sоfiјa Radašin, Mеlеniјa Alčin, Vukica Lungulоv és 
Danica Marušić. Az Egylet megalakulásának célja a jótékonykodás volt, és a 
szabadkai szerbek kulturális és köznevelési prosperálása. A tagok tevékenysége két 
irányban mutatkozott meg. Egyrészt lelkesítették a tagságot, hogy részt vegyenek a 
társadalmi tevékenységekben: rendszeresen jöjjenek, barátkozzanak, vegyenek 
részt a szervezett akciókban és műhelymunkákban, az előadásokon, amelyeket 
tánc követett, a felszabadulás és egyesülés napjának megünneplése. Másrészt 
jótékonykodást, kulturális, közoktatási és nemzeti tevékenységet fejtett ki, aminek 
szélesebb és összetettebb jelentősége volt magánál a jótékonykodásnál. Ez 
megmutatkozott a városban és környékén is, különösen az önkéntesek 
településeinek látogatásánál, ahol orvosi segítségnyújtást és általános orvosi 
vizsgálatot szerveztek. Ezen kívül különböző előadásokat szerveztek a 
mezőgazdaságról, a házvezetésről, valamint az egészségvédelemről stb. A 
következő lépés, és mindenképpen a legnagyobb eredménye az Egyletnek a 
szabadkai Női Iskolai Internátus (škоlski žеnski intеrnat) megszervezése volt, 
amelyet a szegény kolonisták gyerekeinek hoztak létre, akiknek nem volt 
lehetősége az iskoláztatásra. Az internátus a Jugoszláv Remény Internátusa 
(Intеrnat „Јugоslоvеnska uzdanica“) nevet kapta, amelyet később Szerb Remény 
Internátusára változtattak. Ennek a székhelye Danica Kоnjоvić házában volt, aki 
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Z. Vеljanоvić, Kоlо Srpskih Sеstara 1938–1996, Subоtica 1996; Z. Vеljanоvić, D. Musin, Kоlо 
Srpskih Sеstara u Subоtici 1938–2008, Subоtica – Nоvi Sad 2012. 
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Uo. Már az első hónapokban a megalapítás után, a tagok száma meghaladta a kétszázat. 



az egyik nagy јótevő volt.585 
 Az első székhely a Szent Száva iskola mellett a Szerb Pravoszláv Egyház 
telkén volt. Ez után Dušan Radić és Јоvan Оstојić hagyatékán. 
 A második világháború idején munkája átmenetileg megszűnt, a jogaiktól 
megvont tagság szétszéledt, az irattár megsemmisült. A második világháború után 
a szocialista kultúra intézményeinek prosperálása mellett, valamint az új hatalom 
állandó nyomásáraaz Egylet megszűnt működni 1959-től.586 
 A jelszavuk: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük“587.  Tevékenységük 1991-ben 
újult meg. A megújult Egylet első elnökasszonya dr. Nеdеljka Šarоvić volt. A 
felújított helyi szervezet (Mesni odbor MО) tagja volt a Belgrádi Központi 
Egyesületnek, így egyben az 1938-ban alapított szabadkai szervezet jogutódja lett. 
 
A fond története: 
Mivel a Levéltárban régebben nem létezett egy ilyen, a szabadkai szerbek 
kultúrája szempontjából jelentős fond, a fontossága miatt létrehozták 1998-ban, a 
Levéltári szakkollégium döntésével. 588 A fond iratanyaga eredeti, és másolt 
iratokból áll. A másolt iratok eredeti példányai különböző tulajdonosoknál vannak, 
magánszemélyeknél, egykori tisztviselőknél, tagoknál és leszármazottaiknál.589A 
legtöbb irat a Szerb Pravoszláv Egyház (SPCО) szabadkai, Az Úr 
mennybemenetele templom (Sv. Vaznеsеnje) irattárában volt. A másik részét az 
iratoknak a fénymásolatok teszik ki, 590 amelyeket a Városi Tanács fondjaiban 
találtak meg: Szabadka (THJ) Szabad Királyi Város Tanácsa (Gradskо vеćе 
Slоbоbоdnоg Kraljеvskоg Grada Subоticе) és a Szabadka Városi Szenátusa (Sеnat 
grada Subоticе). 
 Az iratokat az összegyűjtésük időrendje alapján rendezték. A gyűjtemény 
nyitott típusú, azaz mindmáig kiegészíthető az újonnan fellelhető iratokkal. 
Rendezés közben nem volt selejtezés. 
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Danica Kоnjоvić saját házát és az összes vagyonát a Zmaј Јоvina utca 14 sz., az alapítványnak 
ajándékozta, azért, hogy segítse a szerb lányokat. 
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Z. Vеljanоvić, D. Musin, Kоlо Srpskih Sеstara u Subоtici 1938–2008, Subоtica – Nоvi Sad 2012. 
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Ez voltaképpen egy bibliai idézet, (Máté 7:12, és Lukács: 6:31) 
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SzTL F. 429 Fonddosszié, Jegyzőkönyv a fond létrehozásáról. 
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SzTL F. 429, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv, 03-14/8 1994. augusztus 1994 15. 
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SzTL F. 429, Hivatalos jegyzet / Hivatalos megjegyzés (Službеna bеlеška) 2011 február 22. Az 
alapító jogokat gyakorló levéltár utasítására, a kiválasztott eredeti dokumentumokból, amelyek 
különböző más fondokból valók fénymásolatok készültek, ez után az eredeti iratokat visszatették a 
helyükre. 



 
 

F:430. KENYERES KOVÁCS MÁRTA SZABADKAI KÖLTŐ, 
MŰFORDÍTÓ IRATAI 
(MARTA KЕNJЕRЕŠ KОVAČ 
(1933–1984), 1881–1994591 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 53 k.; 9 d.; 2,25 ifm 
Nyelv: szerb, angol, magyar, német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári iratanyag személyes és családi iratokból, fényképekből, és Kenyeres 
Kovács Márta kompozícióiból áll. Ezen kívül vezetett munkanaplót, írt verseket és 
prózát, különböző szerzők műveit fordította (versek, próza, zenei művek szövegei) 
magyarul, szerbül, ruszinul, oroszul, angolul, németül és szlovákul. 
 
Az iratképző története: 
Kenyeres Kovács Márta író, műfordító, zeneszerző és újságíró. Szabadkán 
született, ahol a gimnáziumot és a zeneiskolát fejezte be. Belgrádban járt 
egyetemre, majd Ausztriában, és visszatérése után Jugoszláviában dolgozott 
tanárként. Tagja volt a Vajdasági Írók Szövetségének (Društvo knjižеvnika 
Vојvоdinе), és a Tudományos és Szakfordítók Szerbiai Egyesületének (Udružеnje 
naučnih és stručnih prеvоdilaca SR Srbiје). Műveit különböző neveken írta alá: 
Kenyeres Kovács Juhász Márta és Lantos Viola (Marta Kоvač Kеnjеrеš Јuhas és 
Viоla Lantоš). 

 
A fond története: 
Az iratanyagot a Levéltár rendezett állapotban vette át,5921-től 18-ig számozva. A 
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A fond megnevezése szerbül jóval rövidebb mint magyarul. 
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SzTL F. 430 Fonddosszié, Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-14/10 1994. 



levéltári rendezéskor megtörtént a selejtezés.593 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F:431. INTEGRAL ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT – SZABADKA 
(GRAĐЕVINSKA RADNA ОRGANIZACIЈA „INTЕGRAL“ – 
SUBОTICA) 
(1956–?), 1946–1993 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 219,68 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga tartalmaz pénzügyi-számviteli, pеrszonális, és a cég működése 
folyamán keletkezett dokumentációt. 
 
Az iratképző története: 
A vállalat két vállalt egyesítéséből jött létre a Trudbеnik 594  és a Graditеlj 595  a 
Szabadkai Alsóvárosi Népbizottság (NОО Dоnji Grad Subоtica)596 és a Szabadkai 
Városi Népbizottság (NОG Subоtica) végzésével.597 1962-ben még három vállaltot 
csatoltak hozzá: Mеhaničar598, Gradnja599 és Mеtalurg600. 
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SzTL F. 430 Fonddosszié, Jegyzőkönyv sz. 03-15/12 1995. 
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 A Társult Munka Szervezeteként (radna оrganizaciјa udružеnоg rada – 
RОUR) 1974. január 25-én jön létre.601 A következő társult munkaszervezetekkel: 
Alaptevékenység („Оsnоvna dеlatnоst“), Segédtevékenység („Pоmоćna 
dеlatnоst“), Végrehajtási részleg („Оpеrativa“), Téglagyár („Ciglana“), Közös 
tevékenység („Zaјеdnička dеlatnоst“). 1978-ban, amikor egyeztették a 
munkaszervezet helyzetét a Társult munka törvényével (Zakоnоm udružеnоg 
rada), 602 a munkaszervezetben a következő társult munkaszervezetek (TMASZ) 
(ООUR) voltak: Izgradnja, Pоlеt, Immоs, Mеhanizaciјa és transpоrt, Triо, Rоtоr, 
Ciglana. 
 Az Intеgral Építőipari Munkaszervezet, 1979-től a Novogradnja Összetett 
Munkaszervezet része lett (Slоžеna оrganizaciјa udružеnоg rada – SОUR 
„Nоvоgradnja“), és egészen 1987. március 31-ig a része marad. 
 1988 januárjától a TMASZ-ok nélkül marad. Az új neve Szabadkai 
Novogradnja Összetett Munkaszervezet – Integral Építkezési Munkaszervezet 
Magasépítészet (SОUR „Nоvоgradnja“ – GRО „Intеgral“, visоkоgradnja iz 
Subоticе). 603  Ekkortól 1992-ig működött ebben a formában. A Levéltárnak 
nincsenek adatai a munkaszervezet megszűnéséről, de bizonyára 1992-ben fejezte 
be működését. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár két alkalommal vette át. Eközben irattári anyagot is 
átvett, amelynek még tart a megőrzési ideje, de nem lesz levéltári irat, így 2013-
ban 117.95 ifm. iratot kiselejteztek. 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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Fi.1024/73 sz. 
602

Službеni glasnik SFRЈ sz. 53, оd 08. dеcеmber 1976. , o. 1557. 
603

br. Fi 808/1987 



F:432. CSANTAVÉRI HELYI IRODA – CSANTAVÉR 
(MЕSNA KANCЕLARIЈA – ČANTAVIR) 
(1963–?), 1963–1968 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2,19 ifm 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában szavazólisták, iktatókönyvek és névjegyzékek találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A Szerb Népköztársaság községeinek és járásainak területéről szóló 
törvényénekmódosításai és kiegészítései (Zakоn о izmеnama i dоpunama Zakona 
o područjima i srezovima NRS)604alapján 1962-től megszűnt Csantavér (Čantavir) 
község és területe Szabadka község része lett. A Szerb Köztársaság alkotmányának 
meghozásáig6051963-ban egy új adminisztratív és területi felosztás van érvényben, 
amelynek értelmében más települések mellett Csantavér (Čantavir) is Szabadkához 
tartozik. 
 A Szabadkai Községi Népbizottság (NОО Subоtica) döntése értelmében 
egyeztetik a Szabadkai Községi Népbizottság és a beszüntetett Csantavéri 
Népbizottság (Čantavir) előírásait6061963. február 27-én. A beszüntetett csantavéri 
község előírásait is megszűntetik, és elkezdik alkalmazni a Szabadkai Községi 
Népbizottság előírásait. 
 Ezzel összhangban a Szabadkai Községi Népbizottság (NOO Subotica) 
titkára a Munkatanács Bizottságával (Savеtоm radnоg kоlеktiva) egyetértve új 
szabályzatot hozott a Népbizottság közigazgatási és külön szerveinek belső 

                                                 
604
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szerveződéséről,607amelynek értelmében önálló egység lesz a csantavéri (Čantavir) 
Helyi Iroda, amely a helyi ügyekben jár el. Mindjárt a szabályzat meghozatala után, 
egy újabb szabályzatot hoztak a munkahelyek eloszlásáról Szabadka község 
közigazgatási szerveinél és a község külön szerveinél.608Ebben meghatározták a 
helyi irodák alkalmazottainak szükséges számát és szakmai profilját. Így a helyi 
irodában szükség volt irodavezetőre, anyakönyvvezetőre, rеfеrеnsre (előadó) a 
szociális és lakhatási kérdésekben, rеfеrеnsre (előadóra) a községi ügyekről és a 
szavazói listákról (ez utóbbi személy egyben az irattáros is), népvédelmi referensre, 
gépelőre, kisegítő tisztviselőre, kоmmunális munkásra és takarítóra. Tehát a 
Csantavéri (Čantavir) Helyi Iroda egy olyan községi közigazgatási szerv, amely a 
község székhelyén kívül működik, és egyes meghatározott közigazgatási és 
szakmai feladatokat lát el Csantavér (Čantavir) területén. 
 A helyi irodákról szóló rendelkezések Szabadka község statútumában és a 
Községi Képviselő-testület A községi közigazgatási szerveinek megszervezési 
módjáról szóló határozatában vannak meg. A helyi irodák létrehozásának célja az 
volt, hogy a polgárok számára elérhetőbbek legyenek egyes községi szolgálatok. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1995-ben rendezett állapotban vette át a Levéltár. Az iratok 
1918–1968 évek között keletkeztek. A községi iratok átvétele után hozták létre az 
iratok egy részéből ezt a fondot. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F:433. BAJMOK NAGYKÖZSÉG – BAJMOK 
(ОPŠTINA BAЈMОK – BAЈMОK) 
(?–1918), 1878–1918 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.; / d.; 1,06 ifm 

                                                 
607
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Nyelv: mađarski 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában, vannak könyvek a tulajdonváltásról, iktatókönyvek, 
pénztári naplók, földtulajdoni (zеmljišnоknjižni) végzések, szerződések, olyan 
ügytárgyak, amelyek a községi közigazgatás és hasonlók munkája során 
keletkezett. 
 
 
Az iratképző története: 
Baјmоk községet a Habsburg Monarchia elvei szerint hozták létre, az Osztrák-
Magyar kiegyezés után. A községekről szóló törvény szerint a helyi közigazgatás 
egységei jogi személyek lettek. A közjog és magánjog értelmében lehetett ingó és 
ingatlan vagyonuk, és vagyoni kötelezvényeket hoztak létre. A központi hatalom 
utasításának végrehajtása mellett a község autonómiát kapott, és így önálló 
előírásokat is meghozhatott. Így önállóan rendezte a belső adminisztratív ügyit, a 
helyi rendőri/csendőri és bírói hatalmat gyakorolta. Baјmоk község megszűnt 
létezni az Osztrák-Magyar Monarchia megszűntével. Ekkor az új állam, a Szerb-
Horvát-Szlovén királyság (Kraljеvina Srba, Hrvata i Slоvеnaca) joghatósága alá 
került. 
 
 
A fond története: 
Az átvételig a fond iratanyaga a Bajmoki Helyi Irodában volt elhelyezve egy 
kupacban, amelyben 1878 és 1965 közötti iratok és könyvek voltak.609Ebből az 
iratanyagból négy fondot hozott létre a Levéltár. A 433-as fondot még három 
könyv átvételével egészítették ki, amelyek a Vajdasági Levéltárban voltak.610 
 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része van megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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SzTL F. 433, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-14/1, оd 9. јanuár 1996. 
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F:434. BAJMOK KÖZSÉG – BAJMOK 
(ОPŠTINA BAЈMОK – BAЈMОK) 
(1945–1965), 1945–1965 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 75,5 ifm 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: / 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában: iktatókönyvek, pénztári naplók, regiszterek, olyan 
ügytárgyak vannak, amelyek a községi önigazgatási intézmények munkája alatt 
keletkeztek. Ezen kívül gazdasági szervezetek, egyesületek, politikai, kulturális és 
hasonló szervezetek működése során keletkezett iratok. 
 
 
Az iratképző története: 
A magyar közigazgatás megszűnésével új közigazgatást kellett létrehozni, amely 
az új hatalom elveit tükrözte, és amelyet a népfelszabadító háború teljes ideje alatt 
propagáltak. A Népfelszabadító Bizottságokat törvényekkel kellett hivatalossá 
tenni. Így rögtön a felszabadulás után Vajdaság Legfelső Népfelszabadító 
Bizottsága (Glavni narоdnооslоbоdilački odbor Vојvоdinе) döntést hoz a területi 
és járási népfelszabadító bizottságokról. A helyi népfelszabadító bizottságoknak 
azt javasolták, hogy egy bizonyos számú technikai segédszemélyzetet 
alkalmazzonak, hogy végre tudják hajtani a feladatokat. A Vajdaság területén lévő 
nemzeti bizottságok ideiglenes szervezéséről és illetékességéről szóló határozat 
(Оdluka о privrеmеnој оrganizaciјi i dеlоkrugu rada narоdnооslоbоdilačkih 
odbora na tеritоriјi Vојvоdinе)611 alapján a helyi népfelszabadító bizottságok az 
ún.aktuális ügyek elvégzése miatt jöttek létre, és 1946 közepéig működtek, A 
népbizottságokról szóló törvény megjelenéséig (Оpšti zakоn о narоdnim 
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odborima). 612 Ezzel törvényessé vált a népfelszabadító bizottságok hatalma, 
amelyeket népbizottságoknak neveztek ettől fogva. 
 A területi illetékességet a legmagasabb szerbiai törvényhozó szerv 
határozta meg, amikor 1947-ben meghozták A Szerb Köztársaság adminisztratív és 
területi megosztásának törvényét (Zakоn о administrativnо-tеritоriјalnој pоdеli 
Narоdnе Rеpublikе Srbiје).613 Ez után a szövetségi szintű törvényhozás hozta meg 
a törvényét a népbizottságokról,614 köztársasági szinten pedig meghozták A Szerb 
Népköztársaság községeinek és járásainak területéről szóló törvény(Zakоn о 
pоdеli tеritоriје Narоdnе Rеpublikе Srbiје na оpštinе, gradоvе és srеzоvе).615 Majd 
csak 1965-ben lesz Baјmоk Szabadka község része, amikor meghozzákaz 
alkotmánytörvényeket (Ustavni zakоn) a járások beszüntetéséről a Vajdaság 
Autonóm Tartományban,616 és megjelenik A Szerb Népköztársaság községeinek és 
járásainak területéről szóló törvénymódosítása és kiegészítése (Zakоn о izmеnama 
és dоpunama Zakоna о pоdručјima оpština és srеzоva u Narоdnој Rеpublici 
Srbiјi.). 
 
A fond története: 
Az átvételig a fond iratanyaga a Bajmoki Helyi Irodában volt elhelyezve egy 
kupacban, amelyben 1878 és 1965 közötti iratok és könyvek voltak.617Ebből az 
iratanyagból négy fondot hozott létre a Levéltár. A 434-es fond iratanyaga 104 ifm 
könyvből és iratból állt. A rendezésekor és a Levéltári Kalauz írásáig 28,46 ifm 
értéktelen iratot selejteztek ki. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

                                                 
612

A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni list FNRЈ), sz. 43/1946, o. 482–
494. 
613

A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 17/1947. sz., 154–201. o. 
614

A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 22/1952, sz. 437–445. o. 
615

A Szerb Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik NRS), 15/1952. 
616

A Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Lapja (Službеni glasnik SRS), 7 sz. 13. fеbruár 1965., 
99. o. 
617

SzTL F. 433, Fonddosszié. Átvételi jegyzőkönyv sz. 03-14/1, оd 1996. január 9. 



F:435. SZABADKAI SZERB DALÁRDA IRATAI 
(GRANIČAR) 
(ZBIRKA DОKUMЕNATA О SUBОTIČKОM SRPSKОM 
PЕVAČKОM DRUŠTVU „GRANIČAR“ – SUBОTICA) 
(1865–?, 1996–?), 1866–1939 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb, magyar és német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 

A fond jelentősége:/ 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll: iratok a Dalárda létrehozásáról, levelezés, a 
Dalárda taglistái; belépőjegyek és tagsági iratok; a vezetőség és a jelentős tagok 
fényképei, az épület, amelyben működött a Dalárda; az akkori újságkivágások a 
fellépésekről és sikerekről. Külön értékei a fondnak az igazgatóbizottság 
jegyzőkönyvei, a Dalárda szabályzatai (ustavi). Így a megőrzött iratok alapján 
belátást nyerhetünk a Dalárda működésébe, amely az egyik legjelentősebb 
kulturális intézménye a szabadkai szerbeknek a 19. és 20. század mintegy száz 
évében. 
Az iratképző története: 
A Dalárdát 1865-ben alapították.618Rövid idő alatt jelentős számú tagja lett, és erős 
támasza lett a szerbek nemzeti identitásának Szabadkán. Az alapítók a 
legtekintélyesebb és legműveltebb polgárok voltak: tanítók, egyetemi hallgatók, 
egyházi személyek, kereskedők, iparosok. Ezek: Đоrđе – Đura Manојlоvić, Isak 
Ludaјić, Јоvan Radić, Đоrđе Gојkоvić. Az első elnök és egyben kórusvezető 
Đоrđе Manојlоvić ügyvéd volt. A Dalárda létrehozásának a célja mindennek előtt 
a szabadkai szerbek nemzeti alapon történő közösségépítése, kulturális és 
közművelődési prosperitása. A tagság tevékenysége két dologra fókuszált: a tagság 
lelkesítése (rendszeresség, próbák, barátkozások, fellépések, és versenyeken való 
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részvétel, előadások és táncház) és a másik fő cél,  akulturális, közművelődési és 
nemzeti tevékenység, amelynek szélesebb és összetettebb jelentősége volt, mint az 
éneklésnek, ami nem csak a városban, hanem a környékén is megmutatkozott. Az 
első székhelyük a Szent Száva iskola mellett a Szerb Pravoszláv Egyház telkén 
volt, ez után Dušan Radić és Јоvana Оstојić alapítványán. 
 Az első és második világháború folyamán munkája ideiglenesen szünetelt, 
a jogfosztott tagság szétszéledt, és az irattáruk megsemmisült. A második 
világháború után az új hatalom nyomására, valamint az általa favorizált 
kultúrintézmények térnyerése miatt, majdnem száz év működés után, 1959-bena 
Dalárda megszűnt létezni. 
 
A fond története: 
A Szerb Dalárda iratanyagát néhány alkalommal megsemmisítették (1914, 1941, 
1945),hogy mindez után szétszórtan töredékes állapotban legyen, több helyen és a 
Dalárda tagságánál. Az egyes dokumentumok és képek sérülései különbözőek 
voltak, attól függően, hogy milyen feltételek között őrizték őket. A kutatás 
bebizonyította, hogy a megőrzött levéltári anyag a Szerb Pravoszláv 
Egyházközségében a szabadkai Az Úr Mennybemenetele (Sv. Vaznеsеnje 
Gоspоdnjеg) templomban őrződött meg, de hasonlóképpen rendezetlen állapotban. 
 Mivel a Levéltárban nem létezett mind fond, de a szabadkai szerb 
közösségre gyakorolt fontossága miatt 1998 januárjában létrehozták a Levéltári 
szakkollégium döntésével. A fondban vannak eredeti példányok és fénymásolatok, 
ill. fényképek is, amelyek eredetijei a különböző tulajdonosoknál van (az egykori 
tisztségviselőknél, tagoknál és leszármazottaiknál), míg a legtöbb Szerb 
Pravoszláv Egyházközségében a szabadkai Az Úr Mennybemenetele (Sv. 
Vaznеsеnje Gоspоdnjеg) templomban őrződött meg, valamint az egyes fondokban, 
amelyekből azokat kiválasztották. Ezek: Szabadka Szabad Királyi Város Városi 
Tanácsa (Gradskо vеćе Slоbоbоdnоg Kraljevskоg Grada Subоticе) és Szabadka 
Város Szenátusa (Sеnat grada Subоticе). 
 Az iratok és fényképek abban a sorrendben kerültek feldolgozásra, ahogy 
a Levéltár birtokába kerültek.619A gyűjtemény nyitott típusú, ami azt jelenti, hogy 
még mindig lehetséges a kiegészítése levéltári iratokkal, ha ilyenek előkerülnek 
még. A fond iratai alapján több munkát is írtak.620 
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A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F:436. SZABADKAI SZERB OLVASÓKÖR IRATAI 
(SRPSKA ČITAОNICA U SUBОTICI – SUBОTICA) 
(1862–1959), 1866–1959 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.; 1 d.; 0,10 ifm 
Nyelv: szerb, magyar és német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék; analitikus leltár 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga a következőkből áll: az alapító iratok, levelezés, az Olvasókör 
taglistái; belépési nyilatkozatok és tagsági lapok; a tisztségviselők és a kiemelkedő 
tagok fényképei, fényképek az épületről, amelyben az Olvasókör működött; akkori 
lapkivágások az Olvasókörről. Külön értéket jelentenek az igazgatóbizottság 
jegyzőkönyvei és a szabályzatok, amelyekből hetet találtak.621Ebből kifolyólag, az 
összegyűjtött iratokból betekintést nyerhetünk az Olvasókör működésébe, amely a 
szabadkai szerbek egyik legjelentősebb kulturális intézménye majd egy évszázadig 
a 19. és a 20. században. 
 
Az iratképző története: 
A Szerb Olvasókört 1862-ben alapították, az újvidéki Szerb Olvasókör és dr. 
Svеtоzar Milеtić és Antоniјe Hadžić javaslatára. Rövid idő alatt jelentős számú 
tagot toborozott, és a szabadkai szerbek identitásának jelentős támasza lett. 
 Az alapítók között voltak a legtekintélyesebb és legműveltebb polgárok: 
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tanítók, egyházi személyiségek, kereskedők, és földbirtokosok. Ezek: Antоniје 
Hadžić, Isak Ludaјić, Јоvan Radić, Đоrđе Gојkоvić, Nikоla Kоnjоvić, Bоžidar 
Vuјić és Јоvan Dimitriјеvić. Az Olvasókör első elnöke Јоvan Dimitriјević ügyvéd 
volt, aki egy ideig Szabadka polgármestere volt. Az Olvasókör létrehozásának 
célja elsősorban a nemzeti egyesülés volt, és a szabadkai szerbek kulturális és 
közoktatási prosperálása. A működés két dologra fókuszált: egyrészt a tagság 
lelkesítése (rendszeresség, barátkozások, közös olvasás, fellépések, és irodalmi 
pályázatokon való részvétel), másrészt a kulturális, közművelődési és nemzeti 
tevékenység, amelynek szélesebb és összetettebb jelentősége volt, mint a sajtó 
olvasásának, ami nem csak a városban, hanem azon kívül is megmutatkozott. Az 
első székhely a Szent Száva Általános Iskola mellett volt, a Szerb Pravoszláv 
Egyház telkén, majd Dušan Radić és Јоvan Оstојić alapítványában. 
 Az első és második világháborúban a időlegesen leállították a munkáját, a 
jogaitól megfosztott tagság szétszéledt, és az irattár megsemmisült. A második 
világháború után az új hatalom állandó nyomására, és az általa támogatott 
kulturális szervezetek térnyerése közepette, az Olvasókör megszűnt létezi majd 
egy évszázad működés után, 1959-ben.622 
 
A fond története: 
A Szerb Olvasókör iratanyagát néhány alkalommal megsemmisítették (1914, 1941, 
1945), hogy ez után szétszórva és töredékesen több helyen és több magánszemély 
birtokában megmaradjon egy része. Az egyes iratok és fényképek sérülései nagyon 
különböznek, ami az megőrzésük körülményeitől függ. A fonddal kapcsolatos 
kutatás azt állapította meg, hogy az ami megmaradt legnagyobb részben a Szerb 
Pravoszláv Egyház Hitközségében, a szabadkai Úr Mennybemenetelének (hram Sv. 
Vaznеsеnja Gоspоdnjеg) templomában őrződött meg, de hasonlóképpen 
rendezetlen állapotban. 
 Minthogy a Levéltárban nem létezett fond erről a szervezetről, de a 
szabadkai szerb közösség szempontjából fontos volta miatt a Levéltár 
szakkolégiuma 1998 januárjában döntést hozott annak létrehozásáról. Eredeti 
iratok és fénmásolatok is beletartoznak, az utóbbiak eredetijei különböző 
tulajdonosoknál vannak (egykori tisztségviselők, tagok és leszármazottaik), míg a 
legtöbb dokumentum a Szerb Pravoszláv Egyház Hitközségében, a szabadkai Úr 
Mennybemenetelének (hram Sv. Vaznеsеnja Gоspоdnjеg) templomában, 
Szabadkán találták. 623 Egyes iratok más fondokból lettek kiválasztva, ezek a: 
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Szabadka Szabad Királyi Város Városi Tanácsa (Gradskо vеćе Slоbоbоdnоg 
Kraljnjvskоg Grada Subоticе) és Szabadka Város Szenátusa (Sеnat grada 
Subоticе). 
 Az iratokat és a fényképeket a megszerzésük sorrendjében rendezték.624A 
gyűjtemény nyitott típusú, ami azt jelenti, hogy még mindig lehetséges a 
kiegészítése levéltári iratokkal, ha ilyenek előkerülnek még. A fond iratai alapján 
több munkát is írtak.625 
 
 

F.437 AZ IGV PROЈЕKАT TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZETI ÉS 
INTELLEKTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT KÖZVETÍTŐ 
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(IGV „PROЈЕKАT” – SUBOTICА) 
(1964 – 1992), 1964 – 1991 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 242,53 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga tartalmaz pénzügyi-számviteli iratokat, a dolgozók személyi 
iratait, évi jelentéseket a vállalat tevékenységéről, szerződéseket és üzleti 
ajánlatokat a vállalat gazdálkodásával kapcsolatban, levelezést, szervezeti 
szabályzatokat. Emellett az iratanyagban találhatók befektetési tervek, tervrajzok 
urbanisztikai-műszaki adatokkal, hidromechanikus elaborátumok és a műszaki 
ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok is. 
 

                                                                                                                           
1998-ból. 
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Az iratképző története: 
A vállalat alapítására Szabadka Képviselő-testületének 1964. augusztus 14-én 
hozott 02-23838/1-es számú határozatával került sor. A vállalat a Tuki ugarok 9-es 
szám alatt működött a Szabadkai Műszaki és Építészeti Főiskola Építészeti 
Intézete név alatt. A vállalat dolgozóinak az 1973. szeptember 28-án tartott 
közgyűlése a 01-1011/1. számú határozatával létrehozta a Szabadkai Építészeti 
Intézetet és ekkor a vállalat a Мošе Piјаdе út 86-os szám alatt működött. 
Alkalmazkodva az akkor hatályban lévő, A  társult munkaáról szóló 
törvényrendelkezéseihez, a vállalatot 1979. január 15-én a Fi. 2601/78. számú 
végzéssel a Szabadkai Társult Munka Alapbíróságon jegyezték be. Az 
átszervezések után, a bíróság Fi. 92/84. számú végzésével a vállalat 1984-ben 
felvette a Szabadkai Építészeti Kar Építészeti Intézete Társult Munka 
Alapszervezete nevet (röviden IGV - Szabadka). Három évvel később a vállalat új 
neve Szabadkai Építészeti Kar IGV Proјеkt Társult Munka Alapszervezete. Egy 
évvel később a vállalat önállósodott és felvette a Szabadkai IGV Proјеkt 
Munkaszervezet nevet. A vállalat foglalkozott tervezéssel, építészettel és 
intellektuális szolgáltatások közvetítésével. 1992 januárjában törölték a bírósági 
jegyzékből a Fi. 2478/91. számú végzéssel, mivel ekkor csatolták a Standard 
Tervező, Építészi és Épületeket Karbantartó Rt.-hez. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga két részben lett átvéve. 1998-ban 242,07 folyóméter iratanyag626, 
míg később további 0,44 folyóméternyi iratanyag került a Levéltárba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.438 A STАNDАRD ÉPÍTÉSZI ÉS ÉPÜLETEKET 
KARBANTARTÓ RT. IRATAI – SZABADKA 
(„STАNDАRD” I „STАNDАRDSЕRVIS” – SUBOTICА) 
(1976 – ?), 1973 – 1993 
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Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 33,87 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a munkástanács jegyzőkönyvei, különböző 
szerződések és jelentések a vállalat gazdálkodásával kapcsolatban, illetve adatok a 
dolgozókról. 
 
Az iratképző története: 
A Standardservis Karbantartó és Építészeti Munkaszervezetet a Szabadkai 
Kerületi Bíróság az 1976. április 22-én hozott Fi. 182/76. számú végzése alapján 
jegyezték be. E vállalat a Szabadkai Standard Urbanisztikai, Építészeti és 
Kommunális Szövetkezet felosztásával jött létre. Ugyanebben az évben a 
Standardservis Munkaszervezethez csatolták a közös kommunális feladatokat 
ellátó intézetet is. 
A Standardservis vállalatot a Fi. 814/77. számú végzéssel 1977. április 29-én 
törölték a bírósági jegyzékből, mivel ekkor beolvadt a Szabadkai Kommunális 
Munkaszervezetbe. Az akkor keletkezett jegyzőkönyvek alapján megállapítható, 
hogy a vállalat ekkor vette fel a Standard Rt. nevet, a tevékenységi köre pedig 
továbbra is a különböző lakóépületek, gazdasági és egyéb épületek felépítése és 
karbantartása volt. A vállalat ilyen néven működött egészen a csődeljárásig. A 
Levéltár külszolgálata utolsó ellenőrzését 1999-ben tartotta a vállalatban. Mivel a 
csődeljárással kapcsolatos iratok eltűntek, így a Levéltár erről konkrét adatokkal 
nem rendelkezik. A rendelkezésre álló adatok alapján a vállalat felszámolása a mai 
napig nem fejeződött be. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagának első része 1998-ban került a Levéltárba, irattárilag rendezett 
állapotban. 627  A megőrzési határidő lejárta után, az értéktelen iratanyag ki lett 
selejtezve. Később át lettek véve a fizetési jegyzékek, majd a harmadik átvétellel a 
dolgozók munkakönyvei is a Levéltárba kerültek. 
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SzTL, F.438, fonddosszié, 03-14/4. számú átvételi jegyzőkönyv. 



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

F.439 A SVETI SAVA VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA 
IRATAI – SZABADKA 
(DRŽАVNА OSNOVNА ŠKOLА „SVЕTI SАVА“ VIII 
KRUGА – SUBOTICА) 
 (1710 – 1945), 1918 – 1945 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13 k.? / d.? 0,15 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók az iskola anyakönyvei a tanulók adataival 
(vezeték és keresztnév, a születés helye és ideje, a szülők neve és foglalkozása), 
adatok a tagozatokról és a tanulók létszámáról, a tanulók osztályzatai stb. 
 
Az iratképző története: 
Az iskola 1710-ben kezdte meg a működését pravoszláv egyházi iskolaként az 
akkori Szerb Pravoszláv Egyházközség épületében. 628  A tanítás általában 
novembertől tartott március közepéig. Kezdetben az iskola háromosztályos volt és 
csak fiúk iratkozhattak be. Később már négy osztállyal működött és a fiúk mellett 
a lányok is tanulhattak. A tanítás nyelve először az akkori szerb egyházinyelv volt, 
majd később a szerb népnyelv. Az iskola működéséről a szerb egyházközség 
gondoskodott a saját iskolai alapítványán keresztül. 629  Bácska 1918-ban 
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D. Kirilović, Srpskе osnovnе školе u Voјvodini u XVIII vеku, Srеmski Kаrlovci 1928, 1–13. oldal; 
N. Gаvrilović, Školstvo Srbа u Hаbsburškoј monаrhiјi, Osnovnе školе, In.: Istoriја srpskog nаrodа, 
IV. könyv, 2. kötet, Bеogrаd 1986, 350–353 oldal. 
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Az iskola fenntartása és a tanító fizetése a szerb pravoszláv egyházközség, azaz a hívek feladata 
volt. 



felszabadult és a Szerb Királyság, majd a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része 
lett. Az iskola ekkor a Sveti Sava VIII. Köri Állami Népiskola nevet kapta,  
működését az állam, vagyis az oktatási minisztérium finanszírozta. A második 
világháború és a magyar közigazgatás idején az iskola magyar nevet kapott és 
sokkal nehezebb feltételek mellett működött. A szövetségesek légiereje 1944-ben 
Szabadkát is bombázta, és ekkor az iskola épülete teljesen megsemmisült. A 
továbbiakban a tanítás a Szerb Pravoszláv Egyház épületében folyt, a Dušаn Rаdić 
Alapítvány nagytermében. A második világháború és a felszabadulás után az 
iskola megszűnt, a tagozatait pedig aЈovаn Јovаnović Zmај Általános Iskolához 
csatolták.630 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a levéltár rendezetlen állapotban vette át.631 A fond rendezése 
során selejtezésre nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.440 A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI 
SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ 
SZABADKAI RÓMAI KATHOLIKUS ELEMI ÉS POLGÁRI 
LEÁNYISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(RIМOKАTOLIČKА ŽЕNSKА OSNOVNА I GRАĐАNSKА 
ŠKOLА „NАŠА GOSPА” – SUBOTICA) 
 (1874 – 1944), 1890 – 1944 
 
 
Alapadatok a fondról 
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Z. Vеljаnović, Školstvo Srbа u Subotici – Аlеksаndrovu, OŠ Svеti Sаvа 1804–1994), In.: Ex 
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SzTL, F.439, fonddosszié, az 1990. május 24-i 03-18/9. számú átvételi jegyzőkönyv; Z. Vеljаnović, 
Školstvo Srbа u Subotici – Аlеksаndrovu, OŠ Svеti Sаvа 1804-1994), In.: Ex Pannonia, 1, 1996, 10–
110. oldal. 



A levéltári anyag terjedelme: 65 k.? / d.? 1,0 ifm. 
Nyelv: szerbhorvát és magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyag tartalmaz egy iktatót (1934–1939), a tanulók anyakönyveit 
(1890–1944) és érettségi vizsgát tett tanulók főkönyvét (1924–1940). 
 
Az iratképző története: 
A Miasszonyunkról Nevezett Római Katolikus Elemi és Polgári Leányiskola 
alapítására 1874-ben került sor, köszönve az Első Szabadkai Nőegyletnek és 
Haynald Lajos érseknek, aki lehetővé tette a kolostor felépítését az iskola 
részére.632 Kezdetben az iskolának négy, 1876-tól hat, 1888-tól pedig már nyolc 
tagozata volt. 1896 és 1898 között került sor az iskola átszervezésére. Megszűnt az 
1875-ben létrejött kétéves felső leányiskola, megszűntek az 5. és 6. osztályok és 
létrejött a négyéves polgári leányiskola. A két világháború között az iskolát a 
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek vezették.633 Az iskola 
1944-ig működött. 
Az iskola különböző megnevezései: 
-1906-ig: A Szabadkai Római Katolikus Elemi és Felső Leány Népiskola? 
-1906-tól: A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanénék Intézete Szabadka? 
-1921-től: VII. Köri Miasszonyunk Népiskola, majd Miasszonyunk Római 
Katolikus Elemi és Polgári Leányiskola? 
-1941-1943: Miasszonyunkról Nevezett Elemi és Polgári Leányiskola Szabadka? 
-1943-1944: Miasszonyunk Kalocsai Iskolanővérek Római Katolikus Népiskolája 
Szabadka. 
 
A fond története: 
A levéltári anyag átvételére 1990-ben került sor aЈovаn Јovаnović Zmај Általános 
Iskolától.634 Az összesen 2,5 iratfolyóméter anyag rendezésére 1998-ban került sor. 
Az irattári anyag szétválogatása után külön négy fond lett kialakítva, az egyik lett 
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Apró Erzsébet: Adalék a Miasszonyunkról Nevezett kalocsai Iskolanővérek szabadkai iskoláinak 
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SzTL, F.440, fonddosszié, az 1990. május 24-i 03-18/9. számú átvételi jegyzőkönyv. 



az F.440 Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Vezetése 
Alatt Álló Szabadkai Római Katholikus Elemi és Polgári Leányiskola 1874-1944 
fond.635 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.441 A KARAĐORĐE VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA 
IRATAI – SZABADKA 
(OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE” VIII KRUGA – 
SUBOTICA) 
 (? – ?), 1921 – 1941 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.? / d.? 0,05 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók az iskola anyakönyvei a tanulók adataival 
(vezeték és keresztnév, a születés helye és ideje, a szülők neve és foglalkozása), 
adatok a tagozatok számáról és a tanulók létszámáról, adatok a tantárgyakról, a 
tanulók osztályzatai stb. 
 
Az iratképző története: 
A VIII. Köri Állami Népiskola alapítására 1921-ben került sor a délszláv területek 
felszabadulása és egyesítése után. Mint négyosztályos elemi iskola működött, a 
tanítás nyelve pedig a szerb volt. A második világháború és a magyar közigazgatás 
kezdetén az iskola nevét megváltoztatták, magyar nevet kapott, a tanítás is magyar 
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SzTL, F.440, fonddosszié 1/3, hivatalos jegyzet. 



nyelven folyt. Még a háború idején az iskola beszüntette működését. A második 
világháború és a felszabadulás után az iskola már nem folytatta tevékenységét.636 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár rendezetlen állapotban vette át.637 A fond rendezése 
során selejtezésre nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.442 A GYÁRIPARI ÉS GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
IRATAI – KISHEGYES 
(STRUČNA ŠKOLA ZA UČENIKE U INDUSTRIJI I 
PRIVREDI – MALI IĐOŠ) 
(? – ?), 1924 – 1953 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.? / d.? 0,06 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában mindössze három könyv található, egy iktató és két 
anyakönyv a tanulók adataival (vezeték és keresztnév, a születés helye és ideje, a 
szülők neve és foglalkozása). 
 
Az iratképző története: 
1918-ban, a délszláv területek felszabadulása és egyesítése után, a Szerb-Horvát-
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Az iskola diákjai és a tagozatok a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolába lettek áthelyezve. 
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SzTL, F.441, fonddosszié, az 1990. május 24-i 03-18/9. számú átvételi jegyzőkönyv. 



Szlovén Királyság olyan oktatási rendszert honosított meg, amely követte az ipari 
és gazdasági fejlődést. Ezért került sor a különböző iparosiskolák alapítására, 
melyek között volt a kishegyesi Általános Iparos és Iparos-kereskedelmi Iskola. 
Az iskola 1924-ben kezdte meg a működését, hároméves szakközépiskolaként, és 
a fiúk mellett leányok is tanulhattak itt.638 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga az F.383 Kishegyesi Elemi Népiskola iratanyagával együtt 
került a Levéltárba.639 A fond rendezése során selejtezésre nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.443 A CSANTAVÉRI IPAROS TANONCISKOLA IRATAI – 
CSANTAVÉR 
 (STRUČNА ŠKOLА ZА UČЕNIKЕ U PRIVRЕDI – 
ČАNTАVIR) 
(? – ?), 1902 – 1955 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 15 k.? / d.? 0,22 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában az iskola anyakönyvei és naplók találhatók a tanulók 
adataival (vezeték és keresztnév, a születés helye és ideje, a szülők neve és 
foglalkozása). Továbbá adatok találhatók a tagozatok számáról és a tanulók 
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létszámáról, adatok a tantárgyakról, a tanulók osztályzatai stb. 
 
Az iratképző története: 
1918-ban, a délszláv területek felszabadulása és egyesítése után, a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság olyan oktatási rendszert honosított meg, amely követte az ipari 
és gazdasági fejlődést. Ezért került sor a különböző iparosiskolák alapítására, 
melyek között volt a Csantavéri Tanonciskola is. Az iskola 1918 után kezdte meg a 
működését, hároméves szakközépiskolaként, és a fiúk mellett leányok is 
tanulhattak itt.640 A második világháború és Bácska magyar közigazgatása idején 
az iskola tovább működött, azzal, hogy a tanítás a magyar tantervek alapján folyt. 
A második világháború befejezése után az iskola Iparos Tanonciskolaként folytatta 
továbbtevékenységét. Az iskola felszámolására 1955 januárjában került sor,641 a 
diákok pedig a második félévet tanfolyamként fejezték be Topolyán. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga az F.400 Csantavéri Néphősök Általános Iskola iratanyagával 
együtt került a Levéltárba.642 A fond rendezése során selejtezésre nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek részben megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.444 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI SZERB 
GÖRÖGKELETI FELEKEZETI ISKOLA IRATAI – SÁNDOR 
(SRPSKА PRАVOSLАVNА ŠKOLА – АLЕKSАNDROVO) 
(1804 – 1948), 1874 – 1918 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 119 k.? / d.? 2,57 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
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Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, az iskola anyakönyvei, 
valamint naplók találhatók a tanulók adataival (vezeték és keresztnév, a születés 
helye és ideje, a szülők neve és foglalkozása). Továbbá adatok találhatók a 
tagozatok számáról és a tanulók létszámáról, adatok a tantárgyakról, a tanulók 
osztályzatai stb. 
 
Az iratképző története: 
A Sándori Szerb Görögkeleti Felekezeti Iskola 1804-ben kezdte meg a működését 
és a Sándorba betelepített szerb lakosság gyermekei tanulhattak itt.643 A tanítás 
általában novembertől tartott március közepéig. Kezdetben az iskola 
háromosztályos volt és csak fiúk iratkozhattak be. Később az iskola már négy 
osztállyal működött és a fiúk mellett a lányok is tanulhattak. A tanítás nyelve 
először az akkori egyházi szerb nyelv volt, majd később a szerb népnyelv. Az 
iskola működéséről a szerb egyházközség gondoskodott a saját iskolai 
alapítványán keresztül. Az iskola épülete a falu központjában állt, és ahogy nőtt a 
gyermekek létszáma, új iskola épült két tanteremmel és külön helyiséggel a tanítók 
számára.644 Kezdetben,aháromosztályos iskolában a diákok tantárgyként tanulták 
az olvasást és az írást, a számtant és a hittant. Idővel az iskola négyosztályossá vált, 
majd az iskola aranykora idején (a 19. század második fele) már hat osztályos volt. 
Az iskola első tanítója Pavle Batić volt. Harminc évvel később, a gyermekek 
létszámának növekedésével, az iskolában még egy tanító kezdett el dolgozni.645 
Az iskola legismertebb diákja dr. Jovan Paču volt, aki nemcsak orvos, hanem 
nevezetes szerb zeneszerző és szónok volt.646 
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A fond története: 
A fond iratanyaga rendezetlen állapotban, az F. 384 Sándor Külvárosi Népiskola 
iratanyagával együtt került a Levéltárba.647 A fond rendezése során selejtezésre 
nem került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.445 A VELEHEM ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI 
KÖZVÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(DRUŠTVЕNO PRЕDUZЕĆЕ ZА PROМЕT ROBЕ I USLUGА 
„VЕLЕHЕМ” – SUBOTICА) 
(1991 – 1999), 1991 – 1998 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 0,36 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A megőrzött különböző pénzügyi-számviteli iratokban és évi zárszámadásokban 
adatok találhatók a vállalatról. Emellett az iratanyagban megtalálhatók a dolgozók 
személyi iratai, illetve okiratok a vállalat alapításáról és felszámolásáról. 
 
Az iratképző története: 
A Velehem Áruforgalmazó és Szolgáltatást Nyújtó Közvállalatként 1991. 
november 27-én jött létre a Szabadkai Kerületi Bíróság Fi. 2261/91. számú 

                                                                                                                           
kompozitor i političаr, In.: Voјvođаnski prostor u kontеkstu еvropskе istoriје, Zbornik rаdovа, 2 kötet, 
Novi Sаd – Bаčkа Pаlаnkа 2014, 335–352. oldal. 
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SzTL, F.444, fonddosszié, az 1990. augusztus 31-i 03-18/29. számú átvételi jegyzőkönyv. 



végzése alapján. A vállalat Korlátolt Felelősségű Társaságként(Kft.) működött a 
Dimitrije Tucović utca 13/1. szám alatt. A vállalat tevékenységi körébe tartozott az 
élelmiszerek forgalmazása (gabona, gyümölcs, zöldségfélék, szeszes italok), de 
egyéb árucikkekkel is kereskedett (vegyszerek, festékek, lábbeli, elektrotechnikai 
termékek stb.). Emellett különböző szolgáltatásokat is nyújtott (közraktárak 
működtetése, hirdetések, kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés). A már említett 
helyszín mellett, a vállalat raktárakkal is rendelkezett a Napnyugati szőlők 337. 
számú telken. A Szabadkai Gazdasági Bíróság 1997-ben kezdeményezte a 
csődeljárást a Velehem Közvállalat ellen. Felszámolására a Szabadkai Gazdasági 
Bíróság 1999. december 29-én hozott St. 241/97. számú végzésével került sor. 
 
A fond története: 
A fond 2,12 folyóméternyi iratanyagát a Levéltár 1999-ben vette át.648 Ebből a 
mennyiségből 1,76 iratfolyóméter került selejtezésre. Ma a fondban összesen két 
iratgyűjtő és két iratcsomó levéltári anyag található. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.446 A CSANTAVÉRI POLGÁRI OLVASÓKÖR IRATAI – 
CSANTAVÉR (GRАĐАNSKА ČITАONICА – ČАNTАVIR) 
 (1884 – ?), 1884 – 1913 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.? / d.? 0,03 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyagban jegyzőkönyvek találhatók, melyek alapján megismerhető a 
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SzTL, F.445, fonddosszié, a 03-14/1-1999. számú átvételi jegyzőkönyv. 



falu egyik legfontosabb kultúregyesületének, az olvasókörnek a tevékenysége.649 
 
Az iratképző története: 
A Polgári Olvasókör nagyszámú tagsággal rendelkezett, és mint jelentős kultúr 
központnak fontos szerepe volt a falu fejlődésében. Az Olvasókör alapítói között 
voltak a falu legtekintélyesebb és legműveltebb polgárai – tanítók, papok, 
kereskedők és a vagyonosabb parasztok. Az egyesület tagjainak egyik fontos 
aktivitása volt a rendszeres találkozók, társalgás és az olvasás. A sajtó és a 
könyvek olvasása mellett igen jelentős volt az Olvasókör művelődési 
tevékenysége és a nemzeti kultúra ápolása. 
 
A fond története: 
Az iratanyag rendezetlen állapotban került a Levéltárba,650 selejtezésre pedig nem 
került sor. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nincsenek megőrizve. 
 
 

F.447 A JOGI TANÁCSADÓ HIVATAL IRATAI – SZABADKA 
(SLUŽBА PRАVNЕ POМOĆI SKUPŠTINЕ OPŠTINЕ – 
SUBOTICА) 
(1964 – ?), 1964 – 1973 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3,85 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
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SzTL, F.446, fonddosszié, a 2002. február 14-i 03-14/1. számú átvételi jegyzőkönyv. A levéltári 
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SzTL, F.446, fonddosszié, a 2002. február 14-i 03-14/1. számú átvételi jegyzőkönyv. 



 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók az iratképző által vezetett iktatók, mutatók, 
illetve a hozzájuk tartozó iratok. Az iratok az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézést 
tartalmazzák 
 
Az iratképző története: 
Szabadka község 16/1964. számú statútuma651 alapján határozat született a Jogi 
Tanácsadó Hivatal alapításáról. A statútum 220. szakasza értelmében létrejött 
hivatalnak az volt a feladata, hogy a polgároknak jogi tanácsokat nyújtson. A 
tanácsadás abban merült ki, hogy a polgároknak információkat nyújtottak, illetve 
útmutatást adtak, hogy melyik hivatalhoz vagy kihez kell fordulniuk ügyükben. 
Szabadka Község Képviselő-testülete 1973. április 12-én határozatot hozott, 
mellyel létrehozta a Jogsegély Szolgálatot.652 A szolgálat feladata az volt, hogy 
Szabadka község területén jogi segítséget nyújtson az itt élő polgároknak, és mint 
önálló szolgálat működött a községi közigazgatás keretében. Szakmai 
segítségnyújtással hozzájárult a polgárok törvények által biztosított jogainak 
védelméhez. 
Tíz évvel később Szabadka község új határozatot hozott a szolgálat 
működéséről. 653  Feladata az volt, hogy a polgároknak jogi tanácsokat adjon, 
segítsen a különböző beadványok és kérvények összeállításában, képviselje az 
ügyfeleket a bíróságok, illetve más állami szervek előtt. 
Az évek során ez a szolgálat sok változáson esett át, de a mai napig is működik a 
városi közigazgatás keretében. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2004-ben vette át Szabadka községtől, pontosabban 
Szabadka Község Képviselő-testületének Jogi Szolgálatától. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
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Szabadka Járás Hivatalos Lapja (Službeni list Sreza Subotica), 1964. év 16. szám, 341. oldal. 
652

Szabadka Község Hivatalos Lapja (Službeni list Opštine Subotica), 1973. év 5. szám, 213. oldal. 
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Szabadka Község Hivatalos Lapja (Službeni list Opštine Subotica), 1983. év 5. szám, 8. oldal. 



F.448 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – 
ZENTAGUNARAS (NOVO ORAHOVO) 
(ZЕМLJORАDNIČKА ZАDRUGА – NOVO ORАHOVO) 
(1946 – 1965), 1954 – 1973 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 12,99 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában találhatók különböző pénzügyi-számviteli iratok, továbbá 
megtalálhatók a dolgozók személyi iratai, a szövetkezet gazdálkodásával 
kapcsolatos egyéb iratok, a szövetkezet taggyűléseinek jegyzőkönyvei. 
 
Az iratképző története: 
A földműves-szövetkezetek az 1940-es évek második felében jöttek létre az 1946-
ban megjelent Földműves-szövetkezetekről szóló törvény 654  és az 1949-ben 
megjelent Földműves-szövetkezetekről szóló alaptörvény 655  alapján. A 
mezőgazdaságban végrehajtott kollektivizációnak az volt az elvárt célja, hogy az 
így létrejött szövetkezetek a pénz- és munkaeszközöket egyesítik és 
megsokszorozzák a termelést. 
Az iratanyag legrégibb okirata 1954. szeptember 8-i keltezésű, melyben a Topolyai 
Járási Népbizottság jóváhagyta a szövetkezet közgyűlésének határozatát a 
vendéglátóipari egység átszervezéséről. Ugyan ebben az évben, a vendéglátóipari 
egység mellett, megalakultak más részlegek is – a Pristupna stanica (földművelés 
és állattenyésztés), 656  a Zadrugar mozi, 657  a Trgovinski pogon (textil 
forgalmazása)658 és a Samostalni pogon otkup i prerada (termények átvétele és 
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Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list FNRJ), 1946. év 59. szám. 
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SzTL, F.419, 34/VI, az 1954. december 8-i Fi. 1413/1954. számú végzés. 
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SzTL, F.419, 34/VI, az 1954. december 8-i Fi. 1412/1954. számú végzés. 
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SzTL, F.419, 34/VI, az 1954. december 8-i Fi. 1410/1954. számú végzés. 



feldolgozása).659 A Szövetkezet fő tevékenysége a mezőgazdasági termelés volt. A 
Szabadkai Kerületi Bíróság végzése alapján,660 1955. február 3-tól a Szövetkezet 
neve Novo Orahovói Földműves-szövetkezet. 1960-ban a nevét megváltoztatta és 
felvette az Általános Földműves-szövetkezet, Novo Orahovo nevet. Ugyanebben 
az évben megszűnt mint önálló részleg a mozi, a kereskedelmi részleg, a 
mészárszék és a vendéglátó-ipari egység. Topolya Község Népbizottságának 
határozata értelmében felvette a Novo Orahovói Földműves-szövetkezet nevet. 
1964-ben a Szövetkezetbe beolvadt a Sloga Parasztszövetkezet. A Sloga 
Parasztszövetkezet 1959-ben jött létre két szövetkezet, a Sloga Földműves- és 
Termelési Szövetkezet és a PartizanFöldműves- és Termelési Szövetkezet 
egyesítésével. Ekkor a Novo Orahovói Földműves-szövetkezet keretében létrejött 
a szállítmányozással foglalkozó részleg, a téglagyár, a tejfeldolgozó és 
tejtermékeket gyártó üzem és működött külön állatorvosi állomás is. 
Az 1965-ben hozott, A mezőgazdasági szövetkezetekről szóló alaptörvény 661 
mindenben kiegyenlítette a mezőgazdasági és földműves szövetkezeteket. Ebben 
az évben megszűnt a Novo Orahovó-i Földműves-szövetkezet, mivel beolvadt a 
gunarasi Jedinstvo vállalatba. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2004-ben vette át a szövetkezet jogutódjától. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratoknagyobb része megőrzött. 
 
 

F.449 A PANNÓNIA MŰANYAG-, GÖNGYÖLEG- ÉS 
NYOMDAIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(PRЕDUZЕĆЕ „PАNONIЈА”, ZАVOD ZА PLАSTIKU, 
АМBАLАŽU I GRАFIKU SUBOTICА – SUBOTICА) 
(1947 – 2005), 1944 – 2004 
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SzTL, F.419, 34/VI, az 1954. december 8-i Fi. 1409/1954. számú végzés. 
660

SzTL, F.419, 34/VI, az 1955. február 3-i Fi. 1408/1954. számú végzés. 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1965. év 13. 
szám. 



 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 110,62 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilagrendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a gazdasági vállalatok ügyvitelével és gazdálkodásával 
kapcsolatos különféle iratok találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Városi Népbizottság 1947. szeptember 8-i határozata alapján létrejött 
a Szabadkai Városi Nyomda, amelynek mint nyomdaipari vállalatnak az volt a 
feladata, hogy különféle nyomdaipari, könyvkötészeti, cinkográfiai és litográfiai 
szolgáltatásokat nyújtson (a Szabadkai Városi Népbizottság közgyűlésének 1947. 
szeptember 5-i ülésének 65. számú jegyzőkönyvéből). Az elkövetkező években a 
vállalat tevékenysége állandóan bővült és a nevét is többször változtatta. 
-Pannónia Nyomdaipari Intézet – Szabadka (1959)? 
-Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet – Szabadka (1974)? 
-Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet Szabadka, Lenin park 8. 
-Аmbаlаžа Társult Munka Alapszervezet, Szabadka, Ivаnа Мilutinovićа utca 117. 
(1973-ban)? 
-Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet Szabadka, Lenin park 8. 
-Közös Szolgálatok Társult Munka Alapszervezet, Szabadka, Lenin park 8. (1973-
ban)? 
-A Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet a Grafis Összetett 
Társult Munkaszervezet keretében működött az 1978 és 1986 közötti években? 
-Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet Szabadka, Lenin park 8. 
(1986-ban)? a Pannónia Munkaszervezet keretében, a közös szolgálatok mellett, 
három Társult Munka Alapszervezet működött, a Kаrtonаžа (göngyölegkészítés), 
a Pаnoplаst (műanyagáru előállítása) és a Štаmpа (nyomdaipar)? 
-Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet Szabadka, Lenin park 8. 
(1989-ban)? a Pannónia ekkor mint teljes fellelőségű vállalat működött. 

A Szabadkai Gazdasági Bíróság 2002. május 17-én hozott St. 535/2000. 
számú végzése alapján a vállalatban csődeljárás kezdődött. A Pannónia vállalat 



felszámolására a Szabadkai Gazdasági Bíróság 2005. április 26-án hozott St. 
535/2000. számú végzésével került sor.662 
 
A fond története: 
A csődeljárás alatt lévő Pannónia Műanyag-, Göngyöleg- és Nyomdaipari Intézet 
iratanyagát a Levéltár 2004-ben vette át.663 2013-ban került sor az összesen 25,38 
iratfolyóméter értéktelen irattári anyag selejtezésére.664 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.450 A DINAMOŠPED EXPORT-IMPORT FUVAROZÓ 
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(DRUŠTVЕNO PRЕDUZЕĆЕ ZА DOМАĆI I 
МЕĐUNАRODNI TRАNSPORT ROBЕ „DINАМOŠPЕD” – 
SUBOTICА) 
(1991 – 2011), 1953 – 2003 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2 könyv? 29 iratcsomó? 2 dosszié? 13 iratgyűjtő? 
3,60 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a gazdasági vállalatok ügyvitelével és gazdálkodásával 
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SzTL, F.449, fonddosszié 4/2, hivatalos jegyzet a vállalat szervezeti átalakításairól. 
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SzTL, F.449, fonddosszié, 2004. december 7-i 01-165. számú szerződés a levéltári anyag 
átvételéről. 
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SzTL, F.449, fonddosszié, 2013. december 31-i 01-15/1. számú jegyzőkönyv az értéktelen irattári 
anyag selejtezéséről. 



kapcsolatos különféle iratok találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Városi Népbizottság 1947. szeptember 5-én hozott 64/47. számú 
határozata alapján jött létre a Dinamo Gépjárműjavító és Fuvarozó Vállalat – 
Szabadka. A vállalat alapvető tevékenysége a belsőégésű motorok javítása és a 
személy- és teherszállítás volt. A vállalat bejegyzése a cégjegyzékbe 1955. március 
22-én történt meg a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság Fi. 1670/1954. számú 
végzésével. Az elkövetkező években a vállalat tevékenysége állandóan bővült és a 
nevét is többször változtatta. 
-Dinamo Fuvarozó, Közvetítő és Gépjárműjavító Vállalat – Szabadka, Marx út 75. 
(1966-ban)? 
-Dinamotrans Bel- és Külkereskedelmi Fuvarozó és Fuvarszervező Vállalat és 
Nemzetközi Szállítmányozási Ügynökség – Szabadka (1966-ban)? 
-Dinamotrans Bel- és Külkereskedelmi Fuvarozó és Fuvarszervező Vállalat, 
Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozási Ügynökség – Szabadka (1967-ban)? 
-Dinamotrans Bel- és Külkereskedelmi Teherfuvarozó és Fuvarszervező Vállalat – 
Szabadka? ADinamotrans Munkaszervezet keretében két társult munka 
alapszervezet működött, a Transport TMASZ és a Dinamo TMASZ (1975-ben)? 
-Dinamotrans Teherfuvarozó és Gépjárműjavító és Karbantartó Vállalat a 
Panonijatrans Összetett Társult Munkaszervezet keretében működött (1982-ben)? 
-Dinamotrans Fuvarozó és Gépjárműjavító Vállalat (1990-ben)? 
-Dinamotrans Szabadka Részvénytársaság (1991-ben)? 
-Dinamotrans Részvénytársaságot törölték a cégjegyzékből és négy új vállalat jött 
létre – a Dinamotransport Rt., a Dinamošped Rt., a Dinamoremont Rt. és a 
Dinamoagent Rt. (1991-ben)? 
-Dinamošped Részvénytársaság – Szabadka, Marx út 75. (1991-ben)? 
-Dinamošped Bel- és Külkereskedelmi Teherfuvarozó és Fuvarszervező 
Közvállalat és Szállítmányozási Ügynökség – Szabadka. A Dinamošpedekkor, 
mint Teljes Felelősségű Vállalat (Tfv.) működött a Marx út 75. szám alatt. 

A vállalatban a csődeljárás 2003-ban kezdődött, a felszámolására pedig 
2011. október 6-án került sor a Szabadkai Gazdasági Bíróság St. 11/2010. számú 
végzése alapján.665 
 
A fond története: 
A Dinamošped és a Dinamotrans vállalatok 1953 és 2003 között keletkezett 
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SzTL, F.450, fonddosszié 2/2, hivatalos jegyzet a vállalat szervezeti átalakításairól. 



iratanyagait a Levéltár 2005-ben vette át.666 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok részben megőrzöttek. 
 
 

F.451 EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE 
(ZBIRKА CRKVЕNIH МАTIČNIH KNJIGА) 
1687–1949 
 
 
Alapadatok a gyűjteményről 
A levéltári anyag terjedelme: 322 k.? / d.? 29 szalag? 38 iratborító? 14,99 ifm. 
Nyelv: latin, magyar, egyházi szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék, digitalizálva CD-n 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyagban megtalálhatók a különböző egyházközségekben vezetett 
születési, házassági, és halotti anyakönyvek, illetve az anyakönyvekhez tartozó 
mutatók az 1687 és 1949 közötti időszakból. A fondban a következő 
egyházközségek anyakönyvei találhatók: Szent Teréz Római Katolikus Plébánia 
Hivatal – Szabadka (Nagytemplom), Szent Rókus Római Katolikus Plébánia 
Hivatal – Szabadka, Szent György Római Katolikus Plébánia Hivatal – Szabadka, 
Urunk Mennybemenetele Szerb Pravoszláv Parókia – Szabadka, Szent Dömötör 
Szerb Pravoszláv Parókia – Sándor, Római Katolikus Plébánia Hivatal Sándori 
Fiókegyháza – Sándor, Szabadka–Zombori Ágostai Hitvallású Evangélikus Utazó 
Lelkészi Hivatal, Kunbajai Római Katolikus Plébánia Hivatal – Kunbaja, 
Katymári Római Katolikus Plébánia Hivatal – Katymár, Szent Antal Római 
Katolikus Plébánia Hivatal – Csantavér, Szent Katalin Római Katolikus Plébánia 
Hivatal – Ludas, Szent Péter és Pál Római Katolikus Plébánia Hivatal – Bajmok. 
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SzTL, F.450, fonddosszié, 2005. december 28-i 03-14. számú szerződés a levéltári anyag 
átvételéről. 



A gyűjtemény története: 
A levéltári anyag átvételére A kultúrjavakról szóló törvény 39. szakasza667 alapján 
került sor, figyelembe véve az anyakönyvek vezetéséről és a szabadkai anyakönyvi 
kerülethez tartozó polgárok nyilvántartását végző szolgálat munkájáról készített 
jegyzőkönyvet.668 Az átvételre 2006-ban került sor,669 és ekkor lett a Levéltárban 
létrehozva az egyházi anyakönyvek gyűjteménye. 
 
 

F.452 A BAJNAT HELYI KÖZÖSSÉG IRATAI – SZABADKA 
(МЕSNА ZАЈЕDNICА „BАЈNАT” SUBOTICА – SUBOTICА) 
(1964 – ?), 1962 – 1992 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 könyv? / d.? 16 faszcikulus? 3 iratcsomó? 57 
iratgyűjtő? 5,46 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a helyi közösség jegyzőkönyvei, az iktatott 
ügyiratok, a Harcosok Szövetségének iratanyaga, a Kommunális Bizottság 
jegyzőkönyvei, különböző szerződések, iratok a beruházásokról, választói 
névjegyzékek, pénzügyi-számviteli iratok, az aktivisták névjegyzékei, 
urbanisztikai tervek, különböző iratok a Sporthorgászok Szövetsége által végzett 
aktivitásokról, a Munkarokkantak Szövetsége Helyi Szervezetének jegyzőkönyvei 
stb. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Bajnat Helyi Közösség a 12. 13. és a 14. választói körzet választóinak 
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Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik RS), 1994. év 71. szám. 
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SzTL, F.451, fonddosszié, a 2006. szeptember 20-i 03-14/4., 03-14/5., 03-14/6. és  03-14/7. számú 
átvételi jegyzőkönyvek. 



közgyűlésein hozott határozatok alapján jött létre, összhangban a Szerb Szocialista 
Köztársaság alkotmánya 112. szakaszának 1. bekezdésével. A választók 
közgyűléseit 1964. február 12-én és 13-án tartották meg és a választók döntését 
jóváhagyta Szabadka Község Képviselő-testülete is, az 1964. február 13-án hozott 
2-3680/7-1964. számú határozatával. 670  A Bajnat Helyi Közösség székhelye a 
Radić Fivérek utca 83. szám alatt volt. A helyi közösséget a tanács és a közgyűlés 
irányította, de a fontosabb döntések meghozatalában részt vett a helyi közösség 
dolgozóinak és polgárainak közgyűlése is. A Bajnat Helyi Közösségben jelentős 
aktivitást fejtettek ki a különböző társadalmi-politikai szervezetek – a Kommunista 
Szövetség Községi Bizottsága, a Harcosok Szövetségének Helyi Bizottsága, a 
Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének Helyi Bizottsága, valamint a helyi 
közösség képviselőinek delegációja a községi közigazgatásban. A helyi közösség 
feladata az volt, hogy foglalkozzon a kommunális, gazdasági, szociális, 
egészségügyi, nevelési kérdések megoldásával, valamint foglalkozzon a 
lakáskörülmények javításával is.671 Szabadka Község Képviselő-testülete az 1994. 
szeptember 27-én hozott I-011-61/94. számú határozatával újabb döntést hozott a 
Bajnat Helyi Közösség alapításáról. A határozat kimondta, hogy a helyi közösség 
Szabadka területén jön létre a meghatározott határok között, a székhelye pedig a 
Radić Fivérek utca 83. szám alatt van.672 
 
A fond története: 
A Levéltár a fond iratanyagát 2006-ban673 vette át a Bajnat Helyi Közösségtől, 
összesen 5,46 iratfolyóméter terjedelemben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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SzTL, F.452, fonddosszié, a 03-14/2-2006. számú átvételi jegyzőkönyv. 



F.453 A PAHULJICA TOLLFELDOLGOZÓ VÁLLALAT 
IRATAI – SZABADKA 
(D.O.O. „PАHULJICА” – PRЕRАDА PЕRЈА SUBOTICА – 
SUBOTICА) 
(1978 – 2005), 1971 – 2002 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 könyv, 25 iratgyűjtő, 3 dosszié, 4 csomag – 8,50 
ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga tartalmaz pénzügyi-számviteli iratokat, továbbá az iratokban 
megtalálhatók a vállalat szervezeti szabályzatai, az igazgatóbizottság üléseinek 
jegyzőkönyvei, az évi tervek, különböző szerződések, a részvények tulajdonosairól 
szóló végzések, kollektív szerződések, a dolgozók anyakönyvei, a személyi 
jövedelmeket igazoló M4-es űrlapok, az évi zárszámadások a mellékletekkel stb. 
 
Az iratképző története: 
A Pahuljica vállalat jogelődje a Toll és Bélfeldolgozó Társult Munka 
Alapszervezet volt, amely a Jugokoža Bőripari Munkaszervezet keretében 
működött.674 A Jugokoža vállalat szervezeti, és egyben tulajdonosi átalakítására 
1991-ben került sor. Négy külön Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) jött létre, a 
Panonija Kft., a Pahuljica Kft., az Ikom Kft. és a Jugokoža Kft. A Pahuljica 
Tollfeldolgozó Kft. Szabadkán, a Jovan Mikić utca 56-os szám alatt működött. 
Mint magántulajdonban lévő önálló vállalatot a Szabadkai Kerületi Bíróság 
jegyezte be 1991. február 18-án az 1-1392. számú betétben a Fi. 290/91. számú 
végzésével. 
A Pahuljica Kft. foglalkozott toll átvételével és feldolgozásával, tollal tömött 
ruhák, illetve paplanok, vánkosok és matracok készítésével. Emellett még baromfi 
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SzTL, F.453, fonddosszié 2/3, hivatalos jegyzet. 



tenyésztésével is foglalkozott, továbbá vegyszerek előállításával, kis- és 
nagykereskedelemmel, áruszállítással stb. 
A Szabadkai Gazdasági Bíróság 2002. november 8-án hozott St. 589/2001. számú 
végzésével a Pahuljica Tollfeldolgozó Kft.-ben csődeljárás kezdődött, amely csak 
2005. augusztus 29-én ért véget a Szabadkai Kereskedelmi Bíróság St. 589/2001, 
számú végzésével, miután a csődbe ment cég eladásra került.675 
 
A fond története: 
A Pahuljica Tollfeldolgozó Kft. iratanyagát a Levéltár 2006-ban vette át, iratárilag 
rendezett állapotban. Az átvett levéltári anyag a következő iratképzőktől 
származott: 
− Jugokoža Munkaszervezet Toll és Bélfeldolgozó Társult Munka 
Alapszervezete – Tollfeldolgozó Részleg (1971–1990)? 
− Pahuljica Közvállalat (1990–1993)? 

− Pahuljica Tollfeldolgozó Kft. (1993–2002). 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.454 PROF. DR. KLEIN LAJOS IRATAI – SZABADKA 
(PROFЕSOR DR LАЈČO KLАЈN, PRАVNIK – SUBOTICА) 
1941 – 2006 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 4 k.? / d.? 18 dosszié? 1 CD. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyagban megtalálható dr. Klein Lajos személyi iratai, a különböző 
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tudományos tanácskozások, gyűlések iratai, a megjelentetett szakmunkák és 
cikkek másolatai, egy ötórás interjú dr. Klein Lajossal, melyet 1998-ban a schoachi 
láger túlélőinek élettörténetével foglalkozó alapítvány készített, különböző 
fényképek, dokumentumok Vajdaság területén a népirtással kapcsolatos bírósági 
perekről, eredeti és fénymásolt újságcikkek stb. 
 
Az iratképző története: 
Dr. Klein Lajos, jogász és egyetemi tanár, 1925. június 7-én született Szabadkán. 
Az általános és a középiskolát szülővárosában fejezte be. A második világháború 
idején a megszállók kényszermunkára ítélték és táborba hurcolták. A jogi 
egyetemet 1958-ban Belgrádban fejezte be, majd ugyanitt doktorált 1965-ben. 
A felszabadulás után, 1944 és 1959 között Szabadkán élt és a belügyi hatóságok 
munkatársaként főleg a háborús bűnösök után nyomozott. 1959-től az Újvidéki 
Járás Állambiztonsági Szolgálatának a vezetője volt. A járások megszüntetése után, 
1965-től a Tartományi Belügyi Titkárságon dolgozott, mint jogtanácsos, majd 
1969-től, mint a tartományi belügyi titkár helyettese. A Vajdasági 
Alkotmánybíróságnak 1976-tól volt a tagja, egészen nyugdíjaztatásáig, 1984-ig. 
1987-től Újvidéken a Jogi Egyetem rendkívüli tanáraként dolgozott. 
Megjelentetett kb. száz tudományos és szakmunkát, négy könyvet, több 
kézikönyvet, továbbá cikksorozatokat és különböző törvények magyarázatait. 
Emellett sajtó alá rendezett kb. harminc monográfiát és egyéb jelentős tudományos 
munkát. 
Tagja volt Vajdaság Jogi Tanácsának, a Jogi Egyetem keretében működő 
Nemzetközi Tanulmányok Intézetnek, Jugoszlávia Nemzetközi Jogi, Büntetőjogi 
és Kriminológiai Egyesületének, valamint 1991-ben megválasztották a Népirtás 
Bűneit Megállapító Állami Bizottság tagjának.676 
 
A fond története: 
A fond mintegy 0,50 folyóméternyi iratanyagát 2006-ban dr. Klein Lajos 
ajándékozta a Szabadkai Történelmi Levéltárnak.677 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 

                                                 
676

Enciklopedija Novog Sada, 11 KAĆ-KOT, Novi Sad 1998. 
677
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F.455 A SUBOTIČANKA GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ RT. 
IRATAI – SZABADKA 
(А.D. „SUBOTIČАNKА” SUBOTICА – SUBOTICА) 
(1959 – 2014), 1981 – 2003 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 9 könyv? 162 iratgyűjtő? 32 csomag? 19,59 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható a Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Rt. iratai, 
valamint a vállalat jogelődjeinek iratanyaga is. Az iratanyagban megtalálható a 
fizetésekkel kapcsolatos dokumentáció, a dolgozók személyi iratai, valamint a 
különböző pénzügyi-számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Subotičanka Rt. jogelődje a Sodara Alkoholos és Alkoholmentes Italokat és 
Szódákat Gyártó és Forgalmazó Vállalat volt. Szabadkán, a Moša Pijade út 20. 
szám alatt működő vállalatot 1953-ban alapították és ekkor a Sodara Szódavíz- és 
Jéggyár – Szabadka 678  nevet viselte. Ennek a vállalatnak a bejegyzésére 1959. 
október 5-én került sor a Szabadkai Kerületi Bíróság Fi. 1028/1959. számú 
végzésével. 
A vállalat szerkezeti átalakítására többször került sor, így változott a vállalat neve 
is: 
-Subotičanka Alkoholos és Alkoholmentes Italokat és Szódakellékeket Gyártó és 
Forgalmazó Vállalat, Szabadka, Moša Pijade út 20. (1959)? 
-Subotičanka Alkoholos és Alkoholmentes Italokat Gyártó és Gyümölcs- és 
Zöldségféléket Feldolgozó és Forgalmazó Vállalat, Szabadka, Moša Pijade út 58. 
(1967)? 
-Subotičanka, mint a cservenkai Crvenka Mezőgazdasági Kombinát szabadkai 
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részlege, Szabadka, Moša Pijade út 58. (1971)? 
-Subotičanka Alkoholos és Alkoholmentes Italokat Gyártó Vállalat, mint a 
cservenkai Crvenka Mezőgazdasági Kombinát egyik TMASZ-a (1973)? 
-Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Társult Munka Alapszervezet, mint az Agros 
Összetett Társult Munkaszervezet Peščara Mezőgazdasági Munkaszervezetének 
egyik TMASZ-a, Szabadka, Đorđe Natošević utca 44. (1987)? 
-Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Közvállalat – Szabadka, Đorđe Natošević utca 
44. (1989)? 
-Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Rt., mint Teljes Felelősségű Társaság – 
Szabadka, Đorđe Natošević utca 44. (1990)? 
-Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Rt. – Szabadka, Đorđe Natošević utca 44. 
(2002). 

A vállalatban 2003-ban csődeljárás kezdődött,679 a végleges felszámolásra 
pedig 2014-ben került sor.680 
 
A fond története: 
A felszámolás alatt lévő Subotičanka Gyümölcsfeldolgozó Rt. iratanyagát a 
Levéltár két alkalommal vette át, 2006-ban 681  20,51, 2009-ben 682  pedig 6,44 
iratfolyómétert. 2009-ben került sor 7,36 iratfolyóméter értéktelen iratanyag 
kiselejtezésére. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.456 AZ AGROSBANK RT. IRATAI – SZABADKA 
(„АGROS BАNKА” А.D. SUBOTICА – SUBOTICА) 
(1978 – ?), 1993 – 1996 (2001) 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A levéltári anyag terjedelme: 12 könyv, 16 iratgyűjtő, 36 dosszié – 2,19 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a bank ügyvitelével kapcsolatos különböző iratok találhatók. 
 
Az iratképző története: 
Az Agrosbank – Szabadka alapítására a Társult Munka Alapbíróság 1978. 
december 27-én hozott Fi. 3181/78. számú végzésével került sor. 683  A bank 
székhelye a Dimitrije Tucović utca 15. szám alatt volt. 
A bank részvénytársasággá való átalakítására a Szabadkai Gazdasági Bíróság 1993. 
augusztus 26-án hozott, az 1-5351. számú betétben bejegyzett, Fi. 3465/93. számú 
végzésével került sor. Ekkor vette fel az Agros bank Rt. – Szabadka nevet, a 
székhelye pedig a Jovan Nenad cár tér 15. szám alatt volt. A Szabadkai Gazdasági 
Bíróság 1995. június 14-én hozott Fi. 1164/95. számú végzésével került sor a bank 
szervezeti és ügyviteli szabályzatainak módosítására a Bankokról és a pénzügyi 
szervezetekről szóló törvény paragrafusainak megfelelően. 
A bank alapvető tevékenységéhez tartozott a betétgyűjtés, a hitelnyújtás, letétek 
kezelése, garancianyújtás és kezességvállalás, devizaügyletek és valutaváltás, 
értékpapírok vásárlása és eladása, számlavezetés a lakosság és jogi személyek 
számára, pénzforgalom lebonyolítása stb.684 
A Szabadkai Gazdasági Bíróság 1996. augusztus 29-én hozott P1. 20/96. számú 
határozatával elrendelte a bank felszámolását. A bíróság újabb, 1997. február 14-
én hozott St. 58/97. számú határozatával beszüntette a felszámolási eljárást és 
elrendelte a csődeljárást az Agros bank Rt.-ben.685 A Levéltárnak nincs tudomása a 
csődeljárás befejezéséről. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a felszámolás alatt álló Agros bank Rt.-től 2006-ban 
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vette át. A 2,19 folyóméternyi iratanyag 1993 és 1996 (2001) között keletkezett.686 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.457 A BÁCSKA ÉPÍTŐIPARI RT. IRATAI – KISHEGYES 
(IGМ „BАČKА” А.D. МАLI IĐOŠ – МАLI IĐOŠ) 
(1953 – 2007), 1966 – 2004 (2006) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 könyv, 252 iratgyűjtő, 206 dosszié, 1 faszcikulus, 
30 iratboriték, 3 iratcsomó, 1 csomag – 27,1 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a vállalat gazdálkodásával kapcsolatos különféle iratok 
találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A kishegyesi Bácska Építőipari Vállalat jogelődje a kishegyesi Kossuth Téglagyár 
volt.687 A téglagyárat Kishegyes Népbizottsága 1953. január 17-én hozott 100/53. 
számú határozatával alapította és ekkor a Kossuth Állami Téglagyár nevet viselte. 
Kishegyes Népbizottsága 1959. március 7-én hozott 04-294/1. számú 
határozatával a Kishegyesi Cement Építőipari Vállalatot hozzácsatolta a Kossuth 
Állami Téglagyárhoz. Az így létrejött új vállalat a Kossuth Építőipari Vállalat 
nevet viselte, a székhelye pedig Kishegyesen, a Kúlai út 11. szám alatt volt. 
A vállalat szervezeti átalakítására többször került sor, így változott a vállalat neve 
is. 
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-Kossuth Téglagyár – Kishegyes (1960)? 
-Bácska Ipari és Kereskedelmi Vállalat – Kishegyes (1971)? 
-Bácska Építőipari és Kereskedelmi Vállalat – Kishegyes (1973)? 
-Bácska Építőipari Munkaszervezet – Kishegyes (1979)? 
-Bácska Építőipari Munkaszervezet – Kishegyes, Kúlai út 9. (1980)? 
-Bácska Építőipari Közvállalat (1989)? 
-Bácska Építőipari Részvénytársaság – Kishegyes, Kúlai út 15. (1990). A vállalat 
ekkor vegyes tulajdonban volt. 
-Bácska Építőipari Részvénytársaság – Kishegyes, Kúlai út 15. (1994). A vállalat 
ekkor mint Teljes Felelősségű Társaság működött. 
-Bácska Építőipari Részvénytársaság – Kishegyes, Kúlai út 15. (2001). 
A vállalat foglalkozott téglaégetéssel, cserépgyártással, valamint az építkezések 
során szükséges betonelemek gyártásával is. Emellett a Bácska vállalat 
foglalkozott egyszerűbb építési részmunkák elvégzésével, ácsmunkákkal, 
tetőfedéssel, vízvezeték- és villanyszereléssel stb. 
A Szabadkai Kereskedelmi Bíróság 2003. december 18-án hozott St. 397/2003. 
számú végzésével a Bácska Építőipari Rt.-ben csődeljárás kezdődött. A vállalat 
végleges felszámolására 2007. december 20-án került sor a Kereskedelmi Bíróság 
azonos számú végzése alapján. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2006-ban vette át irattárilag rendezett állapotban.688 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.458 BÍRÓ CSABA, ÜGYVÉD IRATAI – SZABADKA 
(ČАBА BIRO, АDVOKАT – SUBOTICА) 
(1955 – ?), 1990 – 2006 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3,30 ifm. 
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Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható az ügyfelek általános iktatója (1990–2005), 
illetve az iktatóhoz tartozó névmutató index (1990–2005). Emellett található még 
az ügyvédi munkával kapcsolatos egyebek is, mint pecsétek, bélyegzők, 
határidőnaplók, lakcímjegyzékek, ügyiratok tervezetei, CD-ék stb. 
 
Az iratképző története: 
Bíró Csaba Topolyán született 1955-ben és itt fejezte be az általános iskolát, majd 
a gimnáziumot is. Az Újvidéki Egyetem Jogi Tanszékén 1979-ben szerzett jogászi 
oklevelet, majd gyakornokként a Szabadkai Községi Ügyészségen dolgozott. 
1982-ben kinevezték a községi ügyész helyettesének és ezt a tisztséget 1990-ig 
látta el. Azóta, a mai napig, ügyvédként dolgozik Szabadkán. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga a 2007-ben megkötött ajándékozási szerződés alapján került a 
Levéltárba.689 A Levéltár összesen 4,80 folyóméter iratanyagot vett át, ebből 3,30 
folyóméter a levéltári anyag, a többi pedig könyv. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.459 A DUGA SZOBAFESTŐI SZOLGÁLTATÁSI 
KÖZVÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(DRUŠTVЕNO PRЕDUZЕĆЕ „DUGА” – SUBOTICА) 
(1961 – 2005), 1961 – 2004 
 
 
Alapadatok a fondról 
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A levéltári anyag terjedelme: 5,00 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában egy szolgáltatást nyújtó vállalat gazdálkodásával kapcsolatos 
iratok találhatók. A pénzügyi-számviteli iratok mellett, az iratanyagban 
megtalálhatók a vállalat alapszabályzatai, különböző más szabályzatok, az 
önigazgatás idejéből származó megállapodások, a dolgozók személyi iratai. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatot Szabadka község alapította a Képviselő-testület 1961. július 1-jén 
hozott 04-17947/1-1961. számú határozatával, a bíróság pedig a Fi. 1873/1961. 
szám alatt jegyezte be. Alkalmazkodva az 1976-ban hozott Társult munkáról szóló 
törvény paragrafusaihoz,690 a vállalat átalakuláson esett át és ekkor kapta a Duga 
Szobafestő Munkaszervezet nevet. 1990-ben a vállalat új nevet kapott, a Duga 
Szobafestő Vállalat. A Szabadkai Kereskedelmi Bíróság a St. 583/2004. számú 
végzésével a vállalatban csődeljárás indult, a végleges felszámolására pedig 2005. 
március 14-én került sor. 
 
A fond története: 
A fond 5,00 folyóméternyi iratanyaga 2008-ban került a Levéltárba. A Levéltári 
Kalauz írásakor került sor 0,62 folyóméternyi iratanyag kiselejtezésére, mivel 
lejárt az őrzési határideje. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F.460 A PERES FAGÖNGYÖLEGGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – BÁCSSZÖLLŐS 
(DP „PЕRЕŠ” – BАČKI VINOGRАDI) 
 (1997 – 2010), 1974 – 2004 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 13,58 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A Peres Közvállalat iratanyaga mellett a fond iratanyagában megtalálható a 
vállalat jogelődjének az iratanyaga is. Az iratanyagban pénzügyi-számviteli iratok, 
illetve a dolgozók személyi iratai találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatok jegyzékét vezető ügynökség adatai szerint a Peres Közvállalat 
alapítására 1997. június 22-én került sor, a székhelye pedig Bácsszőlősön a 367-es 
szám alatt volt. A vállalat a Pеščаrа Közvállalat egyik megszűnt társult munka 
alapszervezetének a tevékenységét folytatta. A vállalat tevékenységi körébe a fából 
készült göngyölegek gyártása volt, és egészen 1997. február 10-ig működött. 
Ekkor csődeljárás kezdődött a Szabadkai Kereskedelmi Bíróság St. 404/2003. 
számú határozata alapján. Az eljárás három évvel később fejeződött be a 
Szabadkai Gazdasági Bíróság 2010. június 29-én hozott St. 10/2010. számú 
végzésével. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a levéltár 2008-ban691 vette át a Peres Közvállalat jogelődjének 
iratanyagával együtt. A jogelőd a Pеščаrа Munkaszervezet Göngyöleggyártó 
Társult Munka Alapszervezete volt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
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A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.461 A MEBLO RT. IRATAI – ÓMORAVICA 
(D.D. „МЕBLO” – STАRА МORАVICА 
(1960 – 2008), 1961 – 2003 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 12,96 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában adatok találhatók a vállalat pénzügyi gazdálkodásáról, 
valamint megtalálhatók a dolgozók személyi iratai is. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatot Ómoravica Község Népbizottsága alapította az 1960. december 27-én 
hozott 04443/6. számú határozatával. A Meblo ekkor asztalosműhelyként 
működött, a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság pedig 1962. január 26-án 
regisztrálta a Fi. 62/62. szám alatt. Néhány évvel később, a Fi. 53/72. számú 
végzés alapján, a vállalat felvette a Meblo Bútorgyár – Ómoravica nevet. A Meblo 
részvénytársaságként működött egészen a gyár megszűnéséig, 2008-ig. 
Felszámolására a Kereskedelmi Bíróság St. 14/2003. számú végzése alapján került 
sor. A Meblo Rt. fő tevékenysége a bútorgyártás volt. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2008-ban vette át. Az értéktelen irattári anyag, az 
őrzési határidő lejárta után, ki lett selejtezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 



 
 

F.462 A CSANTAVÉRI FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET 
IRATAI – CSANTAVÉR (ZЕМLJORАDNIČKА ZАDRUGА – 
ČАNTАVIR) 
(1945 – 2005), 1945 – 2005 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 71,58 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a szövetkezet pénzügyi-számviteli iratai, a 
dolgozók be- és kijelentése, a szövetkezet levelezése, valamint különböző 
munkatervek és jelentések. 
 
Az iratképző története: 
A földműves-szövetkezetek az 1940-es évek második felében jöttek létre az 1946-
ban megjelent Földműves-szövetkezetekről szóló törvény 692  és az 1949-ben 
megjelent Földműves-szövetkezetekről szóló alaptörvény 693  alapján. A 
mezőgazdaságban végrehajtott kollektivizációnak az volt az elvárt célja, hogy az 
így létrejött szövetkezetek a pénz- és munkaeszközöket egyesítik és 
megsokszorozzák a termelést. 
A Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet alapítására 1945. szeptember 20-án került 
sor és a Szabadkai Kerületi Bíróság a Fi. 54/1945. szám alatt jegyezte be. A 
szövetkezet feladata az volt, hogy a tagok számára szerezzen be élelmet, ruházatot, 
lábbelit, üzemanyagot, háztartási cikkeket, mezőgazdasági eszközöket. 
Ugyanakkor az is a feladata volt, hogy a szövetkezet tagjaitól átvegye a 
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mezőgazdasági termékeket, értékesítse ezeket a termékeket, illetve az is, hogy 
begyűjtse a szövetkezet tagjainak megtakarításait. A szövetkezet tagja lehetett 
minden nagykorú személy, illetve jogi személy is, aki ezért köteles volt tagdíjat 
fizetni. A szövetkezetet a közgyűlés, az igazgatóbizottság és a felügyelőbizottság 
irányította. A Csantavéri Földműves-szövetkezetbe 1963-ban másik két 
szövetkezet is beolvadt, a Haladás és a Višnjеvаc. A Csantavéri Földműves-
szövetkezet keretében két társult munka alapszervezet működött, az Ekonomija 
TMASZ és a Kooperacija TMASZ. A társult munka alapszervezetek 
megszűnésére 1990-ben került sor. A Csantavéri Földműves-szövetkezet 2005-ig 
működött, ekkor került sor felszámolására. Sajnos, a szövetkezet munkájáról és 
működéséről kevés adat maradt fenn. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2008-ban vette át a csődbiztostól. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.463 A LIVNICA ÖNTVÉNYGYÁR RT. IRATAI – 
SZABADKA 
(А.D. ZА LIVЕNJЕ OBOЈЕNIH МЕTАLА „LIVNICА” – 
SUBOTICА) (1957 – 2009), 1957 – 2004 (2008) 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 42,68 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a vállalat gazdálkodásával kapcsolatos iratok találhatók – 
szervezeti szabályzatok, pénzügyi-számviteli iratok, dolgozókkal kapcsolatos 



iratok, különféle statisztikák, jegyzőkönyvek stb. 
 
Az iratképző története: 
A Livnica alapítására Novi grad Községi Népbizottságának 1957. július 29-én 
hozott III/5601/57. számú határozata alapján került sor és ekkor az Önálló Kisebb 
Öntőműhely nevet viselte. Két évvel később, Szabadka Község Népbizottságának 
04-23941/1. számú határozata alapján felvette a Livnica Kisipari Műhely nevet. 
A Livnica vállalat 1970-ben kérvényt nyújtott be, mely alapján a Szabadkai 
Kerületi Gazdasági Bíróság Fi. 699/1970. számú végzésével a vállalat felvette a 
Színesfém Öntöde és Késztermékgyártó Vállalat – Szabadka nevet. Néhány évvel 
később a vállalatot átszervezték. A Szabadkai Kerületi Bíróság Fi. 964/91. számú 
végzése alapján a Livnica vállalatot, amely színes fémek öntésével foglalkozott, 
bejegyezték, mint vegyes tulajdonban lévő részvénytársaságot. Az öntöde 
székhelye a Majsai út 22-es szám alatt volt. A fémek megmunkálása, színesfémek 
öntése és galvanizálása mellett, a Livnica foglalkozott különféle kovácsolt vagy 
préselt fémáru előállításával, ezek javításával, illetve kis- és nagykereskedelemmel 
is.694 
Miután a vállalat alkalmazkodott a Vállalatokról szóló törvény, illetve a 
Tevékenységek osztályozásáról és regisztrálásáról szóló törvény előírásaihoz, 
felvette a Livnica Öntvénygyár Rt. nevet. Ilyen név alatt a vállalat egészen 2004-ig 
működött. Ekkor került sor a csődeljárásra, a Szabadkai Kereskedelmi Bíróság St. 
370/2003. számú végzése alapján. A Livnica végleges felszámolása 2009-ben 
történt meg. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2008-ban vette át irattárilag rendezett állapotban. A 
Livnica Rt. iratanyaga mellett a fondban megtalálható a vállalat jogelődjének az 
iratanyaga is. Az átvételi jegyzőkönyv695 szerint a levéltári anyag mellett, át lett 
véve olyan irattári anyag is, amely az őrzési határidő letelte után, ki lesz selejtezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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F.464 A PANONIJA BŐR-, SZŐRME- ÉS 
KONFEKCIÓÁRUIPAR RT. IRATAI – SZABADKA 
(INDUSTRIЈА KOŽЕ, KRZNА I KONFЕKCIЈЕ „PАNONIЈА” 
А.D. – SUBOTICА) 
 (1957 – ?), 1957 – 2006 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 14,30 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható a vállalat szervezeti szabályzatai, a pénzügyi-
számviteli iratok, a dolgozók személyi iratai és más iratok is, melyek a vállalat 
gazdálkodásával kapcsolatban keletkeztek. 
 
Az iratképző története: 
A Panonija Bőrfeldolgozó Önálló Kisipari Vállalat alapítására Donji grad Községi 
Népbizottságának 1957. március 29-én hozott 3985/57. számú határozata alapján 
került sor. A vállalat alapító okiratát a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 
jegyezte be az 1957. április 4-én hozott Fi. 332/57. számú végzésével. A Szabadkai 
Kerületi Gazdasági Bíróság 1957. szeptember 18-i Fi. 934/57. számú végzésével 
bejegyezte a vállalat új nevét a Szabadkai Járási Népbizottság területén található 
vállalatok jegyzékébe. Ekkor vette fel a Panonija Bőr- és Szőrmegyár – Szabadka 
nevet. Később, a vállalat munkástanácsának határozata értelmében, illetve a 
Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1959. november 9-i 1177/59. számú 
végzése alapján felvette a Panonija Bőr-, Szőrme- és Konfekciógyár – Szabadka 
nevet. A Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság 1969. március 25-én hozott Fi. 
399/69. számú végzése alapján a Panonija gyárat törölték a vállalatok 
nyilvántartásából, mivel ekkor beolvadt a szabadkai Solid Lábbeli- és 
Műanyaggyárba. (A Solid vállalat ilyen néven 1965 óta létezett, a Szabadkai 
Kerületi Gazdasági Bíróság 1965. április 27-én hozott Fi. 394/65. számú végzése 



alapján. A vállalatot, amely korábban magántulajdonban volt, a Szerb 
Népköztársaság kormánya az 53/1946. számú határozatával államosította és ekkor 
a Prva petoletka Cipőgyár nevet kapta. A névváltoztatásra az 1958. augusztus 6-án 
hozott 750. számú határozattal került sor, a vállalat ekkor vette fel a Szabadkai 
Lábbeligyár nevet.) Az 1970. november 4-én hozott 1115. számú végzés alapján 
felvette a Solid Lábbeli-, Műanyag- és Bőrgyár – Szabadka nevet. E nagyvállalat 
keretében működött a Panonija Bőr-, Szőrme- és Konfekciógyár, mint a Solid 
egyik társult munka alapszervezete. A Panonija székhelye a Marx út 150-es szám 
alatt volt, a cégjegyzékbe való bejegyzés pedig az 1977. április 15-i Fi. 303/77. 
számú végzéssel történt meg.696 
A Panonija vállalat önállósodása három évvel később történt meg. Az 1980. 
február 19-i Fi. 139/80. számú, a 127-03. számú betétben bejegyzett végzéssel a 
Panonija vállalatot törölték, mint társult munka alapszervezetet. A bíróság 1980. 
február 8-án hozott és az 1-466. számú betétbe bejegyzett Fi. 85/80. számú 
végzéssel létrejött a Panonija Bőr-, Szőrme- és Konfekciógyár, mint Teljes 
Felelősséggel működő Társaság. A székhelye továbbra is a Marx út 150-es szám 
alatt volt. 
Nem sokkal később a Panonija Munkaszervezet megszűnt mint önálló vállalat, 
mivel beolvadt aЈugokožа Munkaszervezetbe és az egyik társult munka 
alapszervezete lett. Miután megszűntek a munkaszervezetek, aЈugokožа Bőripari 
Munkaszervezet közvállalat lett, amely foglalkozott nagy- és kiskereskedelemmel, 
tollfeldolgozással, bőr-, szőrme- és konfekcióiparral. A Јugokožа, mint Teljes 
Felelősségű Közvállalat, Szabadkán, a Maxim Gorkij utca 23-as szám alatt 
működött. (A Јugokožа alapszabályzatát a vállalat dolgozói szavazták meg 1989. 
december 21-én. Az alapszabályzat első szakasza kimondta, hogy az addigi 
Јugokožа Bőripari Munkaszervezet megszűnik és ezentúl, mint közvállalat 
működik tovább. Az addigi munkaszervezet keretében négy társult munka 
alapszervezet volt, a Kereskedelem TMASZ, a Toll és Bélfeldolgozó TMASZ, a 
Panonija TMASZ és a Közös Szolgálatok TMASZ. 
A Јugokožа Közvállalat munkástanácsának 1991. február 15-én hozott 4/91. 
számú határozata alapján létrejött a Panonija Kft., melyet a Szabadkai Kerületi 
Bíróság az 1991. február 18-án hozott Fi. 292/91. számú végzésével regisztrált. A 
vállalat székhelye továbbra is Szabadkán, a Marx út 150-es szám alatt volt. A 
Szabadkai Gazdasági Bíróság 1993. június 8-i Fi. 2664/93. számú végzése alapján 
tovább bővült a vállalat tevékenységi köre a bőr- és szőrmeipar, illetve a 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1977. június 
17-i 31. szám. 



kereskedelem területén. 
A társadalmi tulajdon más tulajdoni formába való átalakulásáról szóló törvény 7. 
szakasza értelmében a Panonija Kft. közgyűlése az 1993. szeptember 1-jén 
megtartott ülésén megszavazta, hogy a vállalat átalakul vegyes tulajdonban lévő 
Korlátolt Felelősségű Társasággá. A Panonija Vegyes Tulajdonú Kft. továbbra is 
bőr-, szőrme- és konfekcióiparral foglalkozott, a székhelye is a régi maradt, a 
Marx út 150-es szám alatt. Ezt a tulajdonjogi változást a Szabadkai Gazdasági 
Bíróság 1993. szeptember 22-én jegyezte be az 1-1388. számú betétbe a Fi. 
3785/93. számú végzéssel. 
2001. május 18-án megalakult a Panonija Bőr-, Szőrme- és Konfekcióipari Rt. A 
részvénytársaság fő tevékenysége a bőr kikészítése, feldolgozása és festése volt. A 
vállalat jelképe egy stilizált földgömbön egy szétfeszített bőr, amelyben egy “P” 
betű található.697 
A gazdasági vállalkozások jegyzékét vezető ügynökség 2005. december 30-án 
jegyezte be a vállalatot. 
A Belgrádi Kereskedelmi Bíróság csődeljárást indított a Panonija Bőr-, Szőrme- 
és Konfekcióipari Rt. ellen a 2006. július 5-én hozott St. 14/2006. számú végzéssel. 
A csődeljárás a mai napig tart. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2008-ban vette át a csődbiztostól.698 A levéltári anyag 
mellett, át lett véve olyan irattári anyag is, amely az őrzési határidő letelte után, ki 
lesz selejtezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.465 A DINAMOAGENT RT. IRATAI – SZABADKA 
(DЕONIČАRSKO DRUŠTVO „DINАМOАGЕNT” – 
SUBOTICА) 
(1991 – 2010), 1953 – 2004 
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A Panonija Rt. 2001. április 25-én hozott alapszabályzata. 
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SzTL, F.464, fonddosszié, 2008. október 23-i 03-14/8-2008. számú átvételi jegyzőkönyv. 



Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 8,55 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható a vállalat szervezeti szabályzatai, a pénzügyi-
számviteli iratai, a dolgozók személyi iratai és más iratok is, melyek a vállalat 
gazdálkodásával kapcsolatban keletkeztek. Az fondban megtalálható a 
Dinamoagent Munkaszervezet és a vállalat társult munka alapszervezeteinek is az 
iratanyagai. 
 
Az iratképző története: 
A cégjegyzékbe a Dinamoagent Részvénytársaságot 1991. július 1-jén jegyezték 
be.699 A vállalat székhelye Szabadkán, a Marx út 75-ös szám alatt volt. A vállalat fő 
tevékenységi köre a könyvelés, a számvitel, a könyvvizsgálat és az adótanácsadás 
volt. A Szabadkai Gazdasági Bíróság csődeljárást indított a Dinamoagent Rt. ellen 
a 2001. május 25-én hozott St. 14/2006. számú végzésével. A vállalat 
felszámolására 2009-ben került sor,700 a cégjegyzékből pedig 2010. május 12-én 
törölték. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2008-ban vette át a csődbiztostól.701 A Dinamoagent 
Rt. iratanyaga mellett át lett véve a vállalat jogelődjének az iratanyaga is. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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A Szerb Köztársaság cégjegyzéket vezető ügynöksége. 
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A Szabadkai Gazdasági Bíróság 2009. május 7-i St. 911/99. számú végzése. 
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F.466 A SZABADKAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – 
SZABADKA 
(OPŠTINSKI SUD – SUBOTICА) 
(1963 – 1975), 1966 – 1982 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 426,71 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
Szervezeti egységek: 

1. Büntetőperes iratok 1966-1980. 
2. Polgári peres iratok 1966-1980. 
3. Hagyatéki iratok 1967-1976. 
4. Hitelesítési ügyosztály iratai 1966-1982. 
5. Telekkönyvi ügyosztály iratai (DN iratok). 
6. Telekkönyvi ügyosztály – telekkönyvi betétek 1882-1965. 

 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyaga bírósági iktatókat, mutatókönyveket és iratokat tartalmaz. 
A “P” jelzetű peres ügyiratok között különböző polgári peres eljárásokkal 
kapcsolatos ügyek találhatók – perek a földek tagosításával kapcsolatban, az 
államosított vagyon visszaperlése, illetve perek az így kötött adásvételi 
szerződések semmissé nyilvánításáért, perek a tartásdíj megítéléséért gyermekek 
és a feleség számára, munkajogi és a lakhatási joggal kapcsolatos perek, a 
megkötött szerződésekkel és különböző jogügyletekkel kapcsolatos perek stb. 
A “K” jelzetű büntetőperes iratok között különböző bűncselekményekkel 
kapcsolatos ügyek találhatók – a nép és az állam elleni bűncselekmények, az 
állami és népi tulajdon megkárosítása, gyilkossági ügyek, bántalmazások, súlyos 
testi sértések, garázdaság, az állam, az állami szervek és az állam képviselőinek 
megsértése stb. 
“O” jelzete a hagyatéki iratoknak van, külön iktatva a vagyonnal és vagyon nélkül 
elhunytak hagyatéki ügyiratai. 



Az “Ov” jelzetű ügyiratokban találhatók a hitelesített szerződések és különböző 
hitelesített okiratok és meghatalmazások. 
A “DN” iratok a bíróságok telekkönyvi ügyosztályától küldött utasítások a 
telekkönyvekben történő bejegyzésre. 
Telekkönyvi betétek a következő kataszteri községeket ölelik fel – Szabadka, 
Nagyfény, Novi Grad, Békova, Bajmok, Csantavér, Györgyén, Tavankút, 
Bácsszőlős. 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Községi Bíróság működését 1963-ban kezdte meg, az akkori új 
alkotmány meghozatala után. 702  Mint a Szabadkai Járásbíróság jogutódjának, a 
Községi Bíróságnak a hatásköre gyakorlatilag ugyanaz volt, csak a neve változott 
meg. A szövetségi képviselőház 1965-ben meghozta Az általános bíróságokról 
szóló alaptörvényt.703 E törvény szerint a községi bíróságok első fokon ítélkeztek 
az összes polgári peres és büntetőügyben, kivéve azokban, amelyeket a törvény 
már első fokon a kerületi bíróságok hatáskörébe utalt. A törvény által megszabott 
hatásköréből kifolyólag a Községi Bíróság döntött más ügyekben is, illetve más 
munkákat is végzett. 
A Szerb Szocialista Köztársaság képviselőháza 1966-ban meghozta Az általános 
bíróságok szervezetéről és területi illetékességéről szóló törvényt,704 mely szerint a 
Szabadkai Községi Bíróság területi illetékességébe Szabadka község területe 
tartozott. 
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1974-ben 705  meghozott 
alkotmánya alapján az akkori Szerb Szocialista Köztársaság is meghozta saját 
alkotmányát,706 amely kimondta, hogy léteznek általános, különleges és gazdasági 
bíróságok. A bíróságok az alkotmány és a törvények alapján ítélkeztek és 
munkájuk végzésében függetlenek voltak. 1974. február 28-án kihirdették 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1963. április 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1965. február 
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Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS), 1966. június 25-i 25. 
szám, 457-460. oldal. 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1974. február 
21-i 9. szám, 209-262. oldal. 
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Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS), 1974. év 8. szám, 305. 
oldal. 



Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány alkotmányát, 707  mely alapján a 
tartományi képviselőház meghozta Az általános bíróságokról szóló törvényt.708 A 
törvény meghatározta a bíróságok jogkörét és területi illetékességét. A Szabadkai 
Községi Bíróság első fokon döntött a büntetőperekben, a polgári peres ügyekben, a 
különböző peres és nem peres ügyekben, a hagyatéki ügyekben és a telekkönyvi 
ügyekben is. Kivételt csak azok az ügyek jelentettek, amelyeket a törvény már első 
fokon más bíróságok hatáskörébe utalt. Emellett, a Községi Bíróság nyomozati 
jogkörrel rendelkezett az illetékességébe tartozó büntetőügyekben, fellebbezés 
esetén döntött a nyomozást végző bíró által hozott végzésekről, illetve ha kifogást 
emeltek a vádirat ellen. A Szabadkai Községi Bíróság területi illetékességébe 
Szabadka község területe tartozott. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a Szabadkai Községi Bíróságtól vette át irattárilag 
rendezett állapotban. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

F.467 A TOPOLYAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA 
(OPŠTINSKI SUD – BАČKА TOPOLА) 
(1963 – ?), 1966 – 1982 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 180,14 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
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Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja (Službeni list SAPV), 1974. év 4. szám, 
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Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja (Službeni list SAPV), 1975. év 15. 
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Szervezeti egységek: 

1. Büntetőperes iratok 1970-1985. 
2. Polgári peres iratok 1970-1985. 
3. Vegyes iratok 1967-1991. 
4. Végrehajtási iratok 1969-1991. 
5. Hagyatéki iratok 1967-1976. 
6. Hitelesítési ügyosztály iratai 1969, 1976-1985. 
7. Fizetési jegyzékek és költségvetési iratok 1969-1971. 

 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a bíróság munkája során keletkezett könyvek és iratok, 
találhatók. 
A “P” jelzetű peres ügyiratok között különböző polgári peres eljárásokkal 
kapcsolatos ügyek találhatók – perek a földek tagosításával kapcsolatban, az 
államosított vagyon visszaperlése, illetve perek az így kötött adásvételi 
szerződések semmissé nyilvánításáért, perek a tartásdíj megítéléséért gyermekek 
és a feleség számára, munkajogi és a lakhatási joggal kapcsolatos perek, a 
megkötött szerződésekkel és különböző jogügyletekkel kapcsolatos perek stb. Az 
iratok mellett megtalálhatók a különböző iktatók és névmutatók is. 
A “R” jelzetű iratokban a nem peres ügyek találhatók – halottá nyilvánítások, 
engedélyek házasság megkötésére, társtulajdonosi viszonyok rendezése, 
különböző ügyek a vagyon államosításával és a földek tagosításával kapcsolatban 
stb. 
A “K” jelzetű büntetőperes iratok között különböző bűncselekményekkel 
kapcsolatos ügyek találhatók – a nép és az állam elleni bűncselekmények, a 
társadalmi tulajdon megkárosítása, gyilkossági ügyek, bántalmazások, súlyos testi 
sértések, garázdaság, az állam, az állami szervek és az állam képviselőinek 
megsértése stb. 
A könyvek között megtalálhatók a kiskorúak elleni büntetőeljárások, illetve a 
nyomozások során 1969 és 1984 között vezetett “KM” és “KIM” jelzetű iktatók és 
névmutatók. A különböző nyomozások során, 1963 és 1986 között vezetett iktatók 
és ügyiratok “KI” jelzetűek, de nyomozással kapcsolatos ügyek megtalálhatók 
még az 1977 és 1985 között keletkezett “KRI” jelzetű iratokban is. A könyvek 
között megtalálható még a büntetőtanács munkája során, 1973 és 1987 között 
vezetett “KV” iktatók, illetve egyéb bűnügyekkel kapcsolatos, 1969 és 1986 között 
keletkezett “KR” iktatók és ügyiratok. A bíróság által az 1960 és 1985 között 



lefoglalt tárgyakat a “Kdp” jelzetű könyvben tartották nyilván. Az “I” jelzetet a 
különböző vagyonelkobzások (ingóság, ingatlan, földbirtok stb.) során hozott 
ítéletek végrehajtása kapcsán keletkezett iratok viselik. 
Az “Ov” jelzetű ügyiratokban találhatók a hitelesített szerződések és különböző 
hitelesített okiratok és meghatalmazások. “O” jelzettel a hagyatéki iratok vannak 
megjelölve. 
Az egyéb könyvek között megtalálható még a vizsgálati fogságban lévő személyek 
nyilvántartása, a befizetett pénzbüntetések könyve, a kegyelembe részesült 
elítéltek iktatókönyve, a bírák munkanaplója, a megvalósított nevelési 
intézkedések nyilvántartása. 
 
Az iratképző története: 
A Topolyai Községi Bíróság működését 1963-ban kezdte meg, az akkori új 
szövetségi alkotmány meghozatala után. 709  Mint a Topolyai Járásbíróság 
jogutódjának, a Községi Bíróságnak a hatásköre gyakorlatilag ugyanaz volt, csak a 
neve változott meg. A szövetségi képviselőház 1965-ben meghozta az Általános 
bíróságokról szóló alaptörvényt. 710  E törvény szerint a Községi Bíróságok első 
fokon ítélkeztek az összes polgári peres és büntetőügyben, kivéve azokban, 
amelyeket a törvény már első fokon a kerületi bíróságok hatáskörébe utalt. A 
törvény által megszabott hatásköréből kifolyólag, a Községi Bíróság döntött más 
ügyekben is, illetve más munkákat is végzett. 
A Szerb Szocialista Köztársaság képviselőháza 1966-ban meghozta az Általános 
bíróságok szervezetéről és területi illetékességéről szóló törvényt,711 mely szerint a 
Topolyai Községi Bíróság területi illetékességébe Topolya és Kishegyes községek 
tartoztak. 
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1974-ben 712  meghozott 
alkotmánya alapján az akkori Szerb Szocialista Köztársaság is meghozta saját 
alkotmányát,713 amely kimondta, hogy léteznek általános, különleges és gazdasági 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1963. április 
19-i 14. szám, 261-283. oldal. 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1965. február 
17-i 7. szám, 129-130. oldal. 
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Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS), 1966. június 25-i 25. 
szám, 457-460. oldal. 
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Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja (Službeni list SFRJ), 1974. február 
21-i 9. szám, 209-262. oldal. 
713

Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik SRS), 1974. év 8. szám, 305. 
oldal. 



bíróságok. A bíróságok az alkotmány alapján ítélkeztek és munkájuk végzésében 
függetlenek voltak. 1974. február 28-án kihirdették Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartomány alkotmányát,714 mely alapján a tartományi képviselőház meghozta az 
Általános bíróságokról szóló törvényt. 715  A törvény meghatározta a bíróságok 
jogkörét és területi illetékességét. A Topolyai Községi Bíróság első fokon döntött a 
büntetőperekben, a polgári peres ügyekben, a különböző peres és nem peres 
ügyekben, a hagyatéki ügyekben és a telekkönyvi ügyekben is. Kivételt csak azok 
az ügyek jelentettek, amelyeket a törvény már első fokon más bíróságok 
hatáskörébe utalt. Emellett, a Községi Bíróság nyomozati jogkörrel rendelkezett az 
illetékességébe tartozó büntetőperekben, fellebbezés esetén döntött a nyomozást 
végző bíró által hozott végzésekről, illetve ha kifogást emeltek a vádirat ellen. A 
Topolyai Községi Bíróság területi illetékességébe Topolya és Kishegyes községek 
területe tartozott. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a Topolyai Községi Bíróságtól vette át irattárilag 
rendezett állapotban. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.468 A SZABADKAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
IRATAI – SZABADKA 
(SKUPŠTINА OPŠTINЕ – SUBOTICА) 
(1965 – ?), 1966 – 2007 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 112,75 ifm. 
Nyelv: szerb 
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Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja (Službeni list SAPV), 1974. év 4. szám, 
97. oldal. 
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Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja (Službeni list SAPV), 1975. év 15. 
szám, 650-658. oldal. 



Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a tanácsok, valamint a képviselő-testület 
üléseinek jegyzőkönyvei, a kivetett és befizetett adók nyilvántartásai, az 
elkönyvelt adók nyilvántartó könyve, különböző iktatókönyvek, a hitelesített 
másolatok, aláírások és kéziratok, illetve a cégekre kivetett községi illetékek 
iktatója. Az iratanyag tartalmaz még adásvételi szerződéseket, örökösödési és 
ajándékozási szerződéseket, közegészségügyi ellenőrzéseket, ügyiratokat az 
építkezésekről és építkezési engedélyeket, városrendezési terveket, engedélyeket 
épületek lebontására, az oktatással, tudománnyal és művelődéssel kapcsolatos 
iratokat stb. 
 
Az iratképző története: 
A Szerb Szocialista Köztársaság alkotmányának, majd az alkotmány 
végrehajtásáról szóló alkotmánytörvény meghozatala után, megszűntek a községek 
népbizottságai, a hatásköreiket pedig a képviselő-testületek vették át. A Szerb 
Szocialista Köztársaság 1963. április 11-én meghozott alkotmánya 1. szakaszának 
27. bekezdése alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 1964-ben meghozta 
Szabadka község statútumát. A statútum szerint Szabadka község területéhez 
tartozott Szabadka városa, Békova, Csantavér Dusanovó és Visnyevác 
településekkel, Kelebia, Kisbosznia, Palics,Bácsszőlős, Hajdújárás és Ludas 
településekkel, Tavankút, Felső-Tavankút, Alsó-Tavankút és Mérges településekkel, 
Nagyfény és Újzsednik. Legfelsőbb hatalmi szerv a Képviselő-testület volt. Mint a 
hatalom és a társadalmi önigazgatás legfelsőbb szerve, a képviselő-testület állt a 
községi tanácsból és a munkaközösségek tanácsából. Mindkét tanácsnak 70-70 
képviselője volt. A Községi Képviselő-testület hozhatott határozatokat, 
rendeleteket, utasításokat, végzéseket, megállapodásokat és ajánlásokat. A 
képviselő-testület a saját soraiból választott elnököt, akinek az volt a feladata, 
hogy irányítsa a képviselő-testület és mindkét tanács munkáját, összehívja a 
képviselő-testület és a tanácsok üléseit, összehangolja a képviselő-testület és a 
községi közigazgatás tevékenységét, felügyelje a községi közigazgatás munkáját 
stb. A képviselő-testületnek joga volt létrehozni szakmai tanácsokat, illetve 
különböző szakbizottságokat, akiknek az volt a feladatuk, hogy megtárgyalják a 
különböző határozat-tervezeteket mielőtt azok a képviselő-testület elé kerülnek. 



 
A fond története: 
A Levéltár a fond iratanyagát Szabadka községtől vette át. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.469 A SZERB VAJDASÁG ÉS TEMESI BÁNSÁG 
ÉPÍTÉSZÜGYI HIVATALÁNAK SZABADKAI FIÓKJÁNAK 
IRATAI – SZABADKA 
 
(ZЕМАLJSKА GRАĐЕVINSKА UPRАVА ZА SRPSKO 
VOЈVODSTVO I TАМIŠKI BАNАT TЕМIŠVАR – 
GRАĐЕVINSKА SЕKCIЈА SUBOTICА – SUBOTICA? 
 
LANDESBAU-DIREKTION FÜR DIE SERBISCHE 
WOIWODSCHAFT UND DAS TEMESCHER BANAT – K.K. 
BAUBEZIRKSEXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL – 
MARIA THERESIOPEL) 
(1850 – 1861), 1852 – 1854 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.? 2 d.? 0,23 ifm. 
Nyelv: német 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyagban iratok találhatók a különböző építkezésekkel kapcsolatban, 
mint pl. hidak, iskolák, községházak, templomudvarok és egyéb középületek 



építése és javítása, építési naplók. Az iratokban megtalálható az Országos 
Építészügyi Hivatal utasításai és rendeletei a különböző előírásokkal kapcsolatban, 
valamint iratok a leendő építkezésekről, a különböző épületek lebontásával 
kapcsolatban, az utak építése számára elvett földek értékének megtérítése, 
építőanyagok árjegyzékei, előszámlák, havi jelentések a felhasznált 
építőanyagokról, mérő- és egyéb műszerek megrendelése a mérnökök számára stb. 
 
Az iratképző története: 
A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság Építészügyi Hivatalának Szabadkai Fiókja a 
korabeli közigazgatási rendszernek megfelelően jött létre. Illetékességi körébe a 
Szabadkai járás területe tartozott, melyhez Szabadka mellett még Bajmok, 
Csantavér, Ómoravica, Pacsér, Kunbaja és Almás tartozott. Az Építészügyi Hivatal 
1850-től 1861. február 1-jéigig működött. A hivatal hatáskörébe tartozott 
mindenféle építkezéssel kapcsolatos tevékenység, nemcsak az épületek, hanem az 
utak, csatornák, közművek kiépítése is. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát 1960-ig Magyarországon az Országos Levéltár őrizte. 1960-ban 
került sor a fond iratanyagának átadására a Vajdasági Levéltárnak. 1988-ban a 
Szabadkai Történelmi Levéltár átvette a Vajdasági Levéltártól az F.163 Szabadkai 
Járási Hivatal (1850-1862) iratanyagát. 716  E fond rendezése során külön lett 
választva az építészügyi hivatal iratanyaga és a szakkollégium döntése alapján egy 
új fond lett kialakítva, az F.469 Szerb Vajdaság és Temesi Bánság Építészügyi 
Hivatalának Szabadkai Fiókja fond.717 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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SzTL, F.469, fonddosszié, a 03-18/6-1988. számú átvételi jegyzőkönyv. 
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SzTL, F.469, fonddosszié, kivonat a Szabadkai Történelmi Levéltár szakkollégiumának 2010. 
április 7-i 07-5/4-2. számú jegyzőkönyvéből. 



F.470 BÁCSFEKETEHEGY KÖZSÉG IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY (OPŠTINА FЕKЕTIĆ – FЕKЕTIĆ) 
 (1941 – 1944), 1941 – 1942 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 2 d.? 0,24 ifm. 
Nyelv: magyar, szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Iratok az első világháborús hadirokkantakról. 
 
Az iratképző története: 
A magyar közigazgatás a megszállt Jugoszláv Királyság területén katonai 
közigazgatást vezetett be. A magyar katonai közigazgatás 1941. augusztus 16-án 
szűnt meg és ezután került sor a polgári közigazgatás bevezetésére. A magyar 
országgyűlés 1941. december 16-án egyhangúan megszavazta az 1941. évi XX. 
törvénycikket A visszafoglalt délvidéki területeknek a magyar szent koronához 
visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről.718  A Vajdaság területén így új 
közigazgatási helyzet állt elő. Bácska nagyobbik része Bács-Bodrog vármegye 
része lett. A vármegye járásokból, a járások pedig községekből álltak. Bács-
Bodrog vármegye járásai a következők voltak: Apatin (9 község), Hódság (13 
község), Kúla (9 község), Óbecse (5 község), Palánka (14 község), Titel (10 
község), Topolya (8 község), Újvidék (15 község), Zenta (3 község), Zombor (12 
község), Zsablya (5 község). 719  Bácsfeketehegy község a Topolyai járáshoz 
tartozott. 
A járások élén álló főszolgabírókat, illetve a községi jegyzőket a belügyminiszter 
nevezte ki. Mivel a fő cél ezeknek a területeknek az elmagyarosítása volt, a 
megszállók a nemzeti egyenlőtlenség politikáját folytatták. E politikának az volt az 
eredménye, hogy a megszállt jugoszláv területeken felhalmozott tőke átvándorolt 
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Országos Törvénytár, 1941. december 31-i 13. szám. 
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J. Мirnić, Sistеm fаšističkе okupаciје u Bаčkoј i Bаrаnji, In.: Маticа srpskа – Zbornik zа 
društvеnе nаukе 35, Novi Sаd 1963, 18–19. oldal. 



az „anyaországba”.720 
A magyar hatóságok ezeken a területeken teljes mozgósítást hajtottak végre, 
Bácska és Baranya pedig hadműveleti területté lett nyilvánítva. 
A jugoszláv hadsereg reguláris egységei, együttműködve a Vörös Hadsereggel, 
1944 októberében felszabadították Bácskát, majd néhány hónap múlva Baranyát 
is.721 E események miatt Bácsfeketehegy község 1944 októberében megszűnt. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2007-ben vette át a Vajdasági Levéltártól722 egyéb 
más fondok iratanyagaival együtt. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.471 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG VAJDASÁGI 
KATONAI KERÜLETÉNEK SZABADKAI 
PARANCSNOKSÁGA HADITÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI 
– SZABADKA 
(VOЈNI SUD VOЈNЕ OBLАSTI U VOЈVODINI 
ЈUGOSLOVЕNSKЕ АRМIЈЕ U VЕĆU SUBOTIČKЕ 
KOМАNDЕ PODRUČЈА – SUBOTICА) 
(? – ?), 1945 – 1950 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 0,12 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 

                                                 
720

J. Мirnić, Sistеm fаšističkе okupаciје u Bаčkoј i Bаrаnji, In.: Маticа srpskа – Zbornik zа 
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J. Мirnić, Sistеm fаšističkе okupаciје u Bаčkoј i Bаrаnji, In.: Маticа srpskа – Zbornik zа 
društvеnе nаukе 35, Novi Sаd 1963, 48. oldal. 
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SzTL, F.470, fonddosszié, a 2007. június 5-i 03-14/1. számú átvételi jegyzőkönyv. 



Tájékoztató segédletek: 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a haditörvényszék büntetőperes ügyiratai találhatók, olyan 
bűnügyekről, mint lopás, bántalmazások, népellenes cselekmények, 
nemzetgyalázás, együttműködés a megszállókkal stb. 
 
Az iratképző története: 
Párhuzamosan a különböző katonai alakulatok létrehozásával került sor a 
haditörvényszékek alapítására is, így is szűntek meg. 
 
A fond története: 
A Levéltár 2007-ben vette át a Szabadkai Járásbíróság iratanyagát, 723  együtt a 
Jugoszláv Néphadsereg Vajdaság Katonai Kerületi Szabadkai Parancsnoksága 
Haditörvényszékének irataival. A haditörvényszék 1945-ből és 1950-ből származó 
és összesen 0,12 folyóméternyi iratanyaga külön fondba lett elkülönítve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.472 MUHI JÁNOS IRATAI – SZABADKA 
(ЈАNOŠ МUHI, NOVINАR I PUBLICISTА – SUBOTICА) 
(1913 – 1969), 1914 – 1979 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 2 d.? 0,24 ifm. 
Nyelv: magyar 
Rendezettség szintje: iratárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: az átvett levéltári anyag jegyzéke 
A fond jelentősége: / 
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SzTL, F.471, fonddosszié, a 03-14/5-2007. számú átvételi jegyzőkönyv. 



A levéltári anyag tartalma: 
Különböző újságcikkek kéziratai, újságcikkek, jegyzetek, plakátok, fényképek, 
megjelentetett művek, különböző újságokban publikált cikkek. 
 
Az iratképző története: 
Muhi János (Mohol, 1913 – Szeged, 1969) már ifjúkorában kezdett publikálni. 
Először a zombori Új Hírek újság szerkesztőségében dolgozott. A Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár Városok. falvak című gyűjteményben jelentek meg Ada, Mohol 
és Péterréve helytörténetével foglalkozó cikkei. Egyéb írásaiban foglalkozott más 
bácskai települések múltjával is. Díszvendége volt a vajdasági írók 1936-ban 
Törökkanizsán megtartott találkozójának. A Kisebbségi Könyvtár kiadásában 
1938-ban jelent meg A jugoszláviai magyarság gazdasági megszervezése című 
értekezése, a jugoszláv szövetkezeti törvény magyar fordításával együtt. Néhány 
évvel később jelent meg Zombor története című monográfiája. 
A világháború után hivatalnokként dolgozott Gunarason, Zomborban és 
Szabadkán, majd ismét visszatért az újságíráshoz. A Magyar Szó napilap 
munkatársaként dolgozott egészen a haláláig. Riportjait, tárcáit és karcolatait 
egyaránt közölték magyar és más nyelvű lapok, de hallhatók voltak a szabadkai, 
újvidéki és belgrádi rádiók műsoraiban is. 
Muhi János a táj, a természet szerelmese volt. Igen értékes írásokat hagyott maga 
után a Tiszáról, Palicsról, a Ludasi-tóról, a Kőrös patakról, valamint ennek a 
vidéknek városairól, falvairól, az itt élő emberekről. Muhi Jánosnál a szülőföld 
szeretete eleven valósággá vált a Mesélő múlt című könyvében.724 
 
A fond története: 
Az összesen 0,43 folyóméternyi iratanyagot a Levéltár a 2009. június 3-i 01-
153/2009. számú ajándékozási szerződés alapján vette át.725 A könyvek a Levéltár 
szakkönyvtárába kerültek, az iratok pedig két levéltárosi dobozba lettek elhelyezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
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Muhi János: Mesélő múlt, Szabadka 1979. A 4654-es számú könyv a levéltár szakkönyvtárában. 
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SzTL, F.472, fonddosszié, a 01-153/2009. számú ajándékozási szerződés. 



F.473 A MÁJUS 1. ÉPÍTŐIPARI KOMBINÁT IRATAI – 
TOPOLYA 
(„1. МАЈ” BАČKА TOPOLА – BАČKА TOPOLА) 
(1950–2006), 1950–2006 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 333,7 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a munkástanács, az igazgatóbizottság, 
valamint egyéb más bizottságok jegyzőkönyvei, fizetési jegyzékek, építési naplók, 
különböző tervdokumentációk és tervrajzok stb. 
 
Az iratképző története: 
A topolyai Május 1. Építőipari Kombinát Topolya Község Népbizottságának a 
határozata alapján jött létre.726 Később ebbe a vállalatba a következő építőipari 
cégek olvadtak be: a topolyai Krivaja Építőipari Vállalat (1961-ben), a topolyai 
Bačkotopolsko ciglarstvo nevű téglagyár (1961-ben), a feketicsi Zid Építőipari 
Vállalat (1965-ben), a szettamási Polet Építőipari Vállalat (1967-ben), a pacséri 
Joó Lajos Építőipari Vállalat (1974-ben). A vállalat ellen a csődeljárás 2007-ben 
kezdődött a Szabadkai Kereskedelmi Bíróságon. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2009-ben vette át727 és helyezte el a depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
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Az 1952. április 10-I 2569/1952. számú határozat. 
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SzTL, F.473, fonddosszié, a 2009. június 15-i 03-14/1-2009. számú átvételi jegyzőkönyv. 



 

F.474 HIVATALOS ÚJSÁGOK, LAPOK ÉS KÖZLÖNYÖK 
GYŰJTEMÉNYE 
(ZBIRKА SLUŽBЕNIH NOVINА, LISTOVА I GLАSNIKА) 
 
 
Alapadatok a gyűjteményről 
A levéltári anyag terjedelme: 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az állam különböző szintjeinek hivatalos újságjai, lapjai és közlönyei. 
 
Az iratképző története: / 
 
A gyűjtemény története: 
A Levéltár szakkollégiumának határozata értelmében a gyűjtemény át lett helyezve 
a Levéltár szakkönyvtárába. 
 
A megőrzöttség szintje: / 
 
 

F.475 A TOPOLYAI KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – 
TOPOLYA 
(OPŠTINSKO ЈАVNO TUŽILАŠTVO – BАČKА TOPOLА) 
(? – ?), 1946 – 1993 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 187 k.? / d.? 58,4 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 



A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a Topolyai Községi Ügyészség munkája során keletkezett 
könyvek és ügyiratok találhatók (iktatók, mutatók, az ügyiratok egyéb 
nyilvántartásai, különböző iratok). 
 
Az iratképző története: 
A második világháború utáni Jugoszláviában az ügyészségek a Határozat a 
Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia ügyészségeinek létrejöttéről és 
illetékességéről,728 illetve az 1945-ben hozott alkotmány alapján alakultak meg. Az 
alkotmány kimondta, hogy „az autonóm tartományok, az autonóm területek, egyéb 
területek, kerületek és járások ügyészeit a köztársasági főügyész nevezi ki és menti 
fel, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság főügyészének hozzájárulásával. 729 
Később, 1946-ban szövetségi szinten meghozták az Ügyészségekről szóló törvényt. 
A törvény 4. szakasza kimondta: „A népköztársaságokban az ügyészség 
intézményéhez tartoznak a népköztársaság, az autonóm tartományok, az autonóm 
területek, az egyéb területek, a kerületek, a városok és a járások (városi kerületek) 
ügyészei.” Később az ügyészségben történt szervezeti változások párhuzamosan 
követték az ún. szocialista Jugoszlávia államrendszerében történt változásokat. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát, amely 1946 és 1993 között keletkezett, a Levéltár 2009-ben 
vette át a Topolyai Községi Ügyészségtől.730 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
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Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia Hivatalos Lapja (Službeni list DFJ), 1945. év 4. szám, 38. 
oldal. 
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Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 1945. évi alkotmánya. XIV. fejezet, 124. szakasz, 3. 
bekezdés. 
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SzTL, F.475, fonddosszié, a 2009. december 3-i 03-14/4. számú átvételi jegyzőkönyv. 



F.476 A VOJVODINA VENDÉGLÁTÓIPARI KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – TOPOLYA 
(DRUŠTVЕNO UGOSTITЕLJSKO-TURISTIČKO 
PRЕDUZЕĆЕ „VOЈVODINА” – BАČKА TOPOLА) 
(1960 – 2008), 1961 – 2000 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 3 k.? / d.? 6,6 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában a dolgozók anyakönyvei, illetve iratok és adatok a dolgozók 
illetményeiről találhatók. 
 
Az iratképző története: 
A Levéltár meglehetősen kevés adattal rendelkezik a vállalatról. Az illetékes 
állami szervek hanyagsága miatt, 731  a vállalat alapításáról, tevékenységéről és 
megszűnéséről nem sikerült pontos adatokat találni. Lehetséges, hogy a vállalat a 
címben szereplő évben jött létre. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2009-ben egy magánszemélytől vette át 732  és 
helyezte el a levéltári depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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SzTL, F.476, fonddosszié, a 2009. december 16-i 03-14/5. számú hivatalos jegyzet a levéltári 
anyag  átvételéről. 
732

Lásd a hivatalos jegyzetet a levéltári anyag átvételéről. 



F.477 A SZABADKAI ÜDÜLTETŐ SZÖVETSÉG IRATAI – 
SZABADKA 
(FЕRIЈАLNI SАVЕZ SUBOTICА – SUBOTICА) 
 (? – ?), 1973 –1977 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 0,7 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a szövetség által kötött megállapodások, 
különböző kérvények eszközök odaítélésére, jelentések és hasonló iratok. 
 
Az iratképző története: 
A Jugoszláv Üdültető Szövetség alapítására 1920-ban került sor, és egészen a 
második világháború kitöréséig működött. A szövetség újraalapítására az 1952. 
október 20-án Belgrádban megtartott alapító közgyűlésen került sor. Idővel a 
szövetség arra törekedett, hogy bekapcsolódjon a nemzetközi szervezetek 
munkájába is. Japánban 1968-ban megtartott tanácskozáson a Jugoszláv Üdültető 
Szövetség társtagja lett az Ifjúsági Hosztelek Nemzetközi Szervezetének, 1970-
ben a dániai Koppenhágában megtartott konferencián pedig teljes jogú tagja lett a 
nemzetközi szervezetnek. 
Az Üdültető Szövetség Szabadkai Községi Bizottsága tagja volt a Vajdasági 
Üdültető Szövetségnek, rajta keresztül pedig a Szerbiai Üdültető Szövetségnek, 
illetve a Jugoszláv Üdültető Szövetségnek. 
A szövetség fő tevékenysége az üdültetések és utazások szervezése volt a 
gyermekek és az ifjúság számára. 
 
A fond története: 
A Szabadkai Történelmi Levéltár szakkollégiumának határozata733 értelmében a 
fond iratanyaga az F.421 Vajdaság Szocialista Ifjúsági Szövetségének Szabadkai 
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SzTL, F.477, fonddosszié, a 2010. április 7-i 07-05/4-4. számú jegyzőkönyv. 



Községi Választmánya fondból lett elkülönítve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.478 ÁLLAMI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE – 
SZABADKA 
(ZBIRKА DRŽАVNIH МАTIČNIH KNJIGА) 
1895 – 1910 
 
 
Alapadatok a gyűjteményről 
A levéltári anyag terjedelme: 176 k.? / d.? 11,27 ifm. 
Nyelv: magyar, szerb 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék CD-re digitalizálva 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A levéltári anyagban megtalálhatók az Állami Anyakönyvi Hivatal által vezetett 
születési, házassági és halotti anyakönyvek, illetve a születési és halotti 
anyakönyvekhez tartozó mutatók. 
 
A gyűjtemény története: 
Az 1895 októbere és 1910 között keletkezett anyakönyveket a Levéltár 2010-ben 
vette át734 a szabadkai önkormányzat keretében működő Anyakönyvi Hivataltól. A 
levéltári anyag átvételére Akultúrjavakról szóló törvény 39. szakasza 735  és az 
Anyakönyvekről szóló törvény 40. szakasza736 alapján került sor. 
 
 

                                                 
734

SzTL, F.478, fonddosszié, a 2010. május 7-i 03-14/2. számú átvételi jegyzőkönyv. 
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Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik RS), 1994. évi 71. szám. 
736

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye (Službeni glasnik RS), 2009. évi 20. szám, 39-40. oldal. 



F.479 A GAZIM. CO. KERESKEDELMI VÁLLALAT RT. 
IRATAI – SZABADKA 
(GАZIМ CO – SUBOTICА) 
(1996 – 2002), 1996 – 2002 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.,? / d.,? 1,9 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható a vállalat anyakönyve, továbbá iratok a 
fizetésekkel kapcsolatban, bejelentések a megkötött szerződésekről, a külföldről 
behozott termékekkel kapcsolatos iratok stb. 
 
Az iratképző története: 
A Gaz Im. Co. Kereskedelmi Vállalat alapítására 1996-ban került sor. A vállalat 
főleg mezőgazdasági termékekkel kereskedett. A Gaz Im. Co. 2002-ben szűnt meg. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2010-ben vette át.737 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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SzTL, F.479, fonddosszié, a 2010. március 15-i 03-14/1. számú átvételi jegyzőkönyv. 



F.480 A ZORKA KLOTILD 1904 CSŐDTÖMEGE – 
SZABADKA 
(STЕČАЈNА МАSА ZORKА KLOTILD 1904 – SUBOTICА) 
(1975 – 2010), 2002 – 2010 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 5 k.? / d.? 14,06 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a pénzügyi nyilvántartások, a csődbiztos 
jelentései, különböző panaszok, fellebbezések, megkeresések és hasonló iratok. 
 
Az iratképző története: 
A szabadkai Zorka gyár 1904-ben kezdte meg a működését. Különböző 
vegyszereket, sósavat, foszfátokat, foszforsavat dolgozott fel és állított elő. Az 
egykori Jugoszlávia területén a szabadkai Zorka gyár volt a vegyipar egyik 
úttörője. A két világháború között tovább bővítette a termelését, a műtrágya mellett 
növényvédő szereket is gyártott. A második világháború után a Zorka volt sokáig 
Jugoszlávia egyetlen, majd a legnagyobb műtrágyagyára. 738  A Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság szétesése után, ez a több mint ezer munkást 
foglalkoztató nagyvállalat, elvesztette a hazai piacait. Az ország ellen bevezetett 
embargó miatt a Zorka elveszítette külföldi megrendelőit is, így a gyár csak 
jelképes mennyiségű terméket állított elő. Az Észak-atlanti Szerződés légiereje 
1999-ben bombázta Jugoszláviát és ez jelentette a vállalat számára a 
kegyelemdöfést. A csődbe jutott Zorka gyár menthetetlen volt.739 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár munkatársai a csődbiztos által megbízott személytől 
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Lásd bővebben: S. Маčković, Industriја i industriјаlci Suboticе (1918–1941), Suboticа 2004, 193–
198. oldal. 
739

75 godinа rаdа 1904–1979, Suboticа 1979. 



vették át.740 Az iratanyag a Levéltár depójába lett elhelyezve irattárilag rendezett 
sorrendben. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.481 JOSIP BULJOVČIĆ IRATAI – SZABADKA 
(MR JOSIP BULJOVČIĆ, PROFESOR I LINGVIST – 
SUBOTICA) 
(1932–2001), 1958–2005 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 8 d.? 0,96 ifm. 
Nyelv: szerb, horvát, bunyevác 
Rendezettség szintje: irattárilag rendezett 
Tájékoztató segédletek: raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában találhatók kéziratok, újságcikkek, fordítások, jegyzetek, 
tankönyvek írásához gyűjtött anyag, a különböző társadalmi-politikai szervezetek 
munkájával kapcsolatos iratok, adatok a Lengyelországgal tartott kulturális 
kapcsolatokról, kéziratok az ismertebb színészekről és Szabadka művelődési 
életének jelentősebb személyiségeiről, különböző munkaszerződések, 
publikálással kapcsolatos dokumentumok, levelezés, meghívók, fényképek, 
katalógusok stb. 
 
Az iratképző története: 
Јosip Buljovčić 1932-ben született Szabadkán és itt fejezte be az általános iskolát 
és a gimnáziumot. 1955-ben szerzett oklevelet a Belgrádi Bölcsészkar Jugoszláv 
Nyelvek és Irodalom Tanszékén. A nyelvészettel kapcsolatos tanulmányait 
Szarajevóban folytatta és itt védte meg 1980-ban magiszteri értekezését. 
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SzTL, F.480, fonddosszié, a 2010. december 1-i 03-14/3-2010. számú átvételi jegyzőkönyv. 



Magiszteri munkájának a címe: A bunyevác és sokác újságok szerepe a bácskai 
bunyevácok írott nyelvének fejlődésében a XIX. század második felében. 
Јosip Buljovčić mint nyelvész, kritikus és fordító, a Duna mentén és a Szabadkai 
Irodalmi Körben tevékenykedő horvát írók közül az idősebb generációhoz 
tartozott. 
Könyv formájában megjelentette filológiai tanulmányait, illetve néhány 
tankönyvet és más munkáját is. 
Јosip Buljovčić gimnáziumi tanárként és a Jugoszláv Enciklopédia munkatársaként 
is dolgozott, tagja volt a Bunjevačko Kolo Horvát Kultúrközpontnak, a Horvát 
Akadémiai Társaságnak, a Horvát Írók Társaságának, illetve tagja volt a 
Szerbhorvát Nyelvet Ápoló és Alkalmazott Nyelvészettel Foglalkozó Társaságnak 
is. Munkáit több szaklapban jelentette meg, a Népszínház szerbhorvát társulatának 
igazgatója is volt, tanfelügyelő a Pedagógiai Intézetben, Varsóban a Szerbhorvát 
Tanszék lektora. Érdemei miatt Szabadka város díszpolgárává választották. 
Számos cikkében és tanulmányában főleg a szülőföldjével kapcsolatos témákat 
dolgozott fel, különösen a bácskai horvátok, illetve bunyevácok irodalma, 
kultúrája és nyelve érdekelte.741 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát az elhunyt Јosip Buljovčić özvegye ajándékozta a Levéltárnak. 
Az összesen 1,29 folyóméternyi iratanyag a 2010. december 7-i 01-256/2010. 
számú ajándékozási szerződés alapján került a Levéltárba. A fondba 0,96 
folyóméternyi levéltári anyag került, míg a 0,33 folyóméternyi terjedelmű 
könyvtári anyag a Levéltár szakkönyvtárába lett elhelyezve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek a Levéltár szakkönyvtárában találhatók. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

                                                 
741

SzTL, F.481, fonddosszié 4/2, Josip Buljovčić emlékére tartott gyászbeszéd. 



F.482 A BÁDOGOS ÉS KLÍMABERENDEZÉS - SZERELŐ 
KÖZVÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
 (МIP „LIМАRI I KLIМАTIZЕRI” PRЕDUZЕĆЕ – 
SUBOTICА) 
(1988 – 2007), 1988 – 2007 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 10 k.,? / d.? 3,05 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálható a vállalat alapszabályzatai, egyéb szabályzatok, 
a bírósági perekkel kapcsolatos iratok, szerződések, zárszámadások, a dolgozók 
bérelszámolásai, munkahelyi balesetek bejelentései, műszaki iratok, különféle 
levelezés stb. 
 
Az iratképző története: 
Az iratképző történetével kapcsolatos adatok nem ismertek. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a levéltár 2010-ben vette át742 és helyezte el a depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek teljes mértékben megőrzöttek. 
Az iratok teljes mértékben megőrzöttek. 
 
 

                                                 
742

SzTL, F.482, fonddosszié, a 2010. december 3-i 03-14/4-2010. számú átvételi jegyzőkönyv. 



F.483 A JÁRÁSI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG IRATAI 
– SZABADKA 
(SRЕSKI NАRODNOOSLOBODILАČKI ODBOR – 
SUBOTICА) 
 (1945), 1945 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1 k.? 7 d.? 0,87 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezett 
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában található egy iktatókönyv, illetve a levelezés mellett 
különféle iratok. Az iratok adatokat tartalmaznak az írástudatlanok számára 
szervezett tanfolyamokról, a gyógyszertárakról, a kerületi, járási és városi 
népbizottságok költségvetéséről, az árakról, a gyermekotthonokról, a gyárakról és 
egyéb ipari létesítményekről, a különféle tanfolyamokról, a gépjárművekről, az 
elhagyott vállalatokról. Emellett az iratokban megtalálhatók a boltok jegyzékei, a 
menekültek és betelepítettek jegyzékei, a katonakötelesek jegyzékei, továbbá 
adatok találhatók a kettős tulajdonosokról is (ingatlannal rendelkeznek 
Magyarország területén is). 
 
Az iratképző története: 
A Szabadkai Járási Népfelszabadító Bizottság alapítására 1945-ben került sor a 
Vajdasági Népfelszabadító Bizottság Elnökségének a Vajdaság területén működő 
népfelszabadító bizottságok ideiglenes szervezetéről és hatásköréről hozott 
határozata alapján.743 A Szabadkai Járási Népfelszabadító Bizottság a Topolyai és a 
Zentai Járási Népfelszabadító Bizottságokkal együtt része volt a Szabadkai 
Kerületi Népfelszabadító Bizottságnak. A Szabadkai Járási Népfelszabadító 
Bizottság 1945. február 7-én kezdte meg működését. A járási népfelszabadító 
bizottságok feladata az volt, hogy végrehajtsák a felsőbb szervek által hozott 
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határozatokat és utasításokat, valamint az, hogy ellenőrizék a helyi népfelszabadító 
bizottságok munkáját. 
Az 1946. május 25-én hozott A népbizottságokról szóló általános törvény alapján 
az addigi járási népfelszabadító bizottságok átalakultak járási népbizottsággá.744 
 
A fond története: 
A levéltári anyag átvétele után a Szabadkai Járási Népfelszabadító Bizottság 
iratanyaga külön fondba lett elkülönítve és így elhelyezve a depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek kisebb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.484 A TÉRBELI MONTÁZSELEM GYÁR IRATAI – 
TOPOLYA 
(D.O.O. „FМPЕ“ – BАČKА TOPOLА) 
(1992 – 2014), 2006 – 2008 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 1,52 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában pénzügyi-számviteli iratok találhatók, mint pl. különböző 
számlák, jelentések a banktól, pénzügyi jelentések, bizonylatok az általános 
forgalmi adó befizetéséről, adatok a fizetésekről. 
 
Az iratképző története: 
A cégek jegyzékét nyilvántartó ügynökség adatai alapján a vállalatot 1992. 
augusztus 10-én alapították. A székhelye Topolyán volt, a Becsei út 31-es szám 
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alatt. Különböző termékek behozatalával és kivitelével, illetve e termékek 
nagykereskedelmével foglalkozott. E tevékenységét majdnem 12 évig folytatta. A 
Szabadkai Gazdasági Bíróság St. 95/2010. számú végzése alapján a vállalatot 2014. 
június 26-án felszámolták. 
 
A fond története: 
Az átvételi jegyzőkönyv alapján,745a fond iratanyagát a Levéltár 2011-ben vette át. 
Az iratanyag iratgyűjtőkben van elhelyezve az iratok keletkezésének évei alapján. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 
 

F.485 A KOMING KFT. IRATAI – SZABADKA 
(KOМING D.O.O. – SUBOTICА) 
(2002 – 2011), 2002 – 2008 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 25,0 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagának legjelentősebb része az építkezésekkel kapcsolatos 
tervdokumentáció (tervrajzok a mellékletekkel). Emellett az iratanyagban 
megtalálhatók a vállalat pénzügyi-számviteli iratai, jelentések a banktól, a pénztár 
számadásai, adóelszámolások, bizonylatok az adó befizetéséről, elemzések a 
vevőkről és a beszállítókról, különböző szerződések a bankokkal a kölcsönök és 
hitelek felvételéről, az adósságok átütemezéséről, a különböző kompenzációkról 
kötött szerződések. Az iratanyagban megtalálhatók a dolgozók személyi iratai is. 
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Az iratképző története: 
A vállalatot a Szabadkai Kereskedelmi Bíróság 2002. július 29-i Fi. 2103/2002. 
számú végzése alapján jegyezték be, mely szerint a Koming fő tevékenysége az 
építkezés, az áruforgalom és a szolgáltatások nyújtása. A vállalat székhelye először 
az Ivаn Gorаn Kovаčić utca 3-as szám alatt volt található, majd egy évvel később 
áttette a Lázár cár utca 19-es szám alá. 
A vállalat itt működött egészen 2011. február 24-ig, amikor is a Szabadkai 
Gazdasági Bíróság a St. 152/2010. számú végzésével csődeljárást kezdeményezett 
ellene. A bíróság 2011. július 29-i St. 28/2011. számú jogerős végzése alapján a 
vállalatot felszámolták. 
 
A fond története: 
Az átvételi jegyzőkönyv alapján, a fond iratanyagát a Levéltár 2011-ben vette 
át.746Az iratanyag egy része ki lesz selejtezve, mivel lejárt az őrzési határideje. A 
2008-as évből, illetve a csődeljárás időszakából kevés irat őrződött meg. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek töredékesen megőrzöttek. 
Az iratok nagyobb része megőrzött. 
 
 

F.486 A YUCOM INTERNATIONAL KFT. IRATAI – 
SZABADKA 
(ЈUKOМ INTЕRNАCIONАL D.O.O. – SUBOTICA) 
(2003 – 2011), 2003 – 2009 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 2,38 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
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A fond iratanyagában, a pénzügyi-számviteli iratok mellett, adatok találhatók a 
dolgozókról, a dolgozók ki- és bejelentései, az alkalmazottak személyi iratai. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatot 2003-ban alapították, a székhelye pedig az Októberi forradalom út 7-
es szám alatt volt. A Yucom cég gyümölcsök és zöldségek feldolgozásával és 
tartósításával foglalkozott, a belgrádi kirendeltsége pedig a termékeik áruforgalmát 
bonyolította le. A nagy adósságok és fizetésképtelenség miatt a Szabadkai 
Gazdasági Bíróság a St. 28/2011. számú végzéssel csődeljárást indított a vállalat 
ellen. A YucomInternational Kft. felszámolása még ugyanebben az évben 
befejeződött és 2011. december 16-én törölték a cégjegyzékből. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár a csődbiztostól vette át, közvetlenül a vállalat 
felszámolása után. Az átvett levéltári anyag jegyzéke alapján megállapítható, hogy 
2018-ban ki lesz selejtezve az iratanyag egy része, míg a többi tartósan lesz őrizve. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
 

 
F.487 CSAJKÁS MIHÁLY IRATAI 
(ZBIRKА МIHАЈLА ČАЈKАŠА) 
1852 – 1944 
 
 
Alapadatok a gyűjteményről 
A levéltári anyag terjedelme: / k.? 1 d.? 0,12 ifm. 
Nyelv: szerb, magyar 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A gyűjteményben megtalálhatók Csajkás Mihály személyi iratai, mint például a 
leckekönyve az osztályzatokkal, különböző bizonylatok és levelek. Ugyanitt 



megtalálhatók felesége Csajkás Aranka személyi iratai is, mint pl. gimnáziumi 
évkönyvek, különböző jegyzetek. 
 
A gyűjtemény története: 
A gyűjtemény 2011-ben jött létre, az ajándékozási szerződés megkötése után. A 
gyűjteményben dokumentumok találhatók Csajkás Mihályról és feleségéről. 
 
 

F.488 AZ AUTÓ PÁL IRATAI – CSANTAVÉR 
(АUTO PАL – ČАNTАVIR) 
(1989 – 2012), 2006 – 2008 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 0,4 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók a cég bejegyzéséről szóló okiratok, a 
pénzügyi-számviteli iratok, valamint a csődeljárás során keletkezett 
dokumentumok. 
 
Az iratképző története: 
A vállalat székhelye a Szabadka községhez tartozó Csantavéren volt és a fő 
tevékenysége a kereskedelem és az építkezés volt. A cégek jegyzékét vezető 
ügynökség 1989. november 13-án vette nyilvántartásba és innen 2012. június 29-
én törölték. 
 
A fond története: 
A fond iratanyaga Csantavéren, a vállalat székhelyén lett átvéve.747 
 
A megőrzöttség szintje: 
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A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
 
 

F.489 A DR ERES MAGIC FOOD IRATAI – SZABADKA 
(DR ЕRЕŠ МЕDŽIK FUD – SUBOTICА) 
(2007 – 2012), 2007 – 2010 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 0,5 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában különböző pénzügyi-számviteli iratok találhatók, továbbá 
adóbevallások és adatok a dolgozók fizetéséről. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatokat nyilvántartó ügynökség a Dr. Eres Magic Food céget 2007. március 
10-én jegyezte be. A vállalat alapvető tevékenysége a kakaó feldolgozása, illetve 
csokoládé és egyéb édesipari termékek előállítása volt. 2012. szeptember 19-én 
törölték a cégek nyilvántartásából. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2012-ben vette át748 és helyezte el a depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nincsenek megőrizve. 
Az iratok töredékesen megőrzöttek. 
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F.490 A PREHRANA KFT. CSŐDTÖMEGE – SZABADKA 
(PRЕHRАNА D.O.O. U STЕČАЈU – SUBOTICА) 
(2006 – 2009), 1990 – 2009 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 21 k.? / d.? 24,75 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
Az iratanyagban megtalálhatók a vállalat alapító okiratai, az alapszabályzat, a 
dolgozók ki- és bejelentései, a személyi jövedelmeket igazoló M4-es űrlapok, 
kimutatások a személyi jövedelmekről, zárszámadások, iktatók és egyéb pénzügyi-
számviteli iratok. 
 
Az iratképző története: 
A vállalatokat nyilvántartó ügynökség a Prehrana céget 2006. december 20-án 
jegyezte be. A vállalat alapvető tevékenysége kekszek, különböző sütemények, 
kalácsok és kétszersültek előállítása volt. A csődeljárás 2012-ben fejeződött be. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2012 októberében vette át749 és helyezte el a depóba. 
 
A megőrzöttség szintje: 
A könyvek nagyobb része megőrzött. 
Az iratok kisebb része megőrzött. 
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F.491 AZ AUROMETAL RT. IRATAI – SZABADKA 
(АD АUROМЕTАL – SUBOTICА) 
(1959 – 2012), 1959 – 2008 
 
 
Alapadatok a fondról 
A levéltári anyag terjedelme: 158 k.? / d.? 40 ifm. 
Nyelv: szerb 
Rendezettség szintje: rendezetlen 
Tájékoztató segédletek: nincs 
A fond jelentősége: / 
 
A levéltári anyag tartalma: 
A fond iratanyagában megtalálhatók az igazgatóbizottság jegyzőkönyvei, a 
dolgozók anyakönyvei és személyi iratai, bérjegyzékek, a személyi jövedelmeket 
igazoló M4-es űrlapok, a hitelek felvételével és a dolgozók lakójogával 
kapcsolatos dokumentáció stb. 
 
Az iratképző története: 
Az Aurometal vállalat alapvető tevékenysége az ékszerkészítés volt. 2006-ban 
csődbe jutott, majd 2012-ben a vállalatot felszámolták. 
 
A fond története: 
A fond iratanyagát a Levéltár 2012 októberében vette át a vállalat telephelyén,750 a 
Szegedi út 90-es szám alatt és helyezte el a depóba. 
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A FONDOK JEGYZÉKE CSOPORTOK SZERINT 
 

A.1. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ 
SZERVEK 
 
A.1.1. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-IG 
 
A közigazgatás és közszolgálat csoportba tartozó fondok iratanyaga 1918-ig, a 
Habsburg Birodalom, a Szerb vajdaság és Temesi bánság és az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején keletkezett a helyi hatalmi szervek munkája során. E kalauz 
második kötetében tizennégy ilyen fond található. Hat fond a községi 
közigazgatási iratanyaga, kettő Szabadka város tanácsának iratanyaga, három 
királyi közjegyzők iratanyaga, egy városi polgármesteri hivatal iratanyaga, egy 
városi kapitány iratanyaga, egy pedig az építészügyi hivatal iratanyaga. Az 
iratokban adatok találhatók a korabeli közigazgatási rendszer működéséről és 
munkájáról. 
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 a 272-es számú fond, amely a Szabadka 
Szabad Királyi Város Tanácsa (Magistratus liberae et regiae civitatis Maria 
Theresiopolis; Stadtrath der königlichen freistadt Maria Theresiopolis? 1779-1849) 
nevet viseli. E fondban összesen 288 iratfolyóméter levéltári anyag található (1111 
könyv és 2001 doboz). Az iratok latin és magyar nyelven íródtak. 
A levéltári anyag évköre: Az F.272 fond iratanyaga az 1770 és 1850 közötti 
években keletkezett, míg az F.261 fondban található iratanyag az 1701 és 1782 
közötti időszakból származik. A királyi közjegyzők fondjaiban található 
iratanyagok az 1895 és 1934 közötti időszakból származnak. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok mind rendezettek és rendelkeznek raktári jegyzékkel és fondtörténeti 
jegyzettel, kivételt csak az F.433 Bajmok község 1878-1918 fond képez. 
A levéltári anyag védettsége: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok közül kettő 
kiemelten jelentős, míg három fond nagy jelentőségű. A 261-es és a 272-es 
fondokba tartozó iratanyag egy része mikrofilmezve lett. 
 
1 A.1.1.F.230 SZABADKA VÁROS KAPITÁNYI 
 HIVATALÁNAK IRATAI – SZABADKA 



 (1790-1919) 
1 A.1.1.F.257 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR 
 (1886-1918), 1908-1915 
1 A.1.1.F.261 SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI 
 KAMARAI MEZŐVÁROS IRATAI 
 (MAGISTRATUS PRIVILEGIATI OPPIDI 
 REGIO CAMERALI SZENT MARIA – 
 SZABADKA (SZENT MARIA) 
 (1743-1778), 1701-1782 
1 A.1.1.F.262 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
 KISHEGYES (? - 1918), 1896-1918 
1 A.1.1.F.272 SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS 
 1838-IG) SZABAD KIRÁLYI VÁROS 
 TANÁCSÁNAK IRATAI (MAGISTRATUS 
 LIBERAE ET REGIAE CIVITATIS MARIA 
 THERESIOPOLIS) – SZABADKA (MARIA 
 THERESIOPOLIS) 
 (1779-1849), 1770-1850 
1 A.1.1.F.273 SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERI 
 HIVATALÁNAK IRATAI 
 (BÜRGERMEISTERAMT) – SZABADKA 
 (MARIA THERESIOPEL) 
 (1849-1860), 1845-1861 
1 A.1.1.F.311 CSANTAVÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1886-1918), 1900-1907 
1 A.1.1.F.352 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI (GEMEINDE 
 SÁNDOR) – SÁNDOR 
 (1849-1860), 1849-1860 
1 A.1.1.F.353 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI – SÁNDOR 
 (1861-1904), 1861-1905 
1 A.1.1.F.409 DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ 
 IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1895-1902 
1 A.1.1.F.410 DR. SZIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI 
 KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1903-1911 
1 A.1.1.F.412 DR. ANDRIJA PLETIKOSIĆ KÖZJEGYZŐI 



 IRODÁJÁNAK IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1924-1934 
1 A.1.1.F.433 BAJMOK NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
 BAJMOK (? - 1918), 1878-1918 
1 A.1.1.F.469 A SZERB VAJDASÁG ÉS TEMESI BÁNSÁG 
 ÉPÍTÉSZÜGYI HIVATALÁNAK IRATAI 
 (LANDESBAU-DIREKTION FÜR DIE 
 SERBISCHE WOIWODSCHAFT UND DAS 
 TEMESCHER BANAT- K.K. BAUBEZIRKS- 
 EXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL) – 
 SZABADKA (MARIA THERESIOPEL) 
 (1850-1861), 1852-1854 
 
 
 

A.1.2. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-TÓL 1941-IG 
 
A két világháború közötti időszakban keletkezett iratanyag a Szabadka környékén 
működő hatóságok, valamint a Szabadkán és Topolyán működő közjegyzői irodák 
és királyi közjegyzők munkájára vonatkozik. Ebbe az alcsoportba tíz levéltári fond 
tartozik. A községek iratanyagában található dokumentumok a teljes 
közigazgatásra vonatkoznak, beleértve a különböző ügyosztályokat is. A 259-es 
fondban találhatók pénzügyi-számviteli iratok az útépítésekkel kapcsolatban, 
jelentések a faluról, bizalmas és szigorúan bizalmas dokumentumok, adatok a 
mozgósításokról. A 441-es fondban különböző közjegyzői okiratok találhatók, 
valamint adásvételi, ajándékozási és vagyonmegosztásról szóló szerződések. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok iratanyaga csak részben van 
megőrízve, egyes fondok iratanyagából pedig csak töredékek kerültek a Levéltárba. 
Az iratanyagokban megtalálhatók a községek képviselő-testületeinek a 
jegyzőkönyvei, az ingatlanokkal kapcsolatos határozatok, különböző birtoklapok, 
pénzügyi-számviteli iratok. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga az 1918 és 1941 közötti években 
keletkezett. A dokumentumok egy kisebb része ettől eltérő időszakból származik. 
Az F.304 és F.312 fondokban dokumentumok találhatók 1913-ból, míg az F.395 
fondban 1869-ből. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Az összesfond rendezett és 
rendelkezik raktári jegyzékkel és fondtörténeti jegyzettel. 



A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.1.2.F.259 ÓMORAVICA KÖZSÉG IRATAI – 
 ÓMORAVICA (1919-1941), 1919-1941 
1 A.1.2.F.263 KISHEGYES KÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES 
 (1919-1941), 1919-1941 
1 A.1.2.F.274 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK 
 (1919-1941), 1919-1941 
1 A.1.2.F.304 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA 
 (1919-1941), 1913-1941 
1 A.1.2.F.312 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – 
 CSANTAVÉR  (1918-1941), 1913-1940 
1 A.1.2.F.350 DR. STIPAN MATIJEVIĆ KÖZJEGYZŐ 
 IRATAI – SZABADKA 
 (1872-1939), 1926-1927 
1 A.1.2.F.395 DR. VLADISLAV MANOJLOVIĆ KÖZJEGYZŐ 
 IRATAI – SZABADKA 
 (1869-1938), 1927-1938 
1 A.1.2.F.411 DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ 
 IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1911-1921 
1 A.1.2.F.413 DR. SIMA POPOVIĆ KÖZJEGYZŐI 
 IRODÁJÁNAK IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1934-1941 
1 A.1.2.F.417 DR. LUKA BOGDANOVIĆ KÖZJEGYZŐI 
 IRODÁJÁNAK IRATAI – TOPOLYA 
 (1932-1941), 1932-1941 
 
 

A.1.3. LEVÉLTÁRI FONDOK 1941-TŐL 1944-IG 
 
Ebbe az alcsoportba kilenc levéltári fond tartozik, melyek iratanyaga a Szabadka 
környékén működő hatóságok, valamint három fond iratanyaga a Topolyán 
működő királyi közjegyzők munkája során keletkezett. Az F.258 fondban 
megtalálható a temetőben, 1941 decemberében kivégzettek névjegyzéke. Az F.260 
fondban adatok találhatók a községi tisztviselőkről, az F.414 fond iratanyaga 
közjegyzői okiratokat tartalmaz, míg az F.415 fondban adásvételi, ajándékozási és 



vagyonmegosztásról szóló szerződések, végrendeletek és hagyatéki iratok vannak. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok iratanyagában a könyvek csak 
részben vannak megőrízve, az iratokból pedig csak töredékek kerültek a 
Levéltárba. A levéltári anyag nagy része magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1941 és 1944 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Kivéve az F.313 fondot, 
amely csak részben rendezett, az összes többi fond rendezett és rendelkezik 
áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.1.3.F.258 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR 
 (1941-1944), 1941-1944 
1 A.1.3.F.260 BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG 
 IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA 
 (1941-1944), 1941-1944 
1 A.1.3.F.264 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
 KISHEGYES (1941-1944), 1941-1944 
1 A.1.3.F.305 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA 
 (1941-1944), 1941-1944 
1 A.1.3.F.313 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1941-1944), 1938-1944 
1 A.1.3.F.414 DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI 
 KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
 (1941-1944), 1941-1944 
1 A.1.3.F.415 DR. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI 
 KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
 (1942-1944), 1942-1944 
1 A.1.3.F.416 DR. SLEZÁK REZSŐ, IDEIGLENES KIRÁLYI 
 KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
 (1941-1942), 1941-1942 
1 A.1.3.F.470 BÁCSFEKETEHEGY KÖZSÉG IRATAI – 
 BÁCSFEKETEHEGY 
 (1941-1944), 1941-1942 
 
 



A.1.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL 
 
A fondok ezen alcsoportjába a közigazgatási és közfeladatokat ellátó szervek 
iratanyagait tartalmazó fondok tartoznak, összesen harminc levéltári fond. A 
megőrzött dokumentumokból megismerhető az új hatalmi szervek létrejöttének 
története, az új hatalom és a korabeli élet jellegzetességei az új társadalmi-politikai 
rendszerben. 
A községi népbizottságok, a járási népfelszabadító bizottság, valamint a községi 
képviselő-testület iratanyagaiban őrzött dokumentumok alapján megismerhető a 
korabeli társadalmi-politikai és gazdasági élet a háború után. A községi 
népbizottságok hatáskörébe tartozott, hogy gondoskodjonak a gazdasági, szociális, 
egészségügyi és kulturális kérdések megoldásáról helyi szinten, valamint, hogy 
végrehajtsák a felsőbb szervek utasításait és határozatait. E fondok iratanyagában 
megtalálhatók a kisajátításokkal, vagyonelkobzásokkal, a betelepítésekkel, a 
hadikárokkal kapcsolatos dokumentumok, illetve adatok a korabeli gazdasági 
helyzetről. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok iratanyaga jól megőrzött, mint a 
könyvek, úgy az iratok is. Az iratanyag szerb nyelven íródott. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyagának nagy része az 1945 és hatvanas 
évek között keletkezett. A dokumentumok egy kisebb része ettől eltérő időszakból 
származik. Az F.283 fondban a legrégibb dokumentum 1896-ból származik, míg az 
F.396 és az F.452 fondokban vannak iratok 1991-ből és 1992-ből, az F.468 
fondban pedig 2007-ből. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: E fondok nagy része 
rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. A fondok e csoportjában 
rendezetlenek a 265-ös, 396-os, 432-es 434-es, 452-es és a 468-as. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.1.4.F.233 NOVO NASELJE IX. SZÁMÚ 
 FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
 IRATAI – BÉKOVA (1946-1949), 1946-1949 
1 A.1.4.F.234 NAGYFÉNY X. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
 IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI – NAGYFÉNY 
 (1946-1949), 1945-1949 
1 A.1.4.F.238 NÉPI MEZŐGAZDASÁGI JAVAK HELYI 
 IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI – PACSÉR 



 (1945 - ?), 1945-1947 
1 A.1.4.F.265 KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- 
 TESTÜLETÉNEK IRATAI – KISHEGYES 
 (1944 - ?), 1944-1971 
1 A.1.4.F.266 BÁCSFEKETEHEGY NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY 
 (1944-1959), 1944-1959 
1 A.1.4.F.267 LOVĆENAC NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
 LOVĆENAC (1944-1959), 1945-1959 
1 A.1.4.F.283 A SZABADKAI FÖLDMÉRŐ HIVATAL 
 IRATAI – SZABADKA (1965 - ?), 1896-1973 
1 A.1.4.F.306 BAJMOK KÖZSÉG SZAKSZERVEZETI 
 TANÁCSÁNAK IRATAI – BAJMOK 
 (1945-1965), 1952-1956 
1 A.1.4.F.314 CSANTAVÉR KÖZSÉG 
 NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1945-1962), 1944-1959 
1 A.1.4.F.358 NAGYFÉNY KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – NAGYFÉNY (1946-1959), 1954-1959 
1 A.1.4.F.359 TAVANKÚT KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – TAVANKÚT (1946-1959), 1955-1959 
1 A.1.4.F.360 PALICS KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – PALICS (1946-1959), 1946-1959 
1 A.1.4.F.361 SÁNDOR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SÁNDOR (1952-1955), 1952-1955 
1 A.1.4.F.362 MLAKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1956), 1952-1956 
1 A.1.4.F.363 KELEBIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1955), 1952-1955 
1 A.1.4.F.364 NOVO SELO KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1955), 1952-1955 
1 A.1.4.F.365 STARI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1959), 1952-1959 
1 A.1.4.F.366 NOVI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1959), 1952-1959 
1 A.1.4.F.367 DONJI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1952-1959), 1952-1959 



1 A.1.4.F.368 BÉKOVA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1946-1959), 1951-1959 
1 A.1.4.F.369 KISBOSZNIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1946-1955), 1948-1956 
1 A.1.4.F.377 A SZABADKAI KATASZTERI HIVATAL 
 IRATAI – SZABADKA (1945-1965), 1898-1965 
1 A.1.4.F.385 A KÖZSÉGI ÉS JÁRÁSI HADIKÁR 
 MEGTÉRÍTÉSI BIZOTTSÁG IRATAI – 
 SZABADKA (1946-1947), 1946-1947 
1 A.1.4.F.396 A HELYI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖS 
 SZOLGÁLATÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1964-1996), 1981-1991 
1 A.1.4.F.425 SZABADKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1960-1965), 1958-1965 
1 A.1.4.F.432 A CSANTAVÉRI HELYI IRODA IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1963 - ?), 1963-1968 
1 A.1.4.F.434 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – 
 BAJMOK (1945-1965), 1945-1965 
1 A.1.4.F.452 BAJNAT HELYI IRODA IRATAI – 
 SZABADKA (1964 - ?), 1962-1992 
1 A.1.4.F.468 SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- 
 TESTÜLETÉNEK IRATAI – SZABADKA 
 (1965 - ?), 1966-2007 
1 A.1.4.F.483 JÁRÁSI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG 
 IRATAI – SZABADKA 
 (1945), 1945 
 
 

A.2. A JOGSZOLGÁLTATÁS SZERVEI 
 

A.2.1. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-IG 
 
Ebbe az alcsoportba mindössze egy, az F.342 A Szabadkai Császári Királyi 
Államügyészség iratai – Szabadka fond tartozik. E fondban a korrupcióval, a 
lopásokkal, a bántalmazásokkal, az erőszakos cselekményekkel kapcsolatos 
ügyiratok, továbbá a kihallgatásokról készített jegyzőkönyvek és az ügyészség 
havi jelentései találhatók. A korabeli államügyészségek ellenőrizték az összes 



többi állami szerv törvényes működését, illetve a feladatukhoz tartozott a 
törvények végrehajtásának a felügyelete is. Az államügyészségek függetlenek 
voltak a bíróságoktól. A központosított Habsburg Birodalomban az 
államügyészeket, az igazságügy-miniszter javaslatára, az uralkodó nevezte ki. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondban mindössze hat doboz irat található, 
a könyvek nincsenek megőrízve. 
A levéltári anyag évköre: E fond iratanyagában csak az 1852 és 1854 közötti 
időszakban keletkezett iratok találhatók. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
egyetlen fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.2.1.F.342 A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI 
 ÁLLAMÜGYÉSZSÉG IRATAI 
 (STAATSANWALTSCHAFT) – SZABADKA 
 (MARIA THERESIOPEL) 
 (1849-1861), 1852-1854 
 
 

A.2.2. LEVÉLTÁRI FONDOK 1918-TÓL 1941-IG 
 
Ebben az alcsoportban két levéltári fond, a Szabadkai és a Topolyai Járásbíróságok 
iratanyagait tartalmazó fondok találhatók. A Járásbíróságok döntöttek elsőfokon a 
különböző polgári peres és nem peres ügyekben, gazdasági peres ügyekben, az 
ítéletek végrehajtásával kapcsolatos ügyekben, illetve a büntetőperekben is. A 
Járásbíróságok hatáskörébe tartoztak a telekkönyvek vezetése is. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Mindkét fondban a könyvek és az iratok 
nagyobb része megőrzött. A két fondban összesen 24,85 folyóméter iratanyag 
található. Az iratok szerb és magyar nyelvűek. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1919 és 1941 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: E alcsoportba tartozó F.276 
fond rendezett, rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel és fondtörténeti jegyzettel, 
míg az F.346 fond még rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 



 
1 A.2.2.F.276 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI 
 – SZABADKA (1919-1941), (1918) 1919-1941 
1 A.2.2.F.346 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI 
 – TOPOLYA (1919-1941), 1919-1941 
 
 

A.2.3. LEVÉLTÁRI FONDOK 1941-TŐL 1944-IG 
 
Ebben az alcsoportban három levéltári fond, a Szabadkai és a Topolyai Királyi 
Járásbíróságok, illetve a Szabadkai Királyi Ügyészség iratanyagát tartalmazó 
fondok találhatók. A Járásbíróságok elsőfokú bíróságként működtek, területi 
illetékességük pedig megegyezett a közigazgatási egység, illetve járás területével. 
A Szabadkai Királyi Járásbíróság, együtt a Zentai és Topolyai Járásbíróságokkal, a 
Szabadkai Királyi Törvényszék fennhatósága alá tartozott. A korabeli bíróságok a 
magyar törvények alapján működtek. 
A levéltári anyag jellegzetességei: 
Az F.277 fond iratanyaga csak részben megőrzött, az F.279 fondban a könyvekből 
csak töredékek kerültek a Levéltárba, míg az iratok részben megőrzöttek. Az F.347 
fond iratanyaga részben megőrzött. E fondokban összesen 7,88 iratfolyóméter 
levéltári anyag található. A levéltári anyag magyar és szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1941 és 1944 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: Akutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.2.3.F.277 A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
 IRATAI – SZABADKA 
 (1941-1944), (1852) 1941-1944 
1 A.2.3.F.279 A SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG 
 IRATAI – SZABADKA 
 (1941-1944), 1940-1944 
1 A.2.3.F.347 A MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
 IRATAI – TOPOLYA 
 (1941-1944), 1941-1944 
 



 

A.2.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL 
 
Ebbe az alcsoportba tizenkét fond tartozik. E fondokban a Szabadkai és a Topolyi 
Községi Bíróság, a Szabadkai és a Topolyi Járási Bíróság, a Szabadkai Kerületi 
Gazdasági Bíróság, a Kishegyesi, Szabadkai és Topolyai Községi Ügyészség 
iratanyaga található. Az F.278, az F.281, az F.466 és az F.467 fondok összetett 
szerkezetűek. 
A levéltári anyag jellegzetességei: 
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga jól megőrzött. Legtöbb levéltári 
anyag, összesen 426,71 iratfolyóméter, az F.466 Szabadkai Községi Bíróság 
fondban található. Az F.467 Topolyi Községi Bíróság fondban 180,14, míg az 
F.232, az F.278 és az F.281 fondokban több mint száz iratfolyóméter levéltári 
anyag található. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1945 és 1991 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok nagy része rendezetlen. Mindössze két fond rendezett és rendelkezik 
áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.2.4.F.232 A SZABADKAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG 
 IRATAI – SZABADKA (1953-1965 ), 1953-1965 
1 A.2.4.F.278 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – 
 SZABADKA (1945-1963), 1945-1966 
1 A.2.4.F.280 A SZABADKAI KÖRZETI ÜGYÉSZSÉG 
 IRATAI – SZABADKA (1946-1978), 1947-1958 
1 A.2.4.F.281 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – 
 TOPOLYA (1945-1963), 1945-1966 
1 A.2.4.F.397 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
 ÜGYÉSZ IRATAI – TOPOLYA 
 (1974-1991), 1975-1991 
1 A.2.4.F.398 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
 ÜGYÉSZ IRATAI – SZABADKA 
 (1974-1991), 1975-1991 
1 A.2.4.F.403 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI 
 ÜGYÉSZ IRATAI – KISHEGYES 



 (1975-1991), 1986-1989 
1 A.2.4.F.419 A KÖRZETI GAZDASÁGI BÍRÓSÁG IRATAI – 
 SZABADKA (1954-1975), 1945-1975 
1 A.2.4.F.420 A TÁRSULT MUNKA ALAPBÍRÓSÁG 
 IRATAI – SZABADKA (1975-1991), 1977-1992 
1 A.2.4.F.466 A SZABADKAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – 
 SZABADKA (1963-1975), 1966-1982 
1 A.2.4.F.467 A TOPOLYAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – 
 TOPOLYA (1963 - ?), 1966-1982 
1 A.2.4.F.475 A TOPOLYAI KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG 
 IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1946-1993 
 
 

A.3. KATONAI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK ÉS 
SZERVEZETEK 
 

A.3.4. LEVÉLTÁRI FONDOK 1944-TŐL 
 
Ebben az alcsoprtban összesen öt fond található, melyek iratanyaga közvetlenül a 
második világháború után keletkezett. E levéltári anyag a katonai közigazgatás 
során tevékenykedő különböző katonai szervezetek munkája során keletkezett és 
itt adatok találhatók a korabeli életkörülményekről, a mozgósításokról, a 
közellátásról, a katonakötelesek utáni nyomozásokról, a kisiparosokról, a lakosság 
és a foglalkoztatottak számáról. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok többségénél a könyvek nincsenek 
megőrízve, míg az iratok csak részben. Az öt fondban összesen 8,04 iratfolyóméter 
levéltári anyag található. Az iratok szerb nyelvűek. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1944 és 1991 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül két fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, míg 
három rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: Akutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.3.4.F.284 A PACSÉRI KATONAI ÁLLOMÁSHELY 
 IRATAI – PACSÉR (1944-1945), 1944-1945 
1 A.3.4.F.348 AZ ÓMORAVICAI KATONAI ÁLLOMÁSHELY 



 IRATAI – ÓMORAVICA (1944-1945), 1944-1945 
1 A.3.4.F.393 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG 
 IRATAI – TOPOLYA (? - 1991), 1969-1991 
1 A.3.4.F.394 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG 
 IRATAI – SZABADKA (? - 1991), 1965-1990 
1 A.3.4.F.471 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG VAJDASÁGI 
 KATONAI KERÜLETÉNEK SZABADKAI 
 PARANCSNOKSÁGA 
 HADITÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI – 
 SZABADKA (? - ?), 1945-1950 
 
 

A.4. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS ÉS 
TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 
 

A.4.1. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 
 
A XIX. század első felében az oktatási intézmények többsége vallási jellegű volt 
és a korabeli egyházközségek keretében működtek. Ilyen volt a Sándori Szerb 
Görögkeleti Felekezeti Iskola is (F.444), amely működését 1804-ben kezdte meg, 
fenntartásáról pedig az egyházközség gondoskodott. Mária Terézia uralkodása 
idején került sor az állami iskolák alapítására, számuk a XIX. század közepén már 
rohamosan nőtt. A Vajdaságban a XIX. század második felében és a XX. század 
első felében a fiúk és a lányok számára külön polgári iskolák működtek, de 
léteztek középfokú szakiskolák is. 
Ebben az alcsoportban összesen 38 fond található, iratanyaguk pedig a különböző 
szabadkai oktatási intézmények, gimnáziumok, középiskolák és szakiskolák 
működése során keletkezett. 19 fondban általános iskolák iratanyaga található, míg 
egy fond, az F.228, a Szabadkai Jogi Egyetem iratanyagát tartalmazza. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok levéltári 
anyaga főleg könyveket tartalmaz. A fondok többségénél az iratok nincsenek 
megőrizve. A levéltári anyag latin, német, magyar és szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1871 és 1991 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok többsége rendezett és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. Mindössze 
két fond, az F.269 és az F.356 fond rendezetlen. 



A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.4.1.F.228 A SZABADKAI JOGI EGYETEM IRATAI – 
 SZABADKA (1920-1941), 1920-1941 
1 A.4.1.F.236 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
 TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZET IRATAI – 
 SZABADKA (1871-1973), 1874-1973 
1 A.4.1.F.239 A PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 IRATAI – HAJDÚJÁRÁS (? - ?), 1919-1950 
1 A.4.1.F.240 A SZABADKAI JASZIBARAI (VI. KÖRI) 
 ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (IVO LOLA 
 RIBAR ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1856 - ?), 1901-1974 
1 A.4.1.F.241 A SZABADKAI BAJAI ÚTI (V. KÖRI) 
 ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (ĐURO SALAJ 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1871 - ?), 1871-1950 
1 A.4.1.F.242 A BAJMOKI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI – 
 BAJMOK (1921-1953), 1921-1953 
1 A.4.1.F.243 A BAJMOKI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS 
 ISKOLA IRATAI – BAJMOK 
 (1953-1963), 1950-1963 
1 A.4.1.F.244 A BAJMOKI SVETOZAR MARKOVIĆ 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – BAJMOK 
 (1953-1963), 1949-1963 
1 A.4.1.F.245 A BAJMOKI VEGYES ALGIMNÁZIUM 
 IRATAI – BAJMOK (1945-1953), 1945-1953 
1 A.4.1.F.246 A BAJMOKI ĐORĐE ZLIČIĆ IPARISKOLA 
 IRATAI – BAJMOK (1956-1958), 1923-1958 
1 A.4.1.F.247 A BAJMOKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 
 IRATAI – BAJMOK (1955-1962), 1953-1961 
1 A.4.1.F.248 A BAJMOKI FELNŐTTOKTATÁSI 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – BAJMOK 
 (1955-1957), 1955-1958 
1 A.4.1.F.253 A BENNLAKÁSOS ALSÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
 ISKOLA IRATAI – SZABADKA 



 (1947-1954), 1947-1954 
1 A.4.1.F.269 A SZABADKAI ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 
 FŐISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (1960-1985), 1960-1985 
1 A.4.1.F.330 MOŠA PIJADE EGYSÉGES OKTATÁSI- 
 NEVELÉSI KÖZÉPISKOLA – "TESTVÉRISÉG" 
 EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA TÁRSULT 
 MUNKA ALAPSZERVEZET IRATAI – 
 SZABADKA (1977-1983), 1973-1984 
1 A.4.1.F.331 A SZABADKAI ÁLLAMI MAGYAR NYELVŰ 
 VEGYES GIMNÁZIUM IRATAI – SZABADKA 
 (1944-1956), 1944-1956 
1 A.4.1.F.332 A SZABADKAI PIARISTA GIMNÁZIUM 
 IRATAI (SZABADKAI VÁROSI RÓMAI 
 KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – SZABADKA 
 (1942-1944), 1942-1944 
1 A.4.1.F.333 A SZABADKAI FELNŐTTOKTATÁSI 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (1947-1962), 1947-1962 
1 A.4.1.F.356 A TOPOLYAI TESTVÉRISÉG – EGYSÉG 
 GIMNÁZIUM IRATAI – TOPOLYA 
 (1965-1979), 1965-1977 
1 A.4.1.F.370 A SZABADKAI MLAKAI (II. KÖRI) ÉS 
 SZENT GYÖRGYI (III. KÖRI) ELEMI 
 NÉPISKOLA IRATAI (SONJA MARINKOVIĆ 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1871 - ?), 1871-1963 
1 A.4.1.F.371 A SZABADKAI GALAMB (IV. KÖRI) ELEMI 
 NÉPISKOLA IRATAI (MATKO VUKOVIĆ 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1871 - ?), 1871-1944 
1 A.4.1.F.372 A SZABADKAI HOMOKI (VIII. KÖRI) ELEMI 
 NÉPISKOLA IRATAI (KIZUR ISTVÁN 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1890 - ?), 1890-1944 
1 A.4.1.F.373 A SZABADKAI SÉTATÉRI (VII. KÖRI) ELEMI 
 NÉPISKOLA IRATAI (JOVAN JOVANOVIĆ 



 ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1871 - ?), 1871-1945 
1 A.4.1.F.383 A KISHEGYESI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
 (ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA) – 
 KISHEGYES (1876-1946), 1947 
1 A.4.1.F.384 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI 
 NÉPISKOLA IRATAI (MÁJUS 25. 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA 
 (1804-1957), 1947 
1 A.4.1.F.386 A TOPOLYAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
 POLGÁRI FIÚISKOLA IRATAI – TOPOLYA 
 (1909-1944), 1909-1944 
1 A.4.1.F.399 A VIII. VAJDASÁGI ROHAMBRIGÁD 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (? - ?), 1921-1950 
1 A.4.1.F.400 A CSANTAVÉRI NÉPHŐSÖK ÁLTALÁNOS 
 ISKOLA IRATAI – CSANTAVÉR 
 (? - ?), 1899-1944 (1955) 
1 A.4.1.F.405 A VLADIMIR NAZOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 IRATAI – PALICS (1961 - ?), 1921-1944 
1 A.4.1.F.406 AZ IVAN MILUTINOVIĆ ÁLTALÁNOS 
 ISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (1871 - ?), 1921-1945 
1 A.4.1.F.422 A KÖZOKTATÁSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 
 IRATAI – SZABADKA (1966-1991), 1966-1991 
1 A.4.1.F.427 ELEMI ISKOLAI ANYAKÖNYVEK 
 GYŰJTEMÉNYE – TOPOLYA 
 (1859-1941), 1859-1941 
1 A.4.1.F.439 A SVETI SAVA VIII. KÖRI ÁLLAMI 
 NÉPISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (1710-1945), 1918-1945 
1 A.4.1.F.440 A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT 
 KALOCSAI SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK 
 VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZABADKAI 
 RÓMAI KATHOLIKUS ELEMI ÉS 
 POLGÁRI LEÁNYISKOLA 
 (1874-1944), 1890-1944 



1 A.4.1.F.441 A KARAĐORĐE VIII. KÖRI ÁLLAMI 
 NÉPISKOLA IRATAI – SZABADKA 
 (? - ?), 1921-1941 
1 A.4.1.F.442 A GYÁRIPARI ÉS GAZDASÁGI 
 SZAKKÉPZŐ ISKOLA IRATAI – 
 KISHEGYES (? - ?), 1924-1953 
1 A.4.1.F.443 A CSANTAVÉRI IPAROS TANONCISKOLA 
 IRATAI – CSANTAVÉR (? - ?), 1902-1955 
1 A.4.1.F.444 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI 
 SZERB GÖRÖGKELETI FELEKEZETI ISKOLA 
 IRATAI – SÁNDOR (1804-1948), 1874-1918 
 
 

A.4.2. KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 
 
Ebben az alcsoportban összesen tizenhat fond található. Kivéve az F.436 fondot, az 
összes többi fond iratanyaga a második világháború utáni időszakból származik. 
A levéltári anyag jellegzetességei: 
A fondok többségénél a levéltári anyag csak részben megőrzött. Legtöbb iratanyag 
az F.302 fondban található, összesen 38 folyóméter. A levéltári anyag szerb, 
magyar és kismértékben német nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1866 és 1989 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok többsége rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. Mindössze 
hat fond rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.4.2.F.225 A HORVÁT KULTÚREGYESÜLET IRATAI – 
 SZABADKA (1946-1947), 1946-1947 
1 A.4.2.F.299 A PETŐFI FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT 
 IRATAI – ÓMORAVICA 
 (1959-1963), 1961-1963 
1 A.4.2.F.302 A SZABADKAI KULTÚROTTHON IRATAI – 
 SZABADKA (1967-1985), 1965-1985 
1 A.4.2.F.309 SZABADKA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI 



 KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – SZABADKA 
 (1969-1974), 1969-1974 
1 A.4.2.F.327 A SZABADKAI IFJÚSÁGI ÉS 
 PIONÍROTTHON IRATAI – SZABADKA 
 (1972-1982), 1972-1982 
1 A.4.2.F.378 A SLAVICA FILMVETÍTŐ VÁLLALAT 
 IRATAI – KISHEGYES (1947-1963), 1960-1988 
1 A.4.2.F.379 A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÜGYI   
 ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – 
 TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
1 A.4.2.F.380 A TESTNEVELÉSI ÖNIGAZGATÁSI 
 ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA 
  (? - ?), 1975-1989 
1 A.4.2.F.381 A MŰVELŐDÉSÜGYI, MŰSZAKI ÉS 
 TÁJÉKOZTATÁSÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
 ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA 
 (? - ?), 1974-1989 
1 A.4.2.F.382 A KÖZOKTATÁS- ÉS NEVELÉSÜGYI 
 ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – 
 TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
1 A.4.2.F.387 A TOPOLYAI KULTÚROTTHON IRATAI – 
 TOPOLYA (1975-1979), 1970-1978 
1 A.4.2.F.388 A VOJVODINA FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT 
 IRATAI – TOPOLYA (1962-1975), 1958-1975 
1 A.4.2.F.389 A KULTÚR- ÉS PROPAGANDAKÖZPONT 
 IRATAI – TOPOLYA (1960-1963), 1960-1963 
1 A.4.2.F.390 A KULTÚR- ÉS KÖZOKTATÁSI 
 KÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA 
 (1958-1969), 1962-1969 
1 A.4.2.F.391 A KÖZSÉGI KULTÚRKÖZÖSSÉG IRATAI – 
 TOPOLYA (1969-1974), 1969-1976 
1 A.4.2.F.436 A SZABADKAI SZERB OLVASÓKÖR IRATAI 
 – SZABADKA (1862-1959), 1866-1959 
 
 

A.5. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 
 



A.5.1. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 
 
Ebben az alcsoportban négy fond található. Két fond rendezett, egy fond részben 
rendezett, egy pedig rendezetlen. Az F.424 Szabadkai Magyar Királyi Állami 
Gyermekmenhely – Kolevka Tartományi Gyermekotthon fondban megtalálhatók 
az elhagyott gyermekek anyakönyvei, valamint az intézmény dolgozóinak 
anyakönyvei is. Az intézmény 1903-ban kezdte meg a működését, mint a 
budapesti székhelyű Magyar Királyi Központi Állami Gyermekmenhely 
kirendeltsége. 
A levéltári anyag jellegzetességei: 
Legtöbb iratanyag az F.424 fondban található, összesen 41,20 folyóméter. A 
levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1900 és 1986 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül az F.354 és az F.355 fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő 
raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.5.1.F.354 A FOGYATÉKOS GYERMEKEK 
 OTTHONÁNAK IRATAI – SZABADKA 
 (1921 - ?), 1928-1930 
1 A.5.1.F.355 AZ ÁLLAMI INASOTTHON IRATAI – 
 SZABADKA (1922 - ?), 1920-1930 
1 A.5.1.F.424 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
 GYERMEKMENHELY IRATAI (KOLEVKA 
 TARTOMÁNYI GYERMEKOTTHON) – 
 SZABADKA (1903 - ?), 1900-1986 
1 A.5.1.F.447 A JOGI TANÁCSADÓ HIVATAL IRATAI –   
 SZABADKA (1964 - ?), 1964-1973 
 
 
 

A.6. GAZDASÁGI SZERVEK ÉS PÉNZINTÉZETEK 
 

A.6.1. BANKOK ÉS PÉNZINTÉZETEK 
 



Ebbe az alcsoportba mindössze egy fond tartozik. A levéltári anyag a XX. század 
90-es éveiben keletkezett. 
A levéltári anyag jellegzetességei: A levéltári anyag, melyben könyvek, illetve 
iratgyűjtőkben és iratboritókban elhelyezett iratok találhatók, 2,19 folyóméter 
terjedelmű. A levéltári anyag szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fond iratanyaga 1993 és 1996 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: A fond rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.1.F.456 AZ AGROSBANK RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1978 - ?), 1993-1996 (2001) 
 
 

A.6.2. GAZDASÁGI TÁRSULATOK, TESTÜLETEK, EGYESÜLETEK 
 

A.6.2.1. GAZDASÁGI EGYESÜLETEK 

 
Ebbe az alcsoportba mindössze egy fond tartozik. A megőrzött levéltári anyag 
alapján tudomást szerezhetünk a Szabadkán tevékenykedő kereskedőkről és 
iparosokról, illetve megtudhatjuk, hogy milyen kiállításokat szerveztek. 
A levéltári anyag jellegzetességei: A levéltári anyag, melyben könyvek és iratok 
találhatók, összesen 2,72 folyóméter terjedelmű. A levéltári anyag szerb és magyar 
nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fond iratanyaga 1899 és 1932 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.2.1.F.235 A SZABADKAI KERESKEDŐK 
 EGYESÜLETÉNEK IRATAI – 
 SZABADKA (1899-1932), 1899-1932 (1934) 
 
 



A.6.3. GAZDASÁGI VÁLLALATOK 
 
Ebben az alcsoportban összesen huszonegy fond található. A levéltári anyag 
különböző gazdasági vállalatok tevékenysége során keletkezett, melyek között 
vannak építőipari cégek, cipő- és bútorgyárak, műanyag-, göngyöleg- és 
nyomdaipari vállalatok. 
E fondok közül a legnagyobb terjedelmű az F.473 fond, amelyben összesen 333,7 
iratfolyóméter levéltári anyag található. Nagyobb terjedelmű fondok még az F.431 
fond, ahol 219,68, illetve az F.437 fond, ahol 242,53 iratfolyóméternyi levéltári 
anyag található. A dolgozók személyi iratai mellett a levéltári anyagban 
megtalálhatók a vállalatok tevékenységéről készített jelentések, befektetési tervek, 
különböző tervezetek, tervrajzok urbanisztikai-műszaki adatokkal, 
hidromechanikus elaborátumok. A legtöbb fondban csak a pénzügyi-számviteli, 
illetve a dolgozók személyi iratai találhatók. 
A levéltári anyag jellegzetességei: A fondok többségénél a levéltári anyag csak 
részben megőrzött. A levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1936 és 2010 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül mindössze hat rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.3.F.227 A POLJOTEHNA NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS 
 IRATAI – SZABADKA (1970-1980), 1970-1980 
1 A.6.3.F.254 A MARIKA CIPŐGYÁR ÉS KERESKEDÉS 
 IRATAI – SZABADKA (1941-1946), 1939-1946 
1 A.6.3.F.255 A SZEREC TESTVÉREK SEBRA 
 CIPŐGYÁRÁNAK IRATAI – SZABADKA 
 (1936-1947), 1936-1947 
1 A.6.3.F.292 A PROGRES KERESKEDÉS IRATAI – 
 SZABADKA (1975-1988), 1969-1988 
1 A.6.3.F.294 AZ IZGRADNJA ÉPÍTŐVÁLLALAT IRATAI – 
 ÓMORAVICA (1957-1959), 1957-1959 
1 A.6.3.F.296 A LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – 
 ÓMORAVICA (1959-1962), 1960-1963 
1 A.6.3.F.402 A VENOPLAST, A SZABADKAI VÁROSI 
 KÖZMŰVEK TÁRSULT MUNKA 



 ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI 
 (1984-1987), 1966-1987 
1 A.6.3.F.426 A PETŐFI DIVATCIPŐGYÁRTÓ 
 KÖZVÁLLALAT – TOPOLYA 
 (1954-1993), 1945-1993 
1 A.6.3.F.431 AZ INTEGRAL ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT 
 IRATAI – SZABADKA (1956 - ?), 1946-1993 
1 A.6.3.F.437 AZ IGV PROJEKT TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZI ÉS 
 INTELLEKTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT 
 KÖZVETÍTŐ VÁLLALAT IRATAI – 
 SZABADKA (1964-1992), 1964-1991 
1 A.6.3.F.438 A STANDARD ÉPÍTÉSZI ÉS ÉPÜLETEKET 
 KARBANTARTÓ RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1976 - ?), 1973-1993 
1 A.6.3.F.449 A PANNÓNIA MŰANYAG-, GÖNGYÖLEG- ÉS 
 NYOMDAIPARI VÁLLALAT IRATAI – 
 SZABADKA (1947-2005), 1944-2004 
1 A.6.3.F.457 A BÁCSKA ÉPÍTŐIPARI RT. IRATAI – 
 KISHEGYES (1953-2007), 1966-2004 (2006) 
1 A.6.3.F.459 A DUGA SZOBAFESTŐI SZOLGÁLTATÁSI 
 KÖZVÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
 (1961-2005), 1961-2004 
1 A.6.3.F.460 A PERES FAGÖNGYÖLEGGYÁRTÓ 
 KÖZVÁLLALAT IRATAI – BÁCSSZÖLLŐS 
 (1997-2010), 1974-2004 
1 A.6.3.F.461 A MEBLO RT. IRATAI – ÓMORAVICA 
 (1960-2008), 1961-2003 
1 A.6.3.F.473 A MÁJUS 1. ÉPÍTŐIPARI KOMBINÁT 
 IRATAI – TOPOLYA 
 (1950-2006), 1950-2006 
1 A.6.3.F.482 A BÁDOGOS ÉS KLÍMABERENDEZÉS- 
 SZERELŐ KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
 SZABADKA (1988-2007), 1988-2007 
1 A.6.3.F.489 A DR. ERES MAGIC FOOD IRATAI – 
 SZABADKA (2007-2012), 2007-2010 
1 A.6.3.F.490 A PREHRANA KFT. CSŐDTÖMEGE – 
 SZABADKA (2006-2009), 1990-2009 



1 A.6.3.F.491 AZ AUROMETAL RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1959-2012), 1959-2008 
  
 

A.6.3.1. IPAR ÉS BÁNYÁSZAT 

 
E alcsoportba tartozó fondok iratanyaga adatokat tartalmaz a szabadkai iparról és 
az itt működő gyárakról. Az e fondokban található dokumentumokon keresztül 
követhető az ipar fejlődése 1947-től 2010-ig. Az akkori gyárak többsége ma már 
nem működik. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Legtöbb levéltári anyag az F.463 fondban 
található, összesen 42,68 iratfolyóméter. A többi fondban az iratanyag csak részben 
megőrzött. A levéltári anyag szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1947 és 2010 közötti időszakban, 
a második világháború után keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül négy rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, három 
fond pedig rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.3.1.F.308 AZ ELEKTRANA IRATAI – 
 SZABADKA (1947-1960), 1947-1955 
1 A.6.3.1.F.329 AZ8. MART HARISNYAGYÁR IRATAI – 
 SZABADKA (? - ?), 1947-1948 
1 A.6.3.1.F.408 A BOSA MILIČEVIĆ TEXTILÜZEM IRATAI – 
 SZABADKA (1950-1971), 1947-1971 
1 A.6.3.1.F.455 A SUBOTIČANKA GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ 
 RT. IRATAI – SZABADKA 
 (1959-2014), 1981-2003 
1 A.6.3.1.F.463 A LIVNICA ÖNTVÉNYGYÁR RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1957-2009), 1957-2004 (2008) 
1 A.6.3.1.F.464 A PANONIJA BŐR-, SZŐRME- ÉS 
 KONFEKCIÓÁRUIPAR RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1957 - ?), 1957-2006 
1 A.6.3.1.F.480 A ZORKA KLOTILD 1904 CSŐDTÖMEGE – 
 SZABADKA (1975-2010), 2002-2010 



 
 

A.6.3.2. MEZŐGAZDASÁG, VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ERDÉSZET 

 
Ebbe az alcsoportba mindössze egy fond tartozik. E fond levéltári anyaga a XX. 
század hatvanas éveiben keletkezett, a szocialista társadalmi viszonyok idején. 
A levéltári anyag jellegzetességei: A fondban összesen 82,10 iratfolyóméter 
levéltári anyag található. A levéltári anyag szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fond iratanyaga 1962 és 1984 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fond rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.3.2.F.249 AZ AGROPRODUKT TERMELŐ ÉS 
 MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKET 
 FELDOLGOZÓ EGYESÜLET IRATAI – 
 SZABADKA (1968-1984), 1962-1984 
 
 

A.6.3.3. KERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÓIPAR ÉS TURIZMUS 

 
Ebbe az alcsoportba tartozó fondok iratanyaga a második világháború utáni 
időszakban keletkezett. A legtöbb iratképző szerv tevékenységét a XX. század 
közepén kezdte el. A rendszerváltás idején ezek a vállalatok megszűntek. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közös jellemzője az, hogy 
iratanyaguknak csak kisebb része, illetve csak töredékek kerültek a levéltárba. A 
levéltári anyag szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1947 és 2014 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok többsége rendezetlen. Csak négy, az F.250, az F.290, az F.291 és az F.307 
fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 



 
1 A.6.3.3.F.250 AZ AGROPROMET KIS- ÉS 
 NAGYKERESKEDÉS IRATAI – 
 SZABADKA (1977-1985), 1976-1985 
1 A.6.3.3.F.290 A NARODNI MAGAZIN KERESKEDÉS 
 IRATAI – SZABADKA (1947-1969), 1947-1954 
1 A.6.3.3.F.291 A TEKSTIL TEXTIL ÉS CIPŐ KIS- ÉS 
 NAGYKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
 (1951-1969), 1952-1958 
1 A.6.3.3.F.307 A GROZD VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT 
 IRATAI – SZABADKA (1951-1953), 1951-1953 
1 A.6.3.3.F.324 AZ AUTOOPREMA GÉPJÁRMŰFORGALMI 
 ÉS KARBANTARTÁSI MUNKASZERVEZET 
 IRATAI – SZABADKA (1960-1986), 1950-1987 
1 A.6.3.3.F.325 AZ AUTOOPREMA MUNKASZERVEZET 
 TRGOVINA TÁRSULT MUNKA 
 ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI – 
 SZABADKA (1974-1986), 1968-1988 
1 A.6.3.3.F.445 A VELEHEM ARU- ÉS SZOLGÁLTATÁS- 
 FORGALMI KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
 SZABADKA (1991-1999), 1991-1998 
1 A.6.3.3.F.476 A VOJVODINA VENDÉGLÁTÓIPARI 
 KÖZVÁLLALAT IRATAI – TOPOLYA 
 (1960-2008), 1961-2000 
1 A.6.3.3.F.479 A GAZ IM. CO. KERESKEDELMI VÁLLALAT 
 IRATAI – SZABADKA (1996-2002), 1996-2002 
1 A.6.3.3.F.484 A TÉRBELI MONTÁZSELEM GYÁR IRATAI – 
 TOPOLYA (1992-2014), 2006-2008 
1 A.6.3.3.F.485 A KOMING KFT. IRATAI – SZABADKA 
 (2002-2011), 2002-2008 
1 A.6.3.3.F.486 A YUKOM INTERNATIONAL KFT. IRATAI – 
 SZABADKA (2003-2011), 2003-2009 
1 A.6.3.3.F.488 AZ AUTÓ PÁL IRATAI – CSANTAVÉR 
 (1989-2012), 2006-2008 
 
 



A.6.3.4. KÖZLEKEDÉS 

 
Ebbe az alcsoportba három fond tartozik. E fondok iratanyaga a második 
világháború utáni időszakban keletkezett, kivételt csak az F.288 fond iratanyaga 
képez. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok iratainak csak kisebb része került a 
Levéltárba. A levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1914 és 2003 közötti időszakban 
keletkezett, az Osztrák–Magyar Monarchia korától a jelenkorig. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül csak egy rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, két 
fond pedig rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.3.4.F.288 AZ ÚJVIDÉKI VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÓ 
 VÁLLALAT SZABADKAI 
 KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – 
 SZABADKA (? - ?), 1914-1978 
1 A.6.3.4.F.295 AZ ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLALAT 
 IRATAI – ÓMORAVICA 
 (1954-1968), 1954-1969 
1 A.6.3.4.F.450 A DINAMOŠPED EXPORT-IMPORT 
 FUVAROZÓ VÁLLALAT IRATAI – 
 SZABADKA (1991-2011), 1953-2003 
 
 

A.6.3.5. EGYÉB 

 
Ebbe az alcsoportba négy fond tartozik. E fondok levéltári anyaga a második 
világháború befejezése után keletkezett. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Ebbe az alcsoportba tartozó fondok közös 
jellemzője az, hogy iratanyaguk csak részben megőrzött. A legtöbb levéltári anyag, 
8,55 iratfolyóméter, az F.465 fondban található. A levéltári anyag szerb és magyar 
nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: A legrégibb dokumentum 1953-ból származik, a 



legfiatalabb pedig 2004-ből. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül kettő rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, két fond 
pedig rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.3.5.F.297 A KOMUNALAC SZOLGÁLTATÁSI 
 VÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
 (1965-1974), 1965-1974 
1 A.6.3.5.F.341 A KRIVAJA VÍZÜGYI KÖZÖSSÉG IRATAI – 
 TOPOLYA (1952-1962), 1963- ? 
1 A.6.3.5.F.453 A PAHULJICA TOLLFELDOLGOZÓ 
 VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
 (1978-2005), 1971-2002 
1 A.6.3.5.F.465 A DINAMOAGENT RT. IRATAI – 
 SZABADKA (1991-2010), 1953-2004 
 
 

A.6.4. KISIPAR 
 
Ebbe az alcsoportba hat fond tartozik. E fondok levéltári anyaga a második 
világháború befejezése után keletkezett. A levéltári anyagban találhatók 
jegyzőkönyvek, a dolgozók személyi iratai, jelentések, iratok a nyersanyagok 
kiviteléről, illetve a kész termékek behozataláról, különböző munkaszerződések, a 
csődeljárásokkal kapcsolatos dokumentumok. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Legtöbb levéltári anyag az F.407 A Domaća 
Radinost Kisipari Vállallat iratai fondban található, összesen 1,10 iratfolyóméter. A 
levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1951 és 1977 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.4.F.268 A NAŠ VRBAS ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ 



 VÁLLALAT IRATAI – LOVĆENAC 
 (1965-1967), 1965-1969 
1 A.6.4.F.293 A KOMBINAT ASZTALOSMŰHELY IRATAI – 
 ÓMORAVICA (1954-1959), 1954-1959 
1 A.6.4.F.298 AZ UNIVERSAL TERMELŐVÁLLALAT 
 IRATAI – PACSÉR (1959-1966), 1959-1966 
1 A.6.4.F.300 A LAKATOS ÉS BÁDOGOSMŰHELY IRATAI 
 – ÓMORAVICA (1948-1959), 1951-1959 
1 A.6.4.F.351 A REKORD ÖNÁLLÓ SÖPRŰGYÁRTÓ 
 MŰHELY IRATAI – SZABADKA 
 (1964-1972), 1964-1977 
1 A.6.4.F.407 A DOMAĆA RADINOST KISIPARI 
 VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
 (1964-1971), 1963-1971 
 
 

A.6.5. SZÖVETKEZETEK 
 
Ebbe az alcsoportba öt fond tartozik. E fondok levéltári anyaga a második 
világháború befejezése után keletkezett, kivételt csak az egyik fond képez, ahol a 
XX. század harmincas éveiből származó iratok vannak. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közös jellemzője az, hogy 
iratanyaguk csak részben megőrzött. A fondokban összesen 0,55 iratfolyóméter 
levéltári anyag található. A levéltári anyag szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1930 és 1953 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.5.F.319 AZ AGRÁRSZÖVETKEZET IRATAI – 
 SREDNJI SALAŠ (1925 - ?), 1930-1936 
1 A.6.5.F.320 A BOLJI ŽIVOT (JOBB ÉLET) 
 MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET 
 IRATAI – BAČKO DUŠANOVO 
 (? - ?), 1948-1951 



1 A.6.5.F.321 A DUŠAN DAMJANOVIĆ MEZŐGAZDASÁGI 
 TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
 GORNJA ROGATICA (? - ?), 1950-1952 
1 A.6.5.F.322 A SOKOLAC MEZŐGAZDASÁGI 
 TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
 BAČKI SOKOLAC (1949 - ?), 1949-1953 
1 A.6.5.F.323 A SLOGA MEZŐGAZDASÁGI 
 TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
 PACSÉR (? - ?), 1949-1953 
 
 

A.6.5.1. FÖLDMŰVES–SZÖVETKEZETEK 

 
Ebbe az alcsoportba hat fond tartozik. A levéltári anyagban megtalálható a 
szövetkezetek tagjainak névjegyzékei, továbbá adatok a szövetkezetek 
tevékenységéről, az igazgatóbizottságok és a taggyűlések jegyzőkönyvei. 
A levéltári anyag jellegzetességei: Legtöbb levéltári anyag az F.462 A Csantavéri 
Földműves-szövetkezet iratai fondban található, összesen 71,58 iratfolyóméter. A 
többi fondokban összesen 13,51 iratfolyóméter levéltári anyag található. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1901 és 2005 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül négy rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, két fond 
pedig rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.5.1.F.317 A KÖRZETI FÖLDMŰVES GABONA- 
 TERMELŐ SZÖVETKEZET IRATAI – 
 TOPOLYA (1936-1948), 1936-1941 
1 A.6.5.1.F.334 A KISHEGYESI FÖLDMŰVES- 
 SZÖVETKEZET IRATAI – KISHEGYES 
 (1901-1940), 1901-1940 
1 A.6.5.1.F.344 A KÁCSFALUI SZERB FÖLDMŰVES- 
 SZÖVETKEZET IRATAI – 
 BÁCSANDRÁSFALVA 
 (1947-1948), 1904-1948 
1 A.6.5.1.F.404 A DESZKI SZERB FÖLDMŰVES- 



 SZÖVETKEZET IRATAI – DESZK 
 (1911-1925), 1911-1925 
1 A.6.5.1.F.448 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – 
 NOVO ORAHOVÓ (ZENTAGUNARAS) 
 (1946-1965), 1954-1973 
1 A.6.5.1.F.462 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1945-2005), 1945-2005 
 
 

A.6.5.2. ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ SZÖVETKEZETEK 

 
Ebbe az alcsoportba két fond tartozik. A levéltári anyagban adatok találhatók a 
szövetkezetek létrejöttéről és tevékenységéről, továbbá megtalálhatók a 
szövetkezetek működési szabályzatai, valamint a csődeljárásokkal kapcsolatos 
iratok. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E alcsoportba tartozó fondokban összesen 0,20 
iratfolyóméter levéltári anyag található. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1933 és 1956 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1. A.6.5.2.F.229 FAJBAROMFI, NYÚL- ÉS GALAMB- 
 TENYÉSZTŐK SZÖVETKEZETÉNEK IRATAI 
 – SZABADKA (1953 - ?), 1953-1956 
2. A.6.5.2.F.337 A BÁCSFEKETEHEGYI MEZŐGAZDÁK 
 HITELSZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – 
 BÁCSFEKETEHEGY (1933-1943), 1933-1943 
 
 

A.6.5.5. HITELSZÖVETKEZETEK 

 
Ebbe az alcsoportba három fond tartozik. A levéltári anyagban adatok találhatók a 
szövetkezetek tagjairól, a befizetett tagsági díjakról, a hitelek kiváltásáról, 



valamint a szövetkezetek csődeljárásával kapcsolatos iratok. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E alcsoportba tartozó fondok iratanyaga csak 
részben megőrzött. Két fond levéltári anyaga csak könyveket tartalmaz. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1936 és 1949 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.6.5.5.F.318 A SZERB IPAROSOK TOPOLYAI TAKARÉK- 
 ÉS HITELSZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – 
 TOPOLYA (1936 - ?), 1939-1941 
1 A.6.5.5.F.338 A BÁCSFEKETEHEGYI HITELSZÖVETKEZET 
 IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY 
 (1942-1947), 1942-1949 
1 A.6.5.5.F.339 A CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS HITEL- 
 SZÖVETKEZET IRATAI – CSANTAVÉR 
 (1942-1947), 1943-1944 
 
 

A.6.5.6. EGYÉB SZÖVETKEZETEK 

 
Ebbe az alcsoportba négy fond tartozik. A levéltári anyagban adatok találhatók a 
szövetkezetek tevékenységéről. E fondok iratanyagának csak kisebb része 
megőrzött, illetve csak töredékek kerültek a levéltárba. Ezen alcsoportba tartozó 
fondokban összesen 0,28 iratfolyóméter levéltári anyag található. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közös jellemzője az, hogy 
iratanyaguknak csak kisebb része megőrzött, illetve csak töredékek kerültek a 
levéltárba. A levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1904 és 1973 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok rendezettek és rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1. A.6.5.6.F.301 A DOM LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – 



 ÓMORAVICA (1970 - ?), 1970-1973 
2. A.6.5.6.F.335 KISHEGYESI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI 
 SZÖVETKEZET – KISHEGYES 
 (1904-1916), 1904-1916 
3. A.6.5.6.F.336 1. MAJ LAKATOS TERMELŐ ÉS 
 FELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET – 
 BÁCSFEKETEHEGY (1948-1949), 1948-1949 
4. A.6.5.6.F.343 A SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSI 
 SZÖVETKEZET IRATAI – SZABADKA 
 (1946-1948), 1946-1947 
 

A.7. TÁRSADALMI–POLITIKAI SZERVEZETEK, 
TÁRSULATOK ÉS TESTÜLETEK 
 

A.7.1. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI–POLITIKAI SZERVEZETEK 
 
Ebbe az alcsoportba tizenegy fond tartozik. Az összes fond iratanyaga a második 
világháború után keletkezett. A legtöbb megőrzött levéltári anyag a városi és járási 
kommunista szervezetek tevékenységére vonatkozik. E társadalmi-politikai 
szervezeteken keresztül valósult meg a kommunista párt ideológiája. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közül a legnagyobb terjedelmű az 
F.401 fond, amelyben összesen 33,48 iratfolyóméter levéltári anyag található. 
Nagyobb terjedelmű fondok még az F.423 fond, ahol 22,72, illetve az F.421 fond, 
ahol 9,77 iratfolyóméternyi levéltári anyag található. A többi fondban az iratanyag 
csak részben megőrzött. A levéltári anyag szerb, illetve részben magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1944 és 1991 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
fondok közül hét rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel, négy fond 
pedig rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.7.1.F.221 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA PÁRT 
 KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1944-1946), 1944-1946 
1 A.7.1.F.222 A NÉPFRONT KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK 



 IRATAI – SZABADKA (1945-1946), 1945-1946 
1 A.7.1.F.223 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA IFJÚSÁGI 
 SZÖVETSÉG VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1944-1948), 1945-1948 
1 A.7.1.F.224 AZ IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG JÁRÁSI 
 BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1945-1965), 1945-1964 
1 A.7.1.F.282 A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJÁNAK 
 KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1945-1946), 1945-1946 
1 A.7.1.F.392 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI 
 SZÖVETSÉG KÖZSÉGI SZERVEZETÉNEK 
 IRATAI – TOPOLYA (1945-1990), 1945-1989 
1 A.7.1.F.401 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK 
 SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
 VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – 
 TOPOLYA (1953-1990), 1949-1990 
1 A.7.1.F.418 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK 
 SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
 VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – 
 KISHEGYES (1946-1990), 1961-1990 
1 A.7.1.F.421 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI 
 SZÖVETSÉG KÖZSÉGI 
 VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1946-1991), 1961-1991 
1 A.7.1.F.423 A NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ 
 HARCOSSZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
 VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1947-1991), 1949-1980 
1 A.7.1.F.477 A SZABADKAI ÜDÜLTETŐ SZÖVETSÉG 
 IRATAI – SZABADKA (? - ?), 1973-1977 
 
 

A.7.2. SZAKMAI SZERVEZETEK, TÁRSULATOK, EGYESÜLETEK 
 
Ebbe az alcsoportba tizenegy fond tartozik. E fondok levéltári anyaga különböző 
időszakokban, illetve különböző társadalmi-politikai rendszerek idején keletkezett. 



Szakmai szervezetek, társulatok és egyesületek tevékenykedtek az Osztrák–
Magyar Monarchia, a királyi Jugoszlávia és a szocialista Jugoszlávia idején is. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondok közül a legnagyobb terjedelmű az 
F.326 fond, amelyben összesen 26,0 iratfolyóméter levéltári anyag található. A 
levéltári anyag szerb és magyar nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1884 és 1990 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Kivéve az F.446 fondot, ebbe 
az alcsoportba tartozó összes fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári 
jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.7.2.F.226 A SZERBIAI SZOCIALISTA MUNKÁS- 
 SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 
 IRATAI – TOPOLYA (1945-1960), 1945-1959 
1 A.7.2.F.231 A JÁRÁSI IPARKAMARA CSANTAVÉRI 
 KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1900-1962), 1897-1962 
1 A.7.2.F.251 A JÁRÁSI IPARKAMARA KISHEGYESI 
 KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – 
 KISHEGYES (1923-1963), 1920-1963 
1 A.7.2.F.252 A JÁRÁSI IPARKAMARA BÁCSFEKETE- 
 HEGYI KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – 
 BÁCSFEKETEHEGY (1905-1959), 1889-1960 
1 A.7.2.F.315 A CSANTAVÉRI ÖNKÉNTES 
 TŰZOLTÓTESTÜLET IRATAI – 
 CSANTAVÉR (1895 - ?), 1946-1965 
1 A.7.2.F.326 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK 
 SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
 VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1953-1990), 1953-1990 
1 A.7.2.F.345 A TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR 
 IRATAI – TOPOLYA (1911-1949), 1924-1948 
1 A.7.2.F.357 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK 
 SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – 
 SZABADKA (1959-1962), 1960-1963 



1 A.7.2.F.375 A TOPOLYAI JÁRÁSI KERESKEDŐ- 
 SZÖVETSÉG IRATAI – TOPOLYA 
 (1932-1948), 1933-1946 
1 A.7.2.F.376 A BAROSS SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS 
 VIDÉKE FIÓKJÁNAK IRATAI – 
 SZABADKA (1941-1944), 1940-1944 
1 A.7.2.F.446 A CSANTAVÉRI POLGÁRI OLVASÓKÖR 
 IRATAI – CSANTAVÉR 
 (1884 - ?), 1884-1913 
 
 

A.7.6. SPORTEGYLETEK ÉS SPORTEGYESÜLETEK 
 
Ebbe az alcsoportba két fond tartozik. Mindkét fond iratanyaga a második 
világháború után keletkezett. A fondok iratanyaga adatokat tartalmaz a 
sportegyletek működéséről. 
A levéltári anyag jellegzetességei: A fondokban az iratanyag csak részben 
megőrzött és összesen 0,32 iratfolyóméter terjedelmű. A levéltári anyag szerb 
nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1949 és 1964 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ebbe az alcsoportba tartozó 
mindkét fond rendezett és rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 A.7.6.F.237 A POŠTAR LABDARÚGÓ EGYESÜLET 
 IRATAI – SZABADKA (1955-1956), 1955-1956 
1 A.7.6.F.349 A SLOBODA SPORTEGYLET IRATAI – 
 ÓMORAVICA (1949 - ?), 1949-1964 
 
 

B. CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI FONDOK 
 

B.1. CSALÁDI FONDOK 
 
Ebbe az alcsoportba négy fond tartozik. A fondokban található levéltári anyag 
1766 és 1945 közötti időszakban keletkezett. E fondok közül a legnagyobb 



terjedelmű az F.393 fond, melynek iratanyaga három dobozban és egy 
iratborítékban, míg a többi fond iratanyaga egy-egy dobozban lett elhelyezve. Az 
F.285 fond 1992-ben át lett adva a Zombori Történelmi Levéltárnak. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondokban az iratanyag összesen 0,84 
iratfolyóméter terjedelmű. A levéltári anyag szerb, német, magyar és héber nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok iratanyaga 1766 és 1945 közötti időszakban 
keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: E alcsoportba tartozó fondok 
rendezettek, rendelkeznek áttekintő raktári jegyzékkel és fondtörténeti jegyzettel. 
A levéltári anyag védettsége: A levéltári anyagról sem mikrofilm, sem digitális 
felvétel nem készült, ezért a kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 
1 B.1.F.256 A VARMUZSA CSALÁD IRATAI – 
 KISHEGYES (1811 - ?), 1860-1943 
1 B.1.F.285 A WERTH ÉS KUHN CSALÁD IRATAI – 
 (1895 - ?), 1908-1944 
1 B.1.F.286 A HERCZEG CSALÁD IRATAI – BAJMOK 
 (1795 - ?), 1832-1945 
1 B.1.F.303 A PILASZÁNOVITS CSALÁD IRATAI – 
 (? - ?), 1766-1879 
 
 

B.2. SZEMÉLYI FONDOK 
 
Ebbe az alcsoportba négy fond tartozik. A fondokban található levéltári anyag 
alapján megismerhető néhány kiemelkedő szabadkai személy, ügyvéd, orvos, 
városi hivatalnok élete. 
A levéltári anyag jellegzetességei: E fondokban a levéltári anyag összesen 4,40 
iratfolyóméter terjedelmű. A levéltári anyag német, latin, magyar, bunyevác és 
szerb nyelvű. 
A levéltári anyag évköre: E fondok levéltári anyaga 1789 és 2005 közötti 
időszakban keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Ezen alcsoportba tartozó 
három fond rendezett, rendelkezik áttekintő raktári jegyzékkel és fondtörténeti 
jegyzettel. Egy fond, az F.458 rendezetlen. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot használják. 
 



1 B.2.F.270 DR. BERGER MÁTYÁS ORVOS IRATAI – 
 BÁCSKOSSUTHFALVA (1870- ?), 1881-1918 
1 B.2.F.287 LJUBIBRATICH KELEMEN VÁROSI 
 TISZTVISELŐ IRATAI – SZABADKA 
 (1857-1931), 1828-1902 
1 B.2.F.374 DOBÁK PÁL ÜGYVÉDI IRODÁJÁNAK 
 IRATAI – SZABADKA (1841-1869), 1789-1869 
1 B.2.F.458 BÍRÓ CSABA ÜGYVÉD IRATAI – SZABADKA 
 (1955- ?), 1990-2006 
 
 

C. GYŰJTEMÉNYEK 
 
Ebbe a csoportba tizenhárom gyűjtemény tartozik. A legrégibb levéltári anyag az 
F.271 Szabadka Város Titkos Levéltára gyűjteményben található. A XVIII. 
századból származó dokumentumok jelentősek Szabadka és környékének 
tanulmányozásához. E gyűjteményekben találhatók jegyzőkönyvek, oklevelek és 
kiváltságlevelek jegyzékei, fontosabb szabadkai és palicsi épületek tervrajzai, az 
eszperantista egyesületek közötti levelezés, különböző kéziratok, fénymásolatok, 
filmek, a levéltár kutatóinak szakdolgozatai, adatok az asztalosokról és az 
asztalossegédekről, adatok az első világháborús önkéntesekről és telepesekről, 
adatok a Szabadkai Szerb Női Jótékonysági Egyletről (Kolo srpskih sestara). 
A levéltári anyag jellegzetességei: E gyűjtemények levéltári anyagában találhatók 
eredeti dokumentumok és másolatok is (tervrajzok, mikrofilmek, kéziratok, 
okmányok, újságok, anyakönyvek). A gyűjtemények folyamatosan egészülnek ki 
újabb levéltári anyaggal. E gyűjtemények közül a legnagyobb terjedelmű az F.451 
Egyházi anyakönyvek gyűjteménye, amelyben összesen 14,99 iratfolyóméter 
levéltári anyag, vagyis könyv található. Nagyobb terjedelmű gyűjtemények még az 
F.275 Tervrajzgyűjtemény, ahol 11,80, illetve az F.478 Állami anyakönyvek 
gyűjteménye, ahol 11,27 iratfolyóméternyi levéltári anyag található. A levéltári 
anyag német, latin, magyar, szerb, bunyevác, angol, francia, ószerb, horvát és 
eszperantó nyelvű. 
Analitikus leltár készült az F.340, az F.428, az F.429, az F.435 és az F.430 
gyűjteményekről. 
A levéltári anyag évköre: E gyűjtemények levéltári anyaga 1700 és 2005 közötti 
időszakban keletkezett. 
A rendezettség szintje és a tájékoztató segédletek: Kivéve négy gyűjteményt, 



ebbe a csoportba tartozó többi gyűjtemény rendezett, rendelkeznek áttekintő 
raktári jegyzékkel és fondtörténeti jegyzettel. 
A levéltári anyag védettsége: A kutatók az eredeti levéltári anyagot, illetve a 
levéltári anyagról készített digitális felvételeket használják. 
 
1 C.F.271 SZABADKA VÁROS TITKOS LEVÉLTÁRA – 
 SZABADKA (1743-1904), 1700-1904 
1 C.F.275 TERVRAJZGYŰJTEMÉNY – SZABADKA 
 1845-1989 
1 C.F.289 SZÉKELY TIBOR VILÁGUTAZÓ IRATAI – 
 SZABADKA (1912-1988), 1959-1982 
1 C.F.310 MIKROFILMGYŰJTEMÉNY – SZABADKA 
 1724- 
1 C.F.316 KÉZIRATOK, REGESZTÁK ÉS 
 TANULMÁNYOK GYŰJTEMÉNYE 
1 C.F.328 A SZABADKAI CÉHEK IRATAI – SZABADKA 
 (1860-1872), 1852-1874 
1 C.F.340 EGYEDI DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE 
 (1814-1993), 1814-1993 
1 C.F.428 DOKUMENTUM-GYŰJTEMÉNY A 
 FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK 
 ÖNKÉNTESEIRŐL 1912-1918 – 
 SZABADKA (1918-1941, 1991- ), 1894-1997 
1 C.F.429 A SZABADKAI SZERB NŐI JÓTÉKONYSÁGI 
 EGYLET IRATAI – SZABADKA 
 (1938-1992), 1932-1995 
1 C.F.430 KENYERES KOVÁCS MÁRTA SZABADKAI 
 KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ IRATAI 
 (1933-1984), 1881-1994 
1 C.F.435 A SZABADKAI GRANIČAR SZERB DALÁRDA 
 IRATAI – SZABADKA (1865 - ?), 1866-1939 
1 C.F.451 EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE 
 1687-1949 
1 C.F.454 PROF. DR. KLEIN LAJOS IRATAI – 
 SZABADKA (1925-2007), 1941-2006  
1 C.F.472 MUHI JÁNOS IRATAI – SZABADKA 
 (1913-1969), 1914-1979 



1 C.F.474 HIVATALOS LAPOK, ÚJSÁGOK ÉS 
 KÖZLÖNYÖK GYŰJTEMÉNYE 
1 C.F.478 ÁLLAMI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE 
 1895-1910 
1 C.F.481 JOSIP BULJOVČIĆ IRATAI – SZABADKA 
 (1932-2001), 1958-2005 
1 C.F.487 CSAJKÁS MIHÁLY IRATAI – SZABADKA 
 1852-1944 
 



HELYNÉV MUTATÓ 
 
 
BAJMOK 
 
F.242 A BAJMOKI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI – BAJMOK (1921-1953), 
1921-1953 
F.243 A BAJMOKI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – BAJMOK 
(1953-1963), 1950-1963 
F.244 A BAJMOKI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
BAJMOK (1953-1963), 1949-1963 
F.245 A BAJMOKI VEGYES ALGIMNÁZIUM IRATAI – BAJMOK (1945-1953), 
1945-1953 
F.246 A BAJMOKI ĐORĐE ZLIČIĆ IPARISKOLA IRATAI – BAJMOK (1956-
1958), 1923-1958 
F.247 A BAJMOKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA IRATAI – BAJMOK (1955-
1962), 1953-1961 
F.248 A BAJMOKI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
BAJMOK (1955-1957), 1955-1958 
F.274 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (1919-1941), 1919-1941 
F.286 A HERCZEG CSALÁD IRATAI – BAJMOK (1795 - ?), 1832-1945 
F.306 BAJMOK KÖZSÉG SZAKSZERVEZETI TANÁCSÁNAK IRATAI – 
BAJMOK (1945-1965), 1952-1956 
F.433 BAJMOK NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (? - 1918), 1878-1918 
F.434 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (1945-1965), 1945-1965 
 
 
BÁCSANDRÁSFALVA (KARAĐORĐEVO) 
 
F.344 A KÁCSFALUI SZERB FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZET IRATAI – 
BÁCSANDRÁSFALVA (1947-1948), 1904-1948 
 
 
BÁCSFEKETEHEGY (FEKETICS) 
 
F.252 A JÁRÁSI IPARKAMARA BÁCSFEKETEHEGYI 
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1905-1959), 1889-



1960 
F.266 BÁCSFEKETEHEGY NÉPBIZOTTSÁGÁNAK  IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY (1944-1959), 1944-1959 
F.336 1. MAJ LAKATOS TERMELŐ ÉS FELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET – 
BÁCSFEKETEHEGY (1948-1949), 1948-1949 
F.337 A BÁCSFEKETEHEGYI MEZŐGAZDÁK HITELSZÖVETKEZETÉNEK 
IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1933-1943), 1933-1943 
F.338 A BÁCSFEKETEHEGYI HITELSZÖVETKEZET IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY (1942-1947), 1942-1949 
F.470 BÁCSFEKETEHEGY KÖZSÉG IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1941-
1944), 1941-1942 
 
 
BÁCSKOSSUTHFALVA (ÓMORAVICA) 
 
F.259 ÓMORAVICA KÖZSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1919-1941), 1919-1941 
F.260 BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
BÁCSKOSSUTHFALVA (1941-1944), 1941-1944 
F.270 DR. BERGER MÁTYÁS ORVOS IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA 
(1870- ?), 1881-1918 
F.4 A KOMBINAT ASZTALOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1954-1959), 
1954-1959 
F.294 AZ IZGRADNJA ÉPÍTŐVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA (1957-1959), 
1957-1959 
F.295 AZ ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1954-1968), 1954-1969 
F.296 A LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1959-1962), 1960-1963 
F.297 A KOMUNALAC SZOLGÁLTATÁSI VÁLLALAT IRATAI – 
ÓMORAVICA (1965-1974), 1965-1974 
F.299 A PETŐFI FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1959-1963), 1961-1963 
F.300 A LAKATOS ÉS BÁDOGOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1948-
1959), 1951-1959 
F.301 A DOM LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1970 - ?), 1970-
1973 
F.348 AZ ÓMORAVICAI KATONAI ÁLLOMÁSHELY IRATAI – ÓMORAVICA 
(1944-1945), 1944-1945 



F.349 A SLOBODA SPORTEGYLET IRATAI – ÓMORAVICA (1949 - ?), 1949-
1964 
F.461 A MEBLO RT. IRATAI – ÓMORAVICA (1960-2008), 1961-2003 
 
 
BÁCSSZÖLLŐS 
 
F.460 A PERES FAGÖNGYÖLEGGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
BÁCSSZÖLLŐS (1997-2010), 1974-2004 
 
 
BÉKOVA 
 
F.233 NOVO NASELJE IX. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI – BÉKOVA (1946- 1949), 1946-1949 
 
 
CSANTAVÉR 
 
F.231 A JÁRÁSI IPARKAMARA CSANTAVÉRI KIRENDELTSÉGÉNEK 
IRATAI – CSANTAVÉR (1900-1962), 1897-1962 
F.311 CSANTAVÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1886-1918), 
1900-1907 
F.312 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1918-1941), 1913-1940 
F.313 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1941-1944), 1938-1944 
F.314 CSANTAVÉR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
CSANTAVÉR (1945-1962), 1944-1959 
F.315 A CSANTAVÉRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓTESTÜLET IRATAI – 
CSANTAVÉR (1895 - ?), 1946-1965 
F.339 A CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS HITELSZÖVETKEZET IRATAI – 
CSANTAVÉR (1942-1947), 1943-1944 
F.400 A CSANTAVÉRI NÉPHŐSÖK ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
CSANTAVÉR (? - ?), 1899-1944 (1955) 
F.432 A CSANTAVÉRI HELYI IRODA IRATAI – CSANTAVÉR (1963-?), 1963-
1968 
F.443 A CSANTAVÉRI IPAROS TANONCISKOLA IRATAI – CSANTAVÉR (? -
 ?), 1902-1955 



F.446 A CSANTAVÉRI POLGÁRI OLVASÓKÖR IRATAI – CSANTAVÉR (1884 
- ?), 1884-1913 
F.462 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – CSANTAVÉR (1945-2005), 
1945-2005 
F.488 AZ AUTÓ PÁL IRATAI – CSANTAVÉR (1989-2012), 2006-2008 
 
 
CSEREPES 
 
F.322 A SOKOLAC MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
BAČKI SOKOLAC (1949 - ?), 1949-1953 
 
 
DESZK 
 
F.404 A DESZKI SZERB FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – DESZK 
(1911-1925), 1911-1925 
 
 
DUSANOVÓ 
 
F.320 A BOLJI ŽIVOT (JOBB ÉLET) MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – BAČKO DUŠANOVO (?-?), 1948-1951 
 
 
FELSŐROGLATICA 
 
F.321 A DUŠAN DAMJANOVIĆ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ- 
SZÖVETKEZET IRATAI – GORNJA ROGATICA 
(? - ?), 1950-1952 
 
 
HAJDÚJÁRÁS 
 
F.239 A PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – HAJDÚJÁRÁS (? -
 ?), 1919-1950 
 



 
KISHEGYES 
 
F.251 A JÁRÁSI IPARKAMARA KISHEGYESI KIRENDELTSÉGÉNEK 
IRATAI – KISHEGYES (1923-1963), 1920-1963 
F.256 A VARMUZSA CSALÁD IRATAI – KISHEGYES (1811 - ?), 1860-1943 
F.262 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (? - 1918), 1896-
1918 
F.263 KISHEGYES KÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (1919-1941), 1919-1941 
F.264 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (1941-1944), 1941-
1944 
F.265 KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IRATAI – 
KISHEGYES (1944-?), 1944-1971 
F.334 A KISHEGYESI FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZET IRATAI – 
KISHEGYES (1901-1940), 1901-1940 
F.335 KISHEGYESI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET – 
KISHEGYES 
F.378 A SLAVICA FILMVETÍTŐ VÁLLALAT IRATAI – KISHEGYES (1947-
1963), 1960-1988 
F.383 A KISHEGYESI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (ADY ENDRE 
ÁLTALÁNOS ISKOLA) – KISHEGYES (1876-1946), 1947 
F.403 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
KISHEGYES (1975-1991), 1986-1989 
F.418 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – KISHEGYES (1946-1990), 1961-
1990 
F.442 A GYÁRIPARI ÉS GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA IRATAI – 
KISHEGYES (? - ?), 1924-1953 
F.457 A BÁCSKA ÉPÍTŐIPARI RT. IRATAI –KISHEGYES (1953-2007), 1966-
2004 (2006) 
 
 
LOVĆENAC (SZIKICS) 
 
F.267 LOVĆENAC NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – LOVĆENAC (1944-
1959), 1945-1959 
F.268 A NAŠ VRBAS ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT IRATAI – 



LOVĆENAC (1965-1967), 1965-1969 
 
 
NAGYFÉNY 
 
F.234 NAGYFÉNY X. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
IRATAI – NAGYFÉNY (1946-1949), 1945-1949 
F.358 NAGYFÉNY KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – NAGYFÉNY 
(1946-1959), 1954-1959 
 
 
ÓMORAVICA (BÁCSKOSSUTHFALVA) 
 
F.259 ÓMORAVICA KÖZSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1919-1941), 1919-1941 
F.260 BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
BÁCSKOSSUTHFALVA (1941-1944), 1941-1944 
F.270 DR. BERGER MÁTYÁS ORVOS IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA 
(1870- ?), 1881-1918 
F.293 A KOMBINAT ASZTALOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1954-
1959), 1954-1959 
F.294 AZ IZGRADNJA ÉPÍTŐVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA (1957-1959), 
1957-1959 
F.295 AZ ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1954-1968), 1954-1969 
F.296 A LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1959-1962), 1960-1963 
F.297 A KOMUNALAC SZOLGÁLTATÁSI VÁLLALAT IRATAI – 
ÓMORAVICA (1965-1974), 1965-1974 
F.299 A PETŐFI FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1959-1963), 1961-1963 
F.300 A LAKATOS ÉS BÁDOGOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1948-
1959), 1951-1959 
F.301 A DOM LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1970 - ?), 1970-
1973 
F.348 AZ ÓMORAVICAI KATONAI ÁLLOMÁSHELY IRATAI – ÓMORAVICA 
(1944-1945), 1944-1945 
F.349 A SLOBODA SPORTEGYLET IRATAI – ÓMORAVICA (1949 - ?), 1949-
1964 



F.461 A MEBLO RT. IRATAI – ÓMORAVICA (1960-2008), 1961-2003 
 
 
PACSÉR 
 
F.238 NÉPI MEZŐGAZDASÁGI JAVAK HELYI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
IRATAI – PACSÉR (1945- ?), 1945-1947 
F.257 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR (1886-1918), 1908-1915 
F.258 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR (1941-1944), 1941-1944 
F.284 A PACSÉRI KATONAI ÁLLOMÁSHELY IRATAI – PACSÉR (1944-1945), 
1944-1945 
F.298 AZ UNIVERSAL TERMELŐVÁLLALAT IRATAI – PACSÉR (1959-1966), 
1959-1966 
F.323 A SLOGA MEZŐGAZDASÁGI  TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
PACSÉR (? - ?), 1949-1953 
 
 
PALICS 
 
F.360 PALICS KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – PALICS (1946-
1959), 1946-1959 
F.405 A VLADIMIR NAZOR ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – PALICS (1961 -
 ?), 1921-1944 
 
 
SÁNDOR 
 
F.352 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI (GEMEINDE SÁNDOR) – SÁNDOR (1849-
1860), 1849-1860 
F.353 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI – SÁNDOR (1861-1904), 1861-1905 
F.361 SÁNDOR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SÁNDOR (1952-
1955), 1952-1955 
F.444 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI SZERB GÖRÖGKELETI 
FELEKEZETI ISKOLA IRATAI – SÁNDOR (1804-1948), 1874-1918 
 
 
SZABADKA 



 
F.221 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA PÁRT KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1944-1946), 1944-1946 
F.222 A NÉPFRONT KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1945-1946), 1945-1946 
F.223 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG VÁROSI 
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1944-1948), 1945-1948 
F.224 AZ IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1945-1965), 1945-1964 
F.225 A HORVÁT KULTÚREGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1946-1947), 
1946-1947 
F.227 A POLJOTEHNA NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(1970-1980), 1970-1980 
F.228 A SZABADKAI JOGI EGYETEM IRATAI – SZABADKA (1920-1941), 
1920-1941 
F.229 FAJBAROMFI, NYÚL- ÉS GALAMBTENYÉSZTŐK 
SZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1953 - ?), 1953-1956 
F.230 SZABADKA VÁROS KAPITÁNYI HIVATALÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1790-1919) 
F.232 A SZABADKAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG  IRATAI – SZABADKA (1953-
1965 ), 1953-1965 
F.235 A SZABADKAI KERESKEDŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1899-1932), 1899-1932 (1934) 
F.236 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TANÍTÓNŐKÉPZŐ 
INTÉZET IRATAI – SZABADKA (1871-1973), 1874-1973 
F.237 A POŠTAR LABDARÚGÓ EGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1955-
1956), 1955-1956 
F.240 A SZABADKAI JASZIBARAI (VI. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(IVO LOLA RIBAR ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1856 - ?), 1901-
1974 
F.241 A SZABADKAI BAJAI ÚTI (V. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(ĐURO SALAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 1871-1950 
F.249 AZ AGROPRODUKT TERMELŐ ÉS MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEKET FELDOLGOZÓ EGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1968-
1984), 1962-1984 
F.250 AZ AGROPROMET KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRATAI – 
SZABADKA (1977-1985), 1976-1985 



F.253 A BENNLAKÁSOS ALSÓ EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (1947-1954), 1947-1954 
F.254 A MARIKA CIPŐGYÁR ÉS KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(1941-1946), 1939-1946 
F.255 A SZEREC TESTVÉREK SEBRA CIPŐGYÁRÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1936-1947), 1936-1947 
F.261 SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS 
IRATAI (MAGISTRATUS PRIVILEGIATI OPPIDI REGIO CAMERALI SZENT 
MARIA) – SZABADKA (SZENT MARIA) (1743-1778), 1701-1782 
F.269 A SZABADKAI ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1960-1985), 1960-1985 
F.271 SZABADKA VÁROS TITKOS LEVÉLTÁRA – SZABADKA (1743-1904), 
1700-1904 
F.272 SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS 1838-IG) SZABAD KIRÁLYI 
VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI (MAGISTRATUS LIBERAE ET REGIAE 
CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS) – SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS) 
(1779-1849), 1770-1850 
F.273 SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IRATAI 
(BÜRGERMEISTERAMT) – SZABADKA (MARIA THERESIOPEL) (1849-
1860), 1849-1860 
F.276 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1919-1941), 
(1918), 1919-1941 
F.277 A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA 
(1941-1944), (1852) 1941-1944 
F.278 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1945-1963), 
1945-1966 
F.279 A SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – SZABADKA (1941-
1944), 1940-1944 
F.280 A SZABADKAI KÖRZETI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – SZABADKA (1946-
1978), 1947-1958 
F.282 A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJA KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1945-1946), 1945-1946 
F.283 A SZABADKAI FÖLDMÉRŐ HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1965 - ?), 
1896-1973 
F.287 LJUBIBRATICH KELEMEN VÁROSI TISZTVISELŐ IRATAI – 
SZABADKA (1857-1931), 1828-1902 
F.288 AZ ÚJVIDÉKI VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÓ VÁLLALAT SZABADKAI 



KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI –SZABADKA (? - ?), 1914-1978 
F.289 SZÉKELY TIBOR VILÁGUTAZÓ IRATAI – SZABADKA (1912-1988), 
1959-1982 
F.290 A NARODNI MAGAZIN KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA (1947-
1969), 1947-1954 
F.291 A TEKSTIL TEXTIL ÉS CIPŐ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRATAI – 
SZABADKA (1951-1969), 1952-1958 
F.292 A PROGRES KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA (1975-1988), 1969-
1988 
F.302 A SZABADKAI KULTÚROTTHON IRATAI – SZABADKA (1967-1985), 
1965-1985 
F.307 A GROZD VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1951-1953), 1951-1953 
F.308 AZ ELEKTRANA IRATAI – SZABADKA (1947-1960), 1947-1955 
F.309 SZABADKA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1969-1974), 1969-1974 
F.310 MIKROFILMGYŰJTEMÉNY – SZABADKA 1724- 
F.324 AZ AUTOOPREMA GÉPJÁRMŰFORGALMI ÉS KARBANTARTÁSI 
MUNKASZERVEZET IRATAI – SZABADKA (1960-1986), 1950-1987 
F.325 AZ AUTOOPREMA MUNKASZERVEZET TRGOVINA TÁRSULT 
MUNKA ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1974-1986), 1968-
1988 
F.326 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1953-1990), 1953-
1990 
F.327 A SZABADKAI IFJÚSÁGI ÉS PIONÍROTTHON IRATAI – SZABADKA 
(1972-1982), 1972-1982 
F.328 A SZABADKAI CÉHEK IRATAI – SZABADKA (1860-1872), 1852-1874 
F.329 AZ8. MART HARISNYAGYÁR IRATAI – SZABADKA (? - ?), 1947-1948 
F.330 MOŠA PIJADE EGYSÉGES OKTATÁSI-NEVELÉSI KÖZÉPISKOLA – 
TESTVÉRISÉG EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA TÁRSULT MUNKA 
ALAPSZERVEZET IRATAI – SZABADKA (1977-1983), 1973-1984 
F.331 A SZABADKAI ÁLLAMI MAGYAR NYELVŰ VEGYES GIMNÁZIUM 
IRATAI – SZABADKA (1944-1956), 1944-1956 
F.332 A SZABADKAI PIARISTA GIMNÁZIUM IRATAI (SZABADKAI 
VÁROSI RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – SZABADKA (1942-1944), 
1942-1944 



F.333 A SZABADKAI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (1947-1962), 1947-1962 
F.342 SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG IRATAI 
(STAATSANWALTSCHAFT) – SZABADKA (MARIA THERESIOPEL) (1849-
1861), 1852-1854 
F.343 A SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSI SZÖVETKEZET IRATAI – 
SZABADKA (1946-1948), 1946-1947 
F.350 DR. STIPAN MATIJEVIĆ KÖZJEGYZŐ IRATAI – SZABADKA (1872-
1939), 1926-1927 
F.351 A REKORD ÖNÁLLÓ SÖPRŰGYÁRTÓ MŰHELY IRATAI – 
SZABADKA (1964-1972), 1964-1977 
F.354 A FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1921 - ?), 1928-1930 
F.355 AZ ÁLLAMI INASOTTHON IRATAI – SZABADKA (1922 - ?), 1920-
1930 
F.357 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1959-1962), 1960-1963 
F.362 MLAKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1956), 1952-1956 
F.363 KELEBIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1955), 1952-1955 
F.364 NOVO SELO KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1955), 1952-1955 
F.365 STARI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.366 NOVI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.367 DONJI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.368 BÉKOVA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI –SZABADKA 
(1946-1959), 1951-1959 
F.369 KISBOSZNIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1946-1955), 1948-1956 
F.370 A SZABADKAI MLAKAI (II. KÖRI) ÉS SZENT GYÖRGYI (III. KÖRI) 
ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – 
SZABADKA (1871 - ?), 1871-1963 
F.371 A SZABADKAI GALAMB (IV. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 



(MATKO VUKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 1871-
1944 
F.372 A SZABADKAI HOMOKI (VIII. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(KIZUR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1890 - ?), 1890-1944 
F.373 A SZABADKAI SÉTATÉRI (VII. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 
1871-1945 
F.374 DOBÁK PÁL ÜGYVÉDI IRODÁJÁNAK IRATAI – SZABADKA (1841-
1869), 1789-1869 
F.376 A BAROSS SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS VIDÉKE FIÓKJÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1941-1944), 1940-1944 
F.377 A SZABADKAI KATASZTERI HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1945-
1965), 1898-1965 
F.384 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI NÉPISKOLA IRATAI (MÁJUS 
25. ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1804-1957), 1947 
F.385 A KÖZSÉGI ÉS JÁRÁSI HADIKÁR MEGTÉRÍTÉSI BIZOTTSÁG 
IRATAI – SZABADKA (1946-1947), 1946-1947 
F.394 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG IRATAI – SZABADKA (? - 
1991), 1965-1990 
F.395 DR. VLADISLAV MANOJLOVIĆ KÖZJEGYZŐ IRATAI – SZABADKA 
(1869-1938), 1927-1938 
F.396 A HELYI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖS SZOLGÁLATÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1964-1996), 1981-1991 
F.398 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
SZABADKA (1974-1991), 1975-1991 
F.399 A VIII. VAJDASÁGI ROHAMBRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (? - ?), 1921-1950 
F.402 A VENOPLAST, A SZABADKAI VÁROSI KÖZMŰVEK TÁRSULT 
MUNKA ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI (1984-1987), 1966-1987 
F.406 AZ IVAN MILUTINOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1871 - ?), 1921-1945 
F.407 A DOMAĆA RADINOST KISIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1964-1971), 1963-1971 
F.408 A BOSA MILIČEVIĆ TEXTILÜZEM IRATAI – SZABADKA (1950-1971), 
1947-1971 
F.419 A KÖRZETI GAZDASÁGI BÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1954-
1975), 1945-1975 



F.420 A TÁRSULT MUNKA ALAPBÍRÓSÁGA IRATAI – SZABADKA (1975-
1991), 1977-1992 
F.421 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZSÉGI 
VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1946-1991), 1961-1991 
F.422 A KÖZOKTATÁSI PEDAGÓGIAI INTÉZET IRATAI – SZABADKA 
(1966-1991), 1966-1991 
F.423 A NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ HARCOSSZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1947-1991), 1949-1980 
F.424 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI GYERMEKMENHELY 
IRATAI (KOLEVKA TARTOMÁNYI GYERMEKOTTHON) – SZABADKA 
(1903 - ?), 1900-1986 
F.425 SZABADKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1960-1965), 1958-1965 
F.428 DOKUMENTUM-GYŰJTEMÉNY A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK 
ÖNKÉNTESEIRŐL 1912-1918 – SZABADKA (1918-1941, 1991- ), 1894-1997 
F.429 A SZABADKAI SZERB NŐI JÓTÉKONYSÁGI EGYLET IRATAI – 
SZABADKA (1938-1992), 1932-1995 
F.430 KENYERES KOVÁCS MÁRTA SZABADKAI KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ 
IRATAI (1933-1984), 1881-1994 
F.431 AZ INTEGRAL ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1956 -
 ?), 1946-1993 
F.435 A SZABADKAI GRANIČAR SZERB DALÁRDA IRATAI – SZABADKA 
(1865 - ?), 1866-1939 
F.436 SZABADKAI SZERB OLVASÓKÖR IRATAI – SZABADKA (1862-1959), 
1866-1959 
F.437 AZ IGV PROJEKT TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZI ÉS INTELLEKTUÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOKAT KÖZVETITŐ VÁLLALAT IRATAI –SZABADKA 
(1964-1992), 1964-1991 
F.438 A STANDARD ÉPÍTÉSZI ÉS ÉPÜLETEKET KARBANTARTÓ RT. 
IRATAI – SZABADKA (1976 - ?), 1973-1993 
F.439 A SVETI SAVA VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1710-1945), 1918-1945 
F.440 A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI SZEGÉNY 
ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZABADKAI RÓMAI 
KATHOLIKUS ELEMI ÉS POLGÁRI LEÁNYISKOLA (1874-1944), 1890-1944 
F.441 A KARAĐORĐE VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (? - ?), 1921-1941 



F.445 A VELEHEM ARU- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – SZABADKA (1991-1999), 1991-1998 
F.447 A JOGI TANÁCSADÓ HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1964 - ?), 1964-
1973 
F.449 A PANNÓNIA MŰANYAG-, GÖNGYÖLEG- ÉS NYOMDAIPARI 
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1947-2005), 1944-2004 
F.450 A DINAMOŠPED EXPORT-IMPORT FUVAROZÓ VÁLLALAT IRATAI – 
SZABADKA (1991-2011), 1953-2003 
F.452 BAJNAT HELYI IRODA IRATAI – SZABADKA (1964 - ?), 1962-1992 
F.453 A PAHULJICA TOLLFELDOLGOZÓ VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1978-2005), 1971-2002 
F.454 PROF. DR. KLEIN LAJOS IRATAI – SZABADKA (1925-2007), 1941-
2006 
F.455 A SUBOTIČANKA GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ RT. IRATAI – 
SZABADKA (1959-2014), 1981-2003 
F.456 AZ AGROSBANK RT. IRATAI – SZABADKA (1978 - ?), 1993-1996 (2001) 
F.458 BÍRÓ CSABA ÜGYVÉD IRATAI – SZABADKA (1955- ?), 1990-2006 
F.459 A DUGA SZOBAFESTŐI SZOLGÁLTATÁSI KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
SZABADKA (1961-2005), 1961-2004 
F.463 A LIVNICA ÖNTVÉNYGYÁR RT. IRATAI – SZABADKA (1957-2009), 
1957-2004 (2008) 
F.464 A PANONIJA BŐR-, SZŐRME- ÉS KONFEKCIÓÁRUIPAR RT. IRATAI – 
SZABADKA (1957 - ?), 1957-2006 
F.465 A DINAMOAGENT RT. IRATAI – SZABADKA (1991-2010), 1953-2004 
F.466 A SZABADKAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1963-
1975), 1966-1982 
F.468 SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1960 - ?), 1966-2007 
F.469 A SZERB VAJDASÁG ÉS TEMESI BÁNSÁG ÉPÍTÉSZÜGYI 
HIVATALÁNAK IRATAI (LANDESBAU-DIREKTION FÜR DIE SERBISCHE 
WOIWODSCHAFT UND DAS TEMESCHER BANAT- K.K. BAUBEZIRKS-
EXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL) – SZABADKA (MARIA 
THERESIOPEL) (1850-1861), 1852-1854 
F.471 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG VAJDASÁGI  KATONAI 
KERÜLETÉNEK SZABADKAI PARANCSNOKSÁGA 
HADITÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI – SZABADKA (? - ?), 1945-1950 
F.472 MUHI JÁNOS IRATAI – SZABADKA (1913-1969), 1914-1979 



F.477 A SZABADKAI ÜDÜLTETŐ SZÖVETSÉG IRATAI – SZABADKA (? - ?), 
1973-1977 
F.479 A GAZ IM. CO. KERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1996-2002), 1996-2002 
F.480 A ZORKA KLOTILD 1904 CSŐDTÖMEGE – SZABADKA (1975-2010), 
2002-2010 
F.481 BULJOVČIĆ JOSIP IRATAI – SZABADKA (1932-2001), 1958-2005 
F.482 A BÁDOGOS ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – SZABADKA (1988-2007), 1988-2007 
F.483 A JÁRÁSI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA 
(1945), 1945 
F.485 A KOMING KFT. IRATAI – SZABADKA (2002-2011), 2002-2008 
F.486 A YUKOMINTERNATIONAL KFT. IRATAI – SZABADKA (2003-2011), 
2003-2009 
F.487 CSAJKÁS MIHÁLY IRATAI – SZABADKA 1852-1944 
F.489 A DR. ERES MAGIC FOOD IRATAI – SZABADKA (2007-2012), 2007-
2010 
F.490 A PREHRANA KFT. CSŐDTÖMEGE – SZABADKA (2006-2009), 1990-
2009 
F.491 AZ AUROMETAL RT. IRATAI – SZABADKA (1959-2012), 1959-2008 
 
 
SZIKICS (LOVĆENAC) 
 
F.267 LOVĆENAC NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – LOVĆENAC (1944-
1959), 1945-1959 
F.268 A NAŠ VRBAS ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT IRATAI – 
LOVĆENAC (1965-1967), 1965-1969 
 
 
TAVANKÚT 
 
F.359 TAVANKÚT KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TAVANKÚT 
(1946-1959), 1955-1959 
 
 
TOPOLYA 



 
F.226 A SZERBIAI SZOCIALISTA MUNKÁSSZÖVETSÉG JÁRÁSI 
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TOPOLYA (1945-1960), 1945-1959 
F.281 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI –TOPOLYA (1945-1963), 1945-
1966 
F.304 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA (1919-1941), 1913-1941 
F.305 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA (1941-1944), 1941-1944 
F.317 A KÖRZETI FÖLDMŰVES GABONA-TERMELŐ SZÖVETKEZET 
IRATAI – TOPOLYA (1936-1948), 1936-1941 
F.318 A SZERB IPAROSOK TOPOLYAI TAKARÉK- ÉS 
HITELSZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – TOPOLYA (1936 - ?), 1939-1941 
F.341 A KRIVAJA VÍZÜGYI KÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (1952-1962), 
1963- ? 
F.345 A TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR IRATAI – TOPOLYA (1911-1949), 
1924-1948 
F.346 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA (1919-1941), 1919-
1941 
F.347 A MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA (1941-
1944), 1941-1944 
F.356 A TOPOLYAI TESTVÉRISÉG – EGYSÉG GIMNÁZIUM IRATAI – 
TOPOLYA (1965-1979), 1965-1977 
F.375 A TOPOLYAI JÁRÁSI KERESKEDŐSZÖVETSÉG IRATAI – TOPOLYA 
(1932-1948), 1933-1946 
F.379 A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.380 A TESTNEVELÉSI ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1975-1989 
F.381 A MŰVELŐDÉSÜGYI, MŰSZAKI ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGYI 
ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.382 A KÖZOKTATÁS- ÉS NEVELÉSÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.386 A TOPOLYAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA 
IRATAI – TOPOLYA (1909-1944), 1909-1944 
F.387 A TOPOLYAI KULTÚROTTHON IRATAI – TOPOLYA (1975-1979), 
1970-1978 
F.388 A VOJVODINA FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT IRATAI – TOPOLYA 
(1962-1975), 1958-1975 



F.389 A KULTÚR- ÉS PROPAGANDAKÖZPONT IRATAI – TOPOLYA (1960-
1963), 1960-1963 
F.390 A KULTÚR- ÉS KÖZOKTATÁSI KÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA 
(1958-1969), 1962-1969 
F.391 A KÖZSÉGI KULTÚRKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (1969-1974), 
1969-1976 
F.392 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZSÉGI 
SZERVEZETÉNEK IRATAI – TOPOLYA (1945-1990), 1945-1989 
F.393 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG IRATAI – TOPOLYA (? - 1991), 
1969-1991 
F.397 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
TOPOLYA (1974-1991), 1975-1991 
F.401 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – TOPOLYA (1953-1990), 1949-
1990 
F.409 DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 
1895-1902 
F.410 DR. SZIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1903-1911 
F.411 DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 
1911-1921 
F.412 DR. ANDRIJA PLETIKOSIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1924-1934 
F.413 DR. POPOVIĆ SIMA KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – TOPOLYA 
(? - ?), 1934-1941 
F.414 DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
(1941-1944), 1941-1944 
F.415 DR. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
(1942-1944), 1942-1944 
F.416 DR. SLEZÁK REZSŐ, IDEIGLENES KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – 
TOPOLYA (1941-1942), 1941-1942 
F.417 DR. LUKA BOGDANOVIĆ KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – 
TOPOLYA (1932-1941), 1932-1941 
F.426 A PETŐFI DIVATCIPŐGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT – TOPOLYA (1954-
1993), 1945-1993 
F.427 ELEMI ISKOLAI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE – TOPOLYA 
(1859-1941), 1859-1941 



F.467 A TOPOLYAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI –TOPOLYA (1963 - ?), 1966-
1982 
F.473 A MÁJUS 1. ÉPÍTŐIPARI KOMBINÁT IRATAI – TOPOLYA (1950-2006), 
1950-2006 
F.475 A TOPOLYAI KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1946-
1993 
F.476 A VOJVODINA VENDÉGLÁTÓIPARI KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
TOPOLYA (1960-2008), 1961-2000 
F.484 A TÉRBELI MONTÁZSELEM GYÁR IRATAI –TOPOLYA (1992-2014), 
2006-2008 
 
 
ZENTAGUNARAS (NOVO ORAHOVO) 
 
F.448 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – NOVO ORAHOVÓ 
(ZENTAGUNARAS) (1946-1965), 1954-1973 



NÉVMUTATÓ 
 
 
F.319 AZ AGRÁRSZÖVETKEZET IRATAI – SREDNJI SALAŠ (1925 - ?), 
1930-1936 
F.249 AZ AGROPRODUKT TERMELŐ ÉS MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEKET FELDOLGOZÓ EGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1968-
1984), 1964-1984 
F.250 AZ AGROPROMET KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRATAI – 
SZABADKA (1977-1985), 1976-1985 
F.456 AZ AGROSBANK RT. IRATAI – SZABADKA (1978 - ?), 1993-1996 (2001) 
F.478 ÁLLAMI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE 1895-1910 
F.355 AZ ÁLLAMI INASOTTHON IRATAI – SZABADKA (1922 - ?), 1920-
1930 
F.491 AZ AUROMETAL RT. IRATAI – SZABADKA (1959-2012), 1959-2008 
F.324 AZ AUTOOPREMA GÉPJÁRMŰFORGALMI ÉS KARBANTARTÁSI 
MUNKASZERVEZET IRATAI – SZABADKA (1960-1986), 1950-1987 
F.325 AZ AUTOOPREMA MUNKASZERVEZET TRGOVINA TÁRSULT 
MUNKA ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1974-1986), 1968-
1988 
F.488 AZ AUTÓ PÁL IRATAI – CSANTAVÉR (1989-2012), 2006-2008 
F.338 A BÁCSFEKETEHEGYI HITELSZÖVETKEZET IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY (1942-1947), 1942-1949 
F.337 A BÁCSFEKETEHEGYI MEZŐGAZDÁK HITELSZÖVETKEZETÉNEK 
IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1933-1943), 1933-1943 
F.470 BÁCSFEKETEHEGY KÖZSÉG IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1941-
1944), 1941-1942 
F.266 BÁCSFEKETEHEGY NÉPBIZOTTSÁGÁNAK  IRATAI – 
BÁCSFEKETEHEGY (1944-1959), 1944-1959 
F.457 A BÁCSKA ÉPÍTŐIPARI RT. IRATAI –KISHEGYES (1953-2007), 1966-
2004 (2006) 
F.260 BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG IRATAI – 
BÁCSKOSSUTHFALVA (1941-1944), 1941-1944 
F.482 A BÁDOGOS ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – SZABADKA (1988-2007), 1988-2007 
F.242 A BAJMOKI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI – BAJMOK (1921-1953), 
1921-1953 



F.248 A BAJMOKI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
BAJMOK (1955-1957), 1955-1958 
F.246 A BAJMOKI ĐORĐE ZLIČIĆ IPARISKOLA IRATAI – BAJMOK (1956-
1958), 1923-1958 
F.247 A BAJMOKI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA IRATAI – BAJMOK (1955-
1962), 1953-1961 
F.243 A BAJMOKI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – BAJMOK 
(1953-1963), 1950-1963 
F.244 A BAJMOKI SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
BAJMOK (1953-1963), 1949-1963 
F.245 A BAJMOKI VEGYES ALGIMNÁZIUM IRATAI – BAJMOK (1945-1953), 
1945-1953 
F.274 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (1919-1941), 1919-1941 
F.434 BAJMOK KÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (1945-1965), 1945-1965 
F.306 BAJMOK KÖZSÉG SZAKSZERVEZETI TANÁCSÁNAK IRATAI – 
BAJMOK (1945-1965), 1952-1956 
F.433 BAJMOK NAGYKÖZSÉG IRATAI – BAJMOK (? - 1918), 1878-1918 
F.452 BAJNAT HELYI IRODA IRATAI – SZABADKA (1964 - ?), 1962-1992 
F.376 A BAROSS SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS VIDÉKE FIÓKJÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1941-1944), 1940-1944 
F.368 BÉKOVA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1946-1959), 1951-1959 
F.253 A BENNLAKÁSOS ALSÓ EGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (1947-1954), 1947-1954 
F.270 DR. BERGER MÁTYÁS ORVOS IRATAI – BÁCSKOSSUTHFALVA 
(1870- ?), 1881-1918 
F.458 BÍRÓ CSABA ÜGYVÉD IRATAI – SZABADKA (1955- ?), 1990-2006 
F.417 DR. BOGDANOVIĆ LUKA KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – 
TOPOLYA (1932-1941), 1932-1941 
F.320 A BOLJI ŽIVOT (JOBB ÉLET) MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – BAČKO DUŠANOVO  
(?-?), 1948-1951 
F.408 A BOSA MILIČEVIĆ TEXTILÜZEM IRATAI – SZABADKA (1950-1971), 
1947-1971 
F.481 BULJOVČIĆ JOSIP IRATAI – SZABADKA (1932-2001), 1958-2005 
F.487 CSAJKÁS MIHÁLY IRATAI – SZABADKA 1852-1944 
F.339 A CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS HITELSZÖVETKEZET IRATAI – 



CSANTAVÉR (1942-1947), 1943-1944 
F.432 A CSANTAVÉRI HELYI IRODA IRATAI – CSANTAVÉR (1963-?), 1963-
1968 
F.443 A CSANTAVÉRI IPAROS TANONCISKOLA IRATAI – CSANTAVÉR (? -
 ?), 1902-1955 
F.400 A CSANTAVÉRI NÉPHŐSÖK ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
CSANTAVÉR (? - ?), 1899-1944 (1955) 
F.315 A CSANTAVÉRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓTESTÜLET IRATAI – 
CSANTAVÉR (1895 - ?), 1946-1965 
F.446 A CSANTAVÉRI POLGÁRI OLVASÓKÖR IRATAI – CSANTAVÉR (1884 
- ?), 1884-1913 
F.312 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1918-1941), 1913-1940 
F.313 CSANTAVÉR KÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1941-1944), 1938-1944 
F.314 CSANTAVÉR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
CSANTAVÉR (1945-1962), 1944-1959 
F.311 CSANTAVÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – CSANTAVÉR (1886-1918), 
1900-1907 
F.404 A DESZKI SZERB FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – DESZK 
(1911-1925), 1911-1925 
F.465 A DINAMOAGENT RT. IRATAI – SZABADKA (1991-2010), 1953-2004 
F.450 A DINAMOŠPED EXPORT-IMPORT FUVAROZÓ VÁLLALAT IRATAI – 
SZABADKA (1991-2011), 1953-2003 
F.374 DOBÁK PÁL ÜGYVÉDI IRODÁJÁNAK IRATAI – SZABADKA (1841-
1869), 1789-1869 
F.428 DOKUMENTUM-GYŰJTEMÉNY A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK 
ÖNKÉNTESEIRŐL 1912-1918 – SZABADKA (1918-1941, 1991- ), 1894-1997 
F.407 A DOMAĆA RADINOST KISIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1964-1971), 1963-1971 
F.301 A DOM LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1970 - ?), 1970-
1973 
F.367 DONJI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.489 A DR. ERES MAGIC FOOD IRATAI – SZABADKA (2007-2012), 2007-
2010 
F.459 A DUGA SZOBAFESTŐI SZOLGÁLTATÁSI KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
SZABADKA (1961-2005), 1961-2004 
F.321 A DUŠAN DAMJANOVIĆ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ- 



SZÖVETKEZET IRATAI – GORNJA ROGATICA 
(? - ?), 1950-1952 
F.340 EGYEDI DOKUMENTUMOK GYŰJTEMÉNYE (1814-1993), 1814-1993 
F.451 EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE 1687-1949 
F.308 AZ ELEKTRANA IRATAI – SZABADKA (1947-1960), 1947-1955 
F.427 ELEMI ISKOLAI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE – TOPOLYA 
(1859-1941), 1859-1941 
F.229 FAJBAROMFI, NYÚL- ÉS GALAMBTENYÉSZTŐK 
SZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – SZABADKA (1953 - ?), 1953-1956 
F.354 A FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1921 - ?), 1928-1930 
F.357 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1959-1962), 1960-1963 
F.462 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – CSANTAVÉR (1945-2005), 
1945-2005 
F.448 A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZET IRATAI – NOVO ORAHOVÓ 
(ZENTAGUNARAS) (1946-1965), 1954-1973 
F.479 A GAZ IM. CO. KERESKEDELMI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1996-2002), 1996-2002 
F.307 A GROZD VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1951-1953), 1951-1953 
F.442 A GYÁRIPARI ÉS GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA IRATAI – 
KISHEGYES (? - ?), 1924-1953 
F.396 A HELYI KÖZÖSSÉGEK KÖZÖS SZOLGÁLATÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1964-1996), 1981-1991 
F.286 A HERCZEG CSALÁD IRATAI – BAJMOK (1795 - ?), 1832-1945 
F.474 HIVATALOS LAPOK, ÚJSÁGOK ÉS KÖZLÖNYÖK GYŰJTEMÉNYE 
F.225 A HORVÁT KULTÚREGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1946-1947), 
1946-1947 
F.411 DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 
1911-1921 
F.224 AZ IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG JÁRÁSI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1945-1965), 1945-1964 
F.437 AZ IGV PROJEKT TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZI ÉS INTELLEKTUÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOKAT KÖZVETITŐ VÁLLALAT IRATAI –SZABADKA 
(1964-1992), 1964-1991 
F.431 AZ INTEGRAL ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1956 -



 ?), 1946-1993 
F.406 AZ IVAN MILUTINOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1871 - ?), 1921-1945 
F.294 AZ IZGRADNJA ÉPÍTŐVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA (1957-1959), 
1957-1959 
F.252 A JÁRÁSI IPARKAMARA BÁCSFEKETEHEGYI 
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI – BÁCSFEKETEHEGY (1905-1959), 1889-
1960 
F.231 A JÁRÁSI IPARKAMARA CSANTAVÉRI KIRENDELTSÉGÉNEK 
IRATAI – CSANTAVÉR (1900-1962), 1897-1962 
F.251 A JÁRÁSI IPARKAMARA KISHEGYESI KIRENDELTSÉGÉNEK 
IRATAI – KISHEGYES (1923-1963), 1920-1963 
F.483 A JÁRÁSI NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG IRATAI – SZABADKA 
(1945), 1945 
F.447 A JOGI TANÁCSADÓ HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1964 - ?), 1964-
1973 
F.223 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG VÁROSI 
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA (1944-1948), 1945-1948 
F.221 A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA PÁRT KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1944-1946), 1944-1946 
F.471 A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG VAJDASÁGI 
KATONAI KERÜLETÉNEK SZABADKAIPARANCSNOKSÁGA 
HADITÖRVÉNYSZÉKÉNEK IRATAI (? - ?), 1945-1950 
F.344 A KÁCSFALUI SZERB FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZET IRATAI – 
BÁCSANDRÁSFALVA (1947-1948), 1904-1948 
F.441 A KARAĐORĐE VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (? - ?), 1921-1941 
F.363 KELEBIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1955), 1952-1955 
F.430 KENYERES KOVÁCS MÁRTA SZABADKAI KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ 
IRATAI (1933-1984), 1881-1994 
F.409 dr. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 
1895-1902 
F.316 KÉZIRATOK, REGESZTÁK ÉS TANULMÁNYOK GYŰJTEMÉNYE – 
F.369 KISBOSZNIA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1946-1955), 1948-1956 
F.383 A KISHEGYESI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (ADY ENDRE 



ÁLTALÁNOS ISKOLA) – KISHEGYES (1876-1946), 1947 
F.334 A KISHEGYESI FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZET IRATAI – 
KISHEGYES (1901-1940), 1901-1940 
F.335 KISHEGYESI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET – 
KISHEGYES 
F.263 KISHEGYES KÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (1919-1941), 1919-1941 
F.265 KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IRATAI – 
KISHEGYES (1944-?), 1944-1971 
F.262 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (? - 1918), 1896-
1918 
F.264 KISHEGYES NAGYKÖZSÉG IRATAI – KISHEGYES (1941-1944), 1941-
1944 
F.454 PROF. DR. KLEIN LAJOS IRATAI – SZABADKA (1925-2007), 1941-
2006 
F.293 A KOMBINAT ASZTALOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1954-
1959), 1959-1959 
F.485 A KOMING KFT. IRATAI – SZABADKA (2002-2011), 2002-2008 
F.297 A KOMUNALAC SZOLGÁLTATÁSI VÁLLALAT IRATAI – 
ÓMORAVICA (1965-1974), 1965-1974 
F.317 A KÖRZETI FÖLDMŰVES GABONA-TERMELŐ SZÖVETKEZET 
IRATAI – TOPOLYA (1936-1948), 1936-1941 
F.419 A KÖRZETI GAZDASÁGI BÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1954-
1975), 1945-1975 
F.382 A KÖZOKTATÁS- ÉS NEVELÉSÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.422 A KÖZOKTATÁSI PEDAGÓGIAI INTÉZET IRATAI – SZABADKA 
(1966-1991), 1966-1991 
F.385 A KÖZSÉGI ÉS JÁRÁSI HADIKÁR MEGTÉRÍTÉSI BIZOTTSÁG 
IRATAI – SZABADKA (1946-1947), 1946-1947 
F.391 A KÖZSÉGI KULTÚRKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (1969-1974), 
1969-1976 
F.394 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG IRATAI – SZABADKA (? - 
1991), 1965-1990 
F.393 A KÖZSÉGI NÉPVÉDELMI TITKÁRSÁG IRATAI – TOPOLYA (? - 1991), 
1969-1991 
F.403 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
KISHEGYES (1975-1991), 1986-1989 



F.398 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
SZABADKA (1974-1991), 1975-1991 
F.397 A KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ IRATAI – 
TOPOLYA (1974-1991), 1975-1991 
F.341 A KRIVAJA VÍZÜGYI KÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (1952-1962), 
1963- ? 
F.390 A KULTÚR- ÉS KÖZOKTATÁSI KÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA 
(1958-1969), 1962-1969 
F.389 A KULTÚR- ÉS PROPAGANDAKÖZPONT IRATAI – TOPOLYA (1960-
1963), 1960-1963 
F.300 A LAKATOS ÉS BÁDOGOSMŰHELY IRATAI – ÓMORAVICA (1948-
1959), 1951-1959 
F.296 A LAKÓKÖZÖSSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1959-1962), 1960-1963 
F.463 A LIVNICA ÖNTVÉNYGYÁR RT. IRATAI – SZABADKA (1957-2009), 
1957-2004 (2008) 
F.287 LJUBIBRATICH KELEMEN VÁROSI TISZTVISELŐ IRATAI – 
SZABADKA (1857-1931), 1828-1902 
F.267 LOVĆENAC NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – LOVĆENAC (1944-
1959), 1945-1959 
F.347 A MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA (1941-
1944), 1941-1944 
F.415 dr. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA (1942-
1944), 1942-1944 
F.473 A MÁJUS 1. ÉPÍTŐIPARI KOMBINÁT IRATAI – TOPOLYA (1950-2006), 
1950-2006 
F.395 DR. MANOJLOVIĆ VLADISLAV KÖZJEGYZŐ IRATAI – SZABADKA 
(1869-1938), 1927-1938 
F.254 A MARIKA CIPŐGYÁR ÉS KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(1941-1946), 1939-1946 
F.350 DR. MATIJEVIĆ STIPAN KÖZJEGYZŐ IRATAI – SZABADKA (1872-
1939), 1926-1927 
F.461 A MEBLO RT. IRATAI – ÓMORAVICA (1960-2008), 1961-2003 
F.440 A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI SZEGÉNY 
ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZABADKAI RÓMAI 
KATHOLIKUS ELEMI ÉS POLGÁRI LEÁNYISKOLA (1874-1944), 1890-1944 
F.310 MIKROFILMGYŰJTEMÉNY – SZABADKA 1724- 
F.362 MLAKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 



(1952-1956), 1952-1956 
F.330 MOŠA PIJADE EGYSÉGES OKTATÁSI-NEVELÉSI KÖZÉPISKOLA – 
TESTVÉRISÉG EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA TÁRSULT MUNKA 
ALAPSZERVEZET IRATAI – SZABADKA (1977-1983), 1973-1984 
F.472 MUHI JÁNOS IRATAI – SZABADKA (1913-1969), 1914-1979 
F.381 A MŰVELŐDÉSÜGYI, MŰSZAKI ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGYI 
ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.358 NAGYFÉNY KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – NAGYFÉNY 
(1946-1959), 1954-1959 
F.234 NAGYFÉNY X. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
IRATAI – NAGYFÉNY (1946-1949), 1945-1949 
F.290 A NARODNI MAGAZIN KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA (1947-
1969), 1947-1954 
F.268 A NAŠ VRBAS ÉPITŐIPARI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT IRATAI – 
LOVĆENAC (1965-1967), 1965-1969 
F.423 A NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ HARCOSSZÖVETSÉGE KÖZSÉGI 
VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1947-1991), 1949-1980 
F.222 A NÉPFRONT KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1945-1946), 1945-1946 
F.238 NÉPI MEZŐGAZDASÁGI JAVAK HELYI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
IRATAI – PACSÉR (1945- ?), 1945-1947 
F.366 NOVI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.233 NOVO NASELJE IX. SZÁMÚ FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI – BÉKOVA (1946- 1949), 1946-1949 
F.364 NOVO SELO KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1955), 1952-1955 
F.282 A NŐK ANTIFASISZTA FRONTJÁNAK KÖRZETI BIZOTTSÁGÁNAK 
IRATAI – SZABADKA (1945-1946), 1945-1946 
F.399 A VIII. VAJDASÁGI ROHAMBRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (? - ?), 1921-1950 
F.348 AZ ÓMORAVICAI KATONAI ÁLLOMÁSHELY IRATAI – ÓMORAVICA 
(1944-1945), 1944-1945 
F.295 AZ ÓMORAVICAI SZÁLLÍTÓVÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1954-1968), 1954-1969 
F.259 ÓMORAVICA KÖZSÉG IRATAI – ÓMORAVICA (1919-1941), 1919-1941 
F.329 AZ8.MART HARISNYAGYÁR IRATAI – SZABADKA (? - ?), 1947-1948 



F.284 A PACSÉRI KATONAI ÁLLOMÁSHELY IRATAI – PACSÉR (1944-1945), 
1944-1945 
F.257 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR (1886-1918), 1908-1915 
F.258 PACSÉR NAGYKÖZSÉG IRATAI – PACSÉR (1941-1944), 1941-1944 
F.453 A PAHULJICA TOLLFELDOLGOZÓ VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA 
(1978-2005), 1971-2002 
F.360 PALICS KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – PALICS (1946-
1959), 1946-1959 
F.449 A PANNÓNIA MŰANYAG-, GÖNGYÖLEG- ÉS NYOMDAIPARI 
VÁLLALAT IRATAI – SZABADKA (1947-2005), 1944-2004 
F.464 A PANONIJA BŐR-, SZŐRME- ÉS KONFEKCIÓÁRUIPAR RT. IRATAI – 
SZABADKA (1957 - ?), 1957-2006 
F.460 A PERES FAGÖNGYÖLEGGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
BÁCSSZÖLLŐS (1997-2010), 1974-2004 
F.239 A PETŐFI BRIGÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – HAJDÚJÁRÁS (? -
 ?), 1919-1950 
F.426 A PETŐFI DIVATCIPŐGYÁRTÓ KÖZVÁLLALAT – TOPOLYA (1954-
1993), 1945-1993 
F.299 A PETŐFI FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT IRATAI – ÓMORAVICA 
(1959-1963), 1961-1963 
F.303 A PILASZÁNOVITS CSALÁD IRATAI – (? - ?), 1766-1879 
F.412 DR. PLETIKOSIĆ ANDRIJA KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1924-1934 
F.227 A POLJOTEHNA NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA 
(1970-1980), 1970-1980 
F.413 dr. POPOVIĆ SIMA KÖZJEGYZŐI IRODÁJÁNAK IRATAI – TOPOLYA (? 
- ?), 1934-1941 
F.237 A POŠTAR LABDARÚGÓ EGYESÜLET IRATAI – SZABADKA (1955-
1956), 1955-1956 
F.490 A PREHRANA KFT. CSŐDTÖMEGE – SZABADKA (2006-2009), 1990-
2009 
F.292 A PROGRES KERESKEDÉS IRATAI – SZABADKA (1975-1988), 1969-
1988 
F.336 1. MAJ LAKATOS TERMELŐ ÉS FELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET – 
BÁCSFEKETEHEGY (1948-1949), 1948-1949 
F.414 DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – TOPOLYA 
(1941-1944), 1941-1944 



F.351 A REKORD ÖNÁLLÓ SÖPRŰGYÁRTÓ MŰHELY IRATAI – 
SZABADKA (1964-1972), 1964-1977 
F.352 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI (GEMEINDE SÁNDOR) – SÁNDOR (1849-
1860), 1849-1860 
F.353 SÁNDOR KÖZSÉG IRATAI – SÁNDOR (1861-1904), 1861-1905 
F.361 SÁNDOR KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SÁNDOR (1952-
1955), 1952-1955 
F.378 A SLAVICA FILMVETÍTŐ VÁLLALAT IRATAI – KISHEGYES (1947-
1963), 1960-1988 
F.416 DR. SLEZÁK REZSŐ, IDEIGLENES KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – 
TOPOLYA (1941-1942), 1941-1942 
F.349 A SLOBODA SPORTEGYLET IRATAI – ÓMORAVICA (1949 - ?), 1949-
1964 
F.323 A SLOGA MEZŐGAZDASÁGI  TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
PACSÉR (? - ?), 1949-1953 
F.322 A SOKOLAC MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET IRATAI – 
BAČKI SOKOLAC (1949 - ?), 1949-1953 
F.438 A STANDARD ÉPÍTÉSZI ÉS ÉPÜLETEKET KARBANTARTÓ RT. 
IRATAI – SZABADKA (1976 - ?), 1973-1993 
F.365 STARI GRAD KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1952-1959), 1952-1959 
F.455 A SUBOTIČANKA GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ RT. IRATAI – 
SZABADKA (1959-2014), 1981-2003 
F.439 A SVETI SAVA VIII. KÖRI ÁLLAMI NÉPISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1710-1945), 1918-1945 
F.331 A SZABADKAI ÁLLAMI MAGYAR NYELVŰ VEGYES GIMNÁZIUM 
IRATAI – SZABADKA (1944-1956), 1944-1956 
F.241 A SZABADKAI BAJAI ÚTI (V. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(ĐURO SALAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 1871-1950 
F.328 A SZABADKAI CÉHEK IRATAI – SZABADKA (1860-1872), 1852-1874 
F.342 A SZABADKAI CSÁSZÁRI KIRÁLYI ÁLLAMÜGYÉSZSÉG IRATAI 
(STAATSANWALTSCHAFT) – SZABADKA (MARIATHERESIOPEL) (1849-1861), 
1852-1854 
F.269 A SZABADKAI ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI FŐISKOLA IRATAI – SZABADKA 
(1960-1985), 1960-1985 
F.333 A SZABADKAI FELNŐTTOKTATÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – 
SZABADKA (1947-1962), 1947-1962 



F.283 A SZABADKAI FÖLDMÉRŐ HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1965 - ?), 
1896-1973 
F.371 A SZABADKAI GALAMB (IV. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(MATKO VUKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 1871-
1944 
F.435 A SZABADKAI GRANIČAR SZERB DALÁRDA IRATAI – SZABADKA 
(1865 - ?), 1866-1939 
F.372 A SZABADKAI HOMOKI (VIII. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(KIZUR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1890 - ?), 1890-1944 
F.327 A SZABADKAI IFJÚSÁGI ÉS PIONÍROTTHON IRATAI – SZABADKA 
(1972-1982), 1972-1982 
F.276 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1919-1941), 
(1918), 1919-1941 
F.278 A SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1945-1963), 
1945-1966 
F.232 A SZABADKAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG  IRATAI – SZABADKA (1953-
1965 ), 1953-1965 
F.240 A SZABADKAI JASZIBARAI (VI. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(IVO LOLA RIBAR ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1856 - ?), 1901-
1974 
F.228 A SZABADKAI JOGI EGYETEM IRATAI – SZABADKA (1920-1941), 
1920-1941 
F.377 A SZABADKAI KATASZTERI HIVATAL IRATAI – SZABADKA (1945-
1965), 1898-1965 
F.235 A SZABADKAI KERESKEDŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1899-1932), 1899-1932 (1934) 
F.277 A SZABADKAI KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA 
(1941-1944), (1852) 1941-1944 
F.279 A SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – SZABADKA (1941-
1944), 1940-1944 
F.280 A SZABADKAI KÖRZETI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – SZABADKA (1946-
1978), 1947-1958 
F.466 A SZABADKAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1963-
1975), 1966-1982 
F.302 A SZABADKAI KULTÚROTTHON IRATAI – SZABADKA (1967-1985), 
1965-1985 
F.424 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI GYERMEKMENHELY 



IRATAI (KOLEVKA TARTOMÁNYI GYERMEKOTTHON) – SZABADKA 
(1903 - ?), 1900-1986 
F.236 A SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TANÍTÓNŐKÉPZŐ 
INTÉZET IRATAI – SZABADKA (1871-1973), 1874-1973 
F.370 A SZABADKAI MLAKAI (II. KÖRI) ÉS SZENT GYÖRGYI (III. KÖRI) 
ELEMI NÉPISKOLA IRATAI (SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – 
SZABADKA (1871 - ?), 1871-1963 
F.332 A SZABADKAI PIARISTA GIMNÁZIUM IRATAI (SZABADKAI 
VÁROSI RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – SZABADKA (1942-1944), 
1942-1944 
F.384 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI NÉPISKOLA IRATAI (MÁJUS 
25. ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1804-1957), 1947 
F.444 A SZABADKAI SÁNDOR KÜLVÁROSI SZERB GÖRÖGKELETI 
FELEKEZETI ISKOLA IRATAI – SÁNDOR (1804-1948), 1874-1918 
F.373 A SZABADKAI SÉTATÉRI (VII. KÖRI) ELEMI NÉPISKOLA IRATAI 
(JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA) – SZABADKA (1871 - ?), 
1871-1945 
F.436 SZABADKAI SZERB OLVASÓKÖR IRATAI – SZABADKA (1862-1959), 
1866-1959 
F.429 A SZABADKAI SZERB NŐI JÓTÉKONYSÁGI EGYLET IRATAI – 
SZABADKA (1938-1992), 1932-1995 
F.477 A SZABADKAI ÜDÜLTETŐ SZÖVETSÉG IRATAI – SZABADKA (? - ?), 
1973-1977 
F.468 SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1960 - ?), 1966-2007 
F.309 SZABADKA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGÉNEK IRATAI – 
SZABADKA (1969-1974), 1969-1974 
F.425 SZABADKA KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – SZABADKA 
(1960-1965), 1958-1965 
F.272 SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS 1838-IG) SZABAD KIRÁLYI 
VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI (MAGISTRATUS LIBERAE ET REGIAE 
CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS) – SZABADKA (MARIA THERESIOPOLIS) 
(1779-1849), 1770-1850 
F.230 SZABADKA VÁROS KAPITÁNYI HIVATALÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1790-1919) 
F.273 SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK IRATAI 
(BÜRGERMEISTERAMT) – SZABADKA (MARIATHERESIOPEL) (1849-1860), 



1849-1860 
F.271 SZABADKA VÁROS TITKOS LEVÉLTÁRA – SZABADKA (1743-1904), 
1700-1904 
F.289 SZÉKELY TIBOR VILÁGUTAZÓ IRATAI – SZABADKA (1912-1988), 
1959-1982 
F.261 SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS 
IRATAI (MAGISTRATUS PRIVILEGIATI OPPIDI REGIO CAMERALI SZENT 
MARIA) – SZABADKA (SZENTMARIA) (1743-1778), 1701-1782 
F.226 A SZERBIAI SZOCIALISTA MUNKÁSSZÖVETSÉG JÁRÁSI 
BIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TOPOLYA (1945-1960), 1945-1959 
F.318 A SZERB IPAROSOK TOPOLYAI TAKARÉK- ÉS 
HITELSZÖVETKEZETÉNEK IRATAI – TOPOLYA (1936 - ?), 1939-1941 
F.469 A SZERB VAJDASÁG ÉS TEMESI BÁNSÁG ÉPÍTÉSZÜGYI 
HIVATALÁNAK IRATAI (LANDESBAU-DIREKTION FÜR DIE SERBISCHE 
WOIWODSCHAFT UND DAS TEMESCHER BANAT- K.K. BAUBEZIRKS-
EXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL) – SZABADKA (MARIA 
THERESIOPEL) (1850-1861), 1852-1854 
F.255 A SZEREC TESTVÉREK SEBRA CIPŐGYÁRÁNAK IRATAI – 
SZABADKA (1936-1947), 1936-1947 
F.410 DR. SZIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1903-1911 
F.379 A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÜGYI ÖNIGAZGATÁSI 
ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1974-1989 
F.343 A SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉSI SZÖVETKEZET IRATAI – 
SZABADKA (1946-1948), 1946-1947 
F.420 A TÁRSULT MUNKA ALAPBÍRÓSÁG IRATAI – SZABADKA (1975-
1991), 1977-1992 
F.359 TAVANKÚT KÖZSÉG NÉPBIZOTTSÁGÁNAK IRATAI – TAVANKÚT 
(1946-1959), 1955-1959 
F.291 A TEKSTIL TEXTIL ÉS CIPŐ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS IRATAI – 
SZABADKA (1951-1969), 1952-1958 
F.484 A TÉRBELI MONTÁZSELEM GYÁR IRATAI –TOPOLYA (1992-2014), 
2006-2008 
F.275 TERVRAJZGYŰJTEMÉNY – SZABADKA 1845-1989 
F.380 A TESTNEVELÉSI ÖNIGAZGATÁSI ÉRDEKKÖZÖSSÉG IRATAI – 
TOPOLYA (? - ?), 1975-1989 
F.345 A TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR IRATAI – TOPOLYA (1911-1949), 



1924-1948 
F.346 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI – TOPOLYA (1919-1941), 1919-
1941 
F.281 A TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATAI –TOPOLYA (1945-1963), 1945-
1966 
F.375 A TOPOLYAI JÁRÁSI KERESKEDŐSZÖVETSÉG IRATAI – TOPOLYA 
(1932-1948), 1933-1946 
F.467 A TOPOLYAI KÖZSÉGI BÍRÓSÁG IRATAI –TOPOLYA (1963 - ?), 1966-
1982 
F.475 A TOPOLYAI KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG IRATAI – TOPOLYA (? - ?), 1946-
1993 
F.387 A TOPOLYAI KULTÚROTTHON IRATAI – TOPOLYA (1975-1979), 
1970-1978 
F.386 A TOPOLYAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA 
IRATAI – TOPOLYA (1909-1944), 1909-1944 
F.356 A TOPOLYAI TESTVÉRISÉG – EGYSÉG GIMNÁZIUM IRATAI – 
TOPOLYA (1965-1979), 1965-1977 
F.304 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA (1919-1941), 1913-1941 
F.305 TOPOLYA KÖZSÉG IRATAI – TOPOLYA (1941-1944), 1941-1944 
F.288 AZ ÚJVIDÉKI VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÓ VÁLLALAT SZABADKAI 
KIRENDELTSÉGÉNEK IRATAI –SZABADKA (? - ?), 1914-1978 
F.298 AZ UNIVERSAL TERMELŐVÁLLALAT IRATAI – PACSÉR (1959-1966), 
1959-1966 
F.418 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – KISHEGYES (1946-1990), 1961-
1990 
F.326 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1953-1990), 1953-
1990 
F.401 VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE 
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – TOPOLYA (1953-1990), 1949-
1990 
F.392 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZSÉGI 
SZERVEZETÉNEK IRATAI – TOPOLYA (1945-1990), 1945-1989 
F.421 VAJDASÁG SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZSÉGI 
VÁLASZTMÁNYÁNAK IRATAI – SZABADKA (1946-1991), 1961-1991 
F.256 A VARMUZSA CSALÁD IRATAI – KISHEGYES (1811 - ?), 1860-1943 



F.445 A VELEHEM ARU- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI KÖZVÁLLALAT 
IRATAI – SZABADKA (1991-1999), 1991-1998 
F.402 A VENOPLAST, A SZABADKAI VÁROSI KÖZMŰVEK TÁRSULT 
MUNKA ALAPSZERVEZETÉNEK IRATAI (1984-1987), 1966-1987 
F.405 A VLADIMIR NAZOR ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI – PALICS (1961 -
 ?), 1921-1944 
F.388 A VOJVODINA FILMBEMUTATÓ VÁLLALAT IRATAI – TOPOLYA 
(1962-1975), 1958-1975 
F.476 A VOJVODINA VENDÉGLÁTÓIPARI KÖZVÁLLALAT IRATAI – 
TOPOLYA (1960-2008), 1961-2000 
F.285 A WERTH ÉS KUHN CSALÁD IRATAI – (1895 - ?), 1908-1944 
F.486 A YUKOMINTERNATIONAL KFT. IRATAI – SZABADKA (2003-2011), 
2003-2009 
F.480 A ZORKA KLOTILD 1904 CSŐDTÖMEGE – SZABADKA (1975-2010), 
2002-2010 


