Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény kapcsolatos
levéltári adatgyűjtés lehetőségeiről
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (2) kimondja, hogy a hadigondozotti
ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási
hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező
magyar állampolgárságú kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.
Intézményünkben a hadigondozásra/hadiárvákra vonatkozó iratok kerületenként, változó
mennyiségben lelhetőek fel. Az évtizedek során nem maradt meg, illetve nem került be
minden hadigondozással kapcsolatos iratanyag a levéltárba.
A holttá nyilvánítási végzéseket az illetékes járásbíróság állította ki, de ilyen típusú irat csak
elvétve került be a levéltárakba. Ilyen típusú iratokat a levéltári iratanyagban csak ritkán lehet
fellelni, ez esetben a főlajstromkönyvi bejegyzésről tud a levéltár adatot szolgáltatni. Az a
kevés holttá nyilvánítási eset, amely az iratok között megtalálható, bekerült a levéltár által
készített adatbázisba, amely a követő linken érhető el:
http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/
Fontos!
A holttá nyilvánítási végzést be kellett nyújtani az illetékes anyakönyvi hivatalhoz, amely ez
alapján végezte el az anyakönyvi bejegyzést. Ez esetben a holttá nyilvánító végzés
anyakönyvi alapiratként az illetékes anyakönyvi hivatal őrizetében, birtokában maradt.
Az 1994-ben lefolytatott kárpótlási eljárások iratanyagát levéltárunk még nem vette át a
kerületi önkormányzatoktól. Amennyiben a Tisztelt Ügyfél már korábban is részesült
kárpótlásban, és/vagy ezzel kapcsolatban hivatalos eljárást is végeztek az illetékes szervek,
akkor azon eljárás iratanyagát a kibocsátó szervnél (önkormányzatok) tudja beszerezni.
Budapest Főváros Levéltára
Budapest Főváros Levéltárában a hivatali megkeresésekkel a Tájékoztatási és közművelődési
osztályhoz tartozó Ügyfélszolgálat munkatársai foglalkoznak.
A levéltár Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: +36-1/298-7501, 7502
E-mail: bfl@bparchiv.hu
Nyitva tartás:
hétfő:
1300 – 1600
kedd:
szerda:
900 – 1600
csütörtök: péntek:
900 – 1300

1

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfél figyelmét, hogy a katonaidőre, hősi halálra, eltűnésre vonatkozó
adatokat a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattártól kérhetik meg.
A Hadtörténelmi Levéltárban találhatók azon veszteségi listák, amelyek a II. világháború
idején készültek, illetve ez az intézmény kezeli a katonai témájú adatbázisokat (ld.
http://www.hadifogoly.hu/web/hadifogoly/index)
A HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár elérhetőségei:
Cím: 1014. Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Telefon: (+36) 1/325-1676
Fax: (+36) 1/325-1677 (HM-fax: 44-112)
E-mail: hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu
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