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A MUNKÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS TÍPUSAI 

 

 
ÁR / 1 ÓRA 

 

 
 

1. A CSALÁDTÖRTÉNET KIDOLGOZÁSA 

 

A. EGYSZERŰ KUTATÁS 

- a helység egyértelmü meghatározása lexikon szerint, anyakönyvi kivonatok 
a meghatározott forrásból és helyrségből, családtörténeti kutatás anyaköny-
vek felhasználásával az 1850.év után 

 
13, 27 € 

B. ÖSSZETETT KUTATÁS  

- a helység meghatározása lexikon szerint, A Szlovák Köztársaság területén 
kívül levő helység meghatározása; családtörténeti kutatás az anyakönyvek-
ből a 16. századtól 1850-ig; német, magyar vagy latin nyelv; mutatók nélkül; 
paleográfiai igényesség; kutatás heraldikai forrásokból; kutatás a zsidó egy-
házközségek anyakönyveiből 

 
 

19,91 € 

C. KOMBINÁLT ÖSSZETETT KUTATÁS 

- a helység meghatározása szélesebb körű segédeszközök felhasználásá-
val, beleértve az etimológiai értelmezést is; Szlovákia területén kívül levő 
helység meghatározása; nyelvtanilag és paleográfiailag különösen összetett 
kutatás további levéltári dokumentumok felhasználásával (népszámlálási 
felvételi ívek az 1869. és 1919-ik évekből, levéltári dokumentumok); heraldi-
kai kutatások – kombináltak, elemzésekkel vagy utalásokkal, értelmezéssel 
stb. 

 
21,57 € 

 

 

2. KEZELÉSI DÍJ 

 

A. MÉRSÉKELT KEZELÉSI DÍJ 

- amennyiben a beadvány előnyomtatott nyomtatványon vagy gépírással írt 
beadványon van benyújtva 

3,31 € 

B. KEZELÉSI DÍJ 

- amennyiben a beadvány nehezen olvasható kéziratban van benyújtva, és 
az adatok nehezen vehetők ki a kéziratból 

6,63 € 
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3. IRODAI MUNKA 

 

- 2 oldalas szöveg átírása egy óra alatt; az alapidőegység az ár kiszámítá-
sához 30 perc (1-30 perc = 50 % a díjnak, 31-60 perc = 100 % a díjnak) 

2, 65 € 

 

 

4. POSTAKÖLTSÉG  

 

- az elszámolás elküldése 2 - 3 € 

- a kutatás eredményének elküldése 2 - 3 € 

 

 

5. PÓTLÓLAGOS TÁJÉKOZTATÁSOK 

 

- a genealógiai adatok kutatását formanyomtatványokon kell benyújtani  
- a genealógiai adatokat anyakönyvekből, az anyakönyvek hivatalos másodpéldányaiból és to-

vábbi dokumentumokból nyújtja a levéltár 
- a levéltár a kérelmező számára a genealógiai adatokat jelentés formájában dolgozza ki, vagy 

anyakönyvi kivonat formájában nyújtja 
- a kutatás díja az igényességtől és a ráfordított munkaidőtől függ. A kutatás díjához hozzászá-

mítjuk a kezelési díjat, az irodai munkadíját, a fénymásolatok díját és a postakölstséget. 
A kérelmező köteles a negatív választ is megtéríteni. 

- a levéltár az összeghez hozzászámítja azokat a kiadásokat is, melyek a kérvény hiányzó adatai 
pótlásával merültek fel. 

- az összeget bankátutalással kell megtéríteni, az elszámolás alapján 
- a levéltár a kutatás eredményét a kérelmezőnek a számla kiegyenlítésének bizonylata kézhez-

vétele után küldi el, vagy a minisztérium tájékoztatása alapján a térítésről 
- a postaköltség a Szlovák Posta díjszabása alapján van megszabva – a küldemény súlyától függ 
- a családtörténeti kuatatás árjegyzéke a belügyminisztérium SVS-204-2008-00111számu, 2009. 

január 17-én kelt intézkedésének 14.-16. cikkei és a 6. illteve 8-9.ik melléklete alapján lett ki-
dolgozva ( szolgáltatások árjegyzéke) 

 
 
 


