
 

 
 

AZ ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETTŐL ÁTVETT IRATOK 

Évkör: 1886 – 1901 

Nyelv: magyar, német 

Iratanyag terjedelme: 0,02 ifm 

 

1. Betegsegélyezéssel és –biztosítással kapcsolatos iratok  

Törvény a mező- és erdőgazdasági üzemekben alkalmazott személyek baleset- és betegbiztosításáról, 

1886. május 5. (magyar kézirat) 

A német betegbiztosítási törvény alapvető intézkedései (keltezés nélküli magyar kézirat)   

Gröning bordeaux-i konzul levele Preysz Kornélhoz, 1899. szeptember 30. (német kézirat) 

Mellékelve: kérdőív a magyar orvosi segélyegyletekről  

A miniszteri kérdőívre adott válaszok a szepességi szász orvosok és gyógyszerészek egyesületének 

özvegy- és árvasegélyalapjáról, 1899. október 19. (német kézirat) 

Fialowski Béla törvényszéki orvos levele Chyzer Kornélhoz, 1899. október 31. (magyar kézirat) 

Melléklet: a minisztériumi kérdőívre adott válaszok a Torontál vármegyei Orvosok 

Nyugdíjegyletéről és a Torontál vármegyei Orvosi Egyesület segélyalapjáról, 1899. október 

31. (magyar kézirat) 

Fialowski Béla levele Chyzer Kornélhoz, 1899. december 9. (magyar kézirat) 

Táblázatos kimutatás a szegénybetegek gyógyszerköltségeiről 1886 és 1895 között (keltezetlen 

magyar kézirat)   

Táblázatos kimutatás a Caritas Jótékonysági Egylet utolsó nyolc évében (1889–1896) kezelt betegek 

számáról, gyógykezelésük költségéről, a segélydíjakról és a tiszteletdíjakról (keltezetlen magyar 

kézirat) 

A belügyminiszteri küldöttek álláspontja a betegsegélyező pénztárak kórházi ápolási költségviselési 

kötelezettségének ügyében (keltezetlen magyar kézirat) 

Összefoglaló kimutatás a munkásbetegsegélyező pénztárak 1899. évi taglétszámáról és anyagi 

helyzetéről (keltezetlen magyar kézirat) 

 

2. Gyermekvédelemmel kapcsolatos iratok   

Jelentés Széll Kálmán miniszterelnöknek a bécsi és a prágai lelencházakról, 1901. május 31. (magyar 

kézirat) 

A Budapesti Magyar Királyi Gyermekmenhely szervezeti szabályzata (keltezetlen magyar kézirat) 



 

 
 

Engel Gábor, a kolozsvári Országos Karolina Kórház igazgatójának levele Chyzer Kálmánhoz, 1901. 

január 12. (magyar kézirat) 

Kimutatás a belügyminisztériumtól 1869 és 1900 között lelencügyre utalványozott költségekről, 1901. 

január 14. (magyar kézirat)  

Maár Gyula Somogy vármegyei alispán levele Széll Kálmán belügyminiszterhez, 1901. február 15. 

(magyar kézirat) 

Reismann Adolf, a szombathelyi bábaképző igazgatójának levele Chyzer Kornélhoz, 1901. június 19. 

(magyar kézirat) 

Velits Dezső, a pozsonyi bábaképző igazgatójának levele Chyzer Kálmánhoz, 1901. június 21. 

(magyar kézirat) 

Konrád Márk, a nagyváradi bábaképző igazgatójának levele Chyzer Kornélhoz, 1901. június 22. 

(magyar kézirat) 

Kenézy Gyula, a debreceni bábaképző igazgatójának levele Chyzer Kálmánhoz, 1901. július 25. 

(magyar gépirat) 

Kimutatás a Kolozsvári Szülőintézet, a Budapesti Első Gyermekmenhely és a Fehér Kereszt által 

elhelyezett gyermekek számáról (keltezetlen magyar kézirat) 

Kimutatás a Fehér Kereszt és az Első Budapesti Gyermekmenhely által elhelyezett gyermekek 

számáról és a költségekről (keltezetlen magyar kézirat) 

Kimutatás az európai gyermekhalandóságról a halálesetek és élve születések arányában (keltezetlen 

magyar kézirat) 

Kimutatás a Kolozsvári Szülőintézetből gondozásba adott gyermekek számáról 1884 és 1900 között 

(keltezetlen magyar kézirat) 

 

3. Vegyes iratok 

Recept, melly az ember életének hoszszas fenntartására készítetett (keltezetlen magyar kézirat) 

A romániai egészségügyi főnök értesítése a pellagra állásáról Romániában (keltezetlen magyar 

gépirat) 

Kimutatás az 1906-ban létesített kórházi elmebeteg-osztályokról (keltezetlen magyar kézirat) 

Elmeosztály működési szabályzatának töredéke (keltezetlen magyar kézirat) 

  


