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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2017-os esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei bizto-
sítottak voltak. A 2017. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 
tudtuk. Ugyanakkor a munkatervben nem szereplő, előre nem tervezhető, ad hoc jellegű fel-
adatokat – reprográfiai megrendelések, digitalizálás stb. – is elvégeztünk. Ezek következtében 
csökkent a rendezési feladatokra felhasznált idő. 

Szakmai feladatainkat a törvényi előírásoknak megfelelően végeztük. Munkánkat ez évben 
is a hatályos jogszabályok, illetve a levéltár irányító szerve, Vác Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, valamint a szakmai felügyeleti szerv, a Nemzeti Erőforrások Minisztéri-
uma Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának 
Művelődési–Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2017. 
évi munkatervét, és azt megküldtük a vezető szakfelügyelőnek. 

A levéltár teljes, az alapító okiratban meghatározott ötfős létszámmal működött. 
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal évente megújított együttműkö-
dési szerződés alapján rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhettünk az Arcanum Digitális 
Tudománytár elnevezésű portál adatbázisához (15 millió oldal), az Akadémiai Kiadó Szótár-
csomagjához, mely a levéltári feldolgozó és kutatómunkát teszi eredményesebbé. E lehetőség-
re a városban mindössze két intézménynek van jogosultága: az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kolának és levéltárunknak. 

Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját (vacarchivum.hu) és 
Facebook-oldalát. A levéltári honlapot részlegesen továbbfejlesztettük. 

Pályázati támogatás tette lehetővé a Kisvác – Falu a városban című, nagy érdeklődést ki-
váltó kiadvány megjelentetését. Folytattuk az I. világháborús kiadvány előkészítését, az ezzel 
kapcsolatos feltáró kutatómunkát, melynek során több közgyűjteményben végeztünk kutatást, 
illetve tártuk fel az online rendelkezésre álló forrásokat (Arcanum Digitális Tudománytár, 
Osztrák Állami Könyvtár, Verlustliste [Veszteséglista], Nachrichten über Verwundete und 
Verletzte [Hírek a sebesültekről és sérültekről]), és közel 4200 személyre gyűjtöttünk adato-
kat. Többször megismételt felhívásunkra ismét számosan jelezték, hogy rendelkeznek vonat-
kozó dokumentumokkal, és eljuttatták, másolásra kölcsönözték, s voltak, akik levéltári meg-
őrzésre átadták azokat. Részt vettünk a Magyarország Kincsestára Vácról szóló kötetének el-
készítésében: megírtuk annak szövegét, és archív felvételeket bocsátottunk a kiadó rendelke-
zésére. 

Közművelődési munkánk során három kiállítást valósítottunk meg. Júliusban megrendez-
tük a Vác-Alsóvárosi Református Missziói Gyülekezetben Hörömpő Gergely fényképkiállítá-
sát, szeptemberben I. világháborús, 151 tablóból álló kiállításunkat. Október 23-án bemutat-
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tuk Székelyudvarhelyen, Vác testvérvárosában az 1956-os szabadtéri dokumentum-kiállítá-
sunk anyagát. 

Az ez évben történt szakfelügyelői látogatás során – az I. negyedévben – vizsgálták a le-
véltárban elhelyezett iratok őrzési feltételeit és körülményeit, a levéltári szabad férőhely-
kapacitás mértékét, a levéltárérett, vagyis a levéltárnak átadandó iratanyag terjedelmét, a bér-
tárolt iratanyag terjedelmét és az ez alapján végzendő adatszolgáltatás mértékét. A II–IV. ne-
gyedévi vizsgálat során a szakfelügyelet elkészítette a levéltár raktárainak ötévenként esedé-
kes minősítését, és jelentését megküldte a fenntartónak. Ennek során általánosságban megál-
lapította a jelentés, hogy a levéltári raktárak megfelelnek az előírásoknak. Egyetlen raktárban 
magasabb a páratartalom az előírtnál, és a továbbiakban törekednünk kell az azbeszttartalmú 
irattartó dobozok savmentesre történő cseréjéről. 

A levéltár jól működő kapcsolatot tartott fenn Vác Város Önkormányzata Gazdasági Hiva-
talának munkatársaival, akik a levéltár gazdasági ügyeit intézték. 

 

*



I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 
 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi költségvetés keretén belül hagyta 
jóvá a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2017-ben továbbra is hatályban volt 
az a rendelkezés, mely szerint minden új kötelezettségvállalást (értéktől függetlenül minden 
kifizetést, kivéve a vis major eseteket, a pályázatokat, a támogatásokat és az átvett pénzeszkö-
zöket) csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában tehetünk. 
A közüzemi és egyéb szolgáltatói számlákat kisebb határidőbeli csúszásokkal ki tudtuk 
egyenlíteni. 
 

A levéltár 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2017. évi statisztikai 
beszámoló adatai): 

 
Bevételek (ezer Ft) 
 

1. Intézmények működési bevétele: 499 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: 27.316 
4. – ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás: 26.355 
5. – ebből pályázati támogatás: 961 
6. – ebből EU támogatás: 0 
7. Egyéb bevételek: 184 
8. Bevételek összesen: 27.999 

 
Kiadások (ezer Ft) 

 
9. Személyi juttatások: 16.213 

10. Munkaadókat terhelő járulékok: 3.598 
11. Dologi kiadások: 7.043 
12. Felújítási kiadások: 0 
13. Felhalmozási kiadások (beruházás) 870 
14. Egyéb kiadások: 113 
15. Kiadások összesen: 27.837 

 
A bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból – reprográfiai díjak, kutató-

vendégszoba használata, bértárolás – és kiadvány-értékesítésből tevődnek össze. Bevételi ter-
vünket 184%-os szinten teljesítettük. Az intézmény 2017-ben rendelkezésre álló költségvetési 
keretét felhasználtuk. 1.831 ezer forintot költhettünk felhalmozási kiadásokra. Ennek nagyob-
bik része (961 ezer Ft) pályázati támogatás, melyből a Kisvác – Falu a városban című kiad-
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ványt készítettük el. Kisebb részéből (870 ezer Ft) egy színes, fénymásolásra és szkennelésre 
is használhat berendezést vásároltunk, mellyel tömegesen tudunk reprográfiai feladatokat el-
látni, színesben szkennelni. A gép csak fekete-fehér nyomtatásra alkalmas. 

 
 

A levéltár pályázati tevékenysége 
 
2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Reformáció 500 Emlékév bizottsága által 

meghirdetett pályázaton elnyert összegből valósítottuk meg a Kisvác – Falu a városban című 
kötet kiadását. 

 
Kimutatás az EMMI Reformáció 500 Emlékbizottság által 

2017-ben megítélt pályázati támogatásról 
 

A pályázat témája, célja 
Igényelt összeg Elnyert támogatás Támogatás 

intenzitása forint 
1. Kisvác – Falu a városban c. művészeti és is-

meretterjesztő könyv kiadása 961.000 961.000 100% 
Összesen: 961.000 961.000 100% 

 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 
 
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, 
tűzoltó-készülékek). Elvégeztettük az épület esedékes érintés- és villámvédelmi felülvizsgála-
tát, és a megállapított hibákat javíttattuk. Karbantartási munkát végeztettünk a fűtésrendsze-
ren, a riasztórendszerben és a raktári klímagépeken. 

A háttértároló-kapacitás bővítésére ez évben nem került sor; a jelenleg rendelkezésre álló 
számítógépes tárolókapacitás: 16 Tb, névlegesen 10,5 Tb. 

Az év végére megteremtettük a műszaki feltételeit annak – hálózati kapcsolat kiépítése, il-
letve továbbfejlesztése –, hogy online elérhessük a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárának adatbázisát. 
 
 

* 
 

A levéltár biztonságos működtetése érdekében továbbra is szerződéses viszonyban voltunk 
egy munka- és tűzvédelmi előadóval, egy az épület őrzését végző vagyonvédelmi céggel, a 
különféle műszaki berendezések (klímaberendezések, lift, számítógép, tűz- és vagyonvédelmi 
rendszer, számítógépes hálózat, tűzoltó-készülékek stb.) karbantartóival és egy az épületet és 
berendezéseit kár ellen biztosító társasággal. 



II. A LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, TOVÁBBKÉPZÉS 
 
 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által engedélyezett levéltári létszám össze-
sen öt fő. 

A státusok a következők: 
– 1 fő igazgató, főlevéltáros, főtanácsos, szakirányú egyetemi végzettség, napi 8 órában; 
– 1 fő levéltáros, szakirányú egyetemi végzettség, napi 8 órában; 
– 1 fő segédlevéltáros, szakirányú felsőfokú segédlevéltárosi tanfolyam, napi 8 órában; 
– 1 fő levéltári kezelő, főmunkatárs (adminisztrátor, szakkönyvtáros és gazdasági ügyinté-

ző egy személyben), szakirányú középfokú közgyűjtemény-kezelői érettségi, napi 8 órában; 
– 1 fő takarító, napi 8 órában. 
Az intézmény létszáma elegendő volt a levéltár mindennapi feladatainak elvégzéséhez. 

Megfelelő szakember hiányában azonban továbbra sem tudjuk feldolgozni – digitalizálni – az 
őrizetünkben levő nagy mennyiségű svhs-kazettát, a városi televíziók kép- és hanganyagát. 

Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Megyei és Városi Levéltárak Taná-
csának, illetve tagja a Váci Múzeum Egyesület elnökségének. 

 
* 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 
Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük az iratkezelés szabályszerű lebo-
nyolítását. 

A jogszabályok alapján általunk összeállított vizsgálati szempontrendszer alapján tartot-
tunk szervellenőrzést 5 intézményben, és e felmérések anyagát megküldtük az intézmények 
vezetőinek. Jóváhagytunk 3 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (oktatási és egészségügyi in-
tézmény). 3 darab intézményi iratkezelési szabályzatot véleményeztünk. 

Ez évben 52 gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának megőrzése érdekében 
vettük fel a kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság végzése alapján a vég- és fel-
számolókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 
Levéltárunk iratállománya 2017-ben 20,34 folyóméter iratanyaggal, 787 Gb terjedelmű digi-
tális irattal, 380 db videokazettával, 186 DVD-vel gyarapodott. (A 2017. évi iratgyarapodás 
részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Vác Város Önkormányzatával 2010-ben kötött bértárolási szerződés szerint ideiglenes jel-
leggel kezeltük a hosszú (általában 50 év) őrzési időt igénylő, részben a Magyar Nemzeti Le-
véltár Pest Megyei Levéltára, részben Vác Város Levéltára illetékességi körébe tartozó gyám-
ügyi iratokat, melyek a megszűnt Váci Járási Tanács (Hivatal), a Szobi Járási Tanács, illetve a 
Vác Városi Tanács működése során keletkeztek. 

Ezek az irategyüttesek az alábbiak: 
 

Szobi Járási Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1958–1970 0,99 fm 
Pest Megyei Tanács V. B. Váci Járási Hivatala (1970-ig Váci Já-
rási Tanács) Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1955–1982 5,61 fm 
Vác Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1963–1990 18,40 fm 

Összesen: 1955–1990 25,00 fm 
 
Az eddig digitalizált iratanyagainkat tükröztetett merevlemezeken, valamint egy részüket 

biztonsági szempontból cd-ken és dvd-ken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot 
csak olvasati nehézség vagy egyéb különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben. 
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V. RENDEZÉS 
 
Rendezési feladatainkat az alábbiak szerint teljesítettük. (A rendezési munkák részletes kimu-
tatása: 2. sz. melléklet) 

Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára középszintű rendezését. 
Folytattuk Vác város közigazgatási szervei iratanyagának rendezését, azokét, amelyeknek 

a rendezése az 1970–1980-as években történt meg, és kutathatóság szempontjából ma már 
nem felelnek meg a kívánalmaknak. Több esetben még az egyes fondok szétválasztása sem 
történt meg következetesen. 

Néhány kisebb fond és állag soron kívüli rendezésére (kiegészítés) is sor került. 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
2017-ben nem végeztünk iratselejtezést. 

 
 
 

VII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ÉS SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 
 
Folyamatosan vezettük az Egységes, elektronikus levéltári nyilvántartást (EELNYIR) és az 
ehhez kapcsolódó egyéb alapnyilvántartásokat (szerv- és fonddosszié stb.). 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre, lajstromot a darabszintre rendezett 
iratokról. 

(A segédletkészítési munkák részletes kimutatása: 3. sz. melléklet) 
 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 38 darab ügyfélszolgálati – köztük 
hadigondozási kárpótlási – ügyünk volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A ki-
adott fénymásolatok száma 138 lap és 36 oldal (Pdf-fájl). Kivonatos hiteles másolatot 2 dara-
bot adtunk ki. 

Általánosságban megállapítható, hogy a kutatószolgálati feladataink 2017-ben csökkentek. 
2017-ben 33 darab kutatói látogatójegyet adtunk ki. Négy külföldi kutató volt, kutatási kérel-
met nem utasítottunk el. A kutatási esetek száma 85, az iratanyag-kérőlapok száma 85 darab 
volt. 18 reprográfiai megrendelés alapján kiadtunk 46 oldal fénymásolatot, szkenneltünk 112 

Alapszintre 20,34 fm 
Középszintre 21,43 fm 
Darabszintre 0,90 fm 
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oldal iratot, 31 mikrofilm-felvételt. 4 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak 
adott írásbeli felvilágosítások száma 18 darab volt. 100 kötet szakkönyvtári kérést teljesítet-
tünk a kutatóknak. 

Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke. Az egyes 
fondokhoz/állagokhoz kapcsolódóan feltöltöttünk minden újonnan készített (középszintű) rak-
tári jegyzéket, (darabszintű) lajstromot, esetenként iratátadás-átvételi jegyzéket, ami a kutatást 
segíti. Tapasztalatunk az, hogy a kutatók egy része egyre inkább tájékozódik a kutatást meg-
előzően a honlapon megtalálható segédletekben, és a jelzetek alapján – az egyre inkább elter-
jedt gyakorlat szerint e-mailben – kérik ki a kutatandó iratanyagot. 

A 2017-es év végén hosszas technikai előkészítés és egyeztetés után sikerült megállapodnunk 
a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójával, és az év végétől online elérhetjük a Magyar Orszá-
gos Levéltár – az intézményükben is csak helyben használható – adatbázisait, s így lehetővé vált 
ezen adatbázisok váci levéltári kutatatása. Ez többek között azt jelenti, hogy a Magyarországon 
1895-ig keletkezett felekezetei anyakönyvek helyben, levéltárunkban is kutathatók. 

 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 
Folytattuk az I. világháború váci résztvevőire, eseményeire vonatkozó adatok feltárását. Az 

eddigi munka során közel 4200 személyre vonatkozó adatott gyűjtöttünk össze. Vác I. világ-
háború alatti időszakának monografikus feldolgozásán túli célunk az, hogy a kötet tartalmaz-
zon egy életrajzi adattárat. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Anyagot gyűjtött és adatbázist épített az I. világháború váci résztvevőiről 
(közel 4200 személyre vonatkozó anyaggyűjtés), valamint a háború alatti 
váci eseményekről. 

 Megírta a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent a Magyaror-
szág kincsestára sorozatban Vác című (kisalakú) képeskönyv szövegét. 

 Megírta és szerkesztette a Kisvác – Falu a városban című kötet szövegét. 
 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 
  
Vekker András Feltárta a különböző levéltárakban kutatandó váci vonatkozású I. világ-

háborús irategyütteseket és sajtóanyagot. 
 Megkezdte Vác 1785. évi kamarai összeírásának feldolgozását. 

 
 

 
X. KÖZMŰVELŐDÉS 

 
 

2017 márciusában Scholtz Tibor és Horváth Ferenc tartott vetítettképes előadást Vác régi 
és új arculatairól. 
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A reformációs emlékévhez kapcsolódóan rendeztünk kiállítást 2017 júliusában Hörömpő 
Gergely református lelkész fényképeiből a Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyházköz-
ség gyülekezetei termében. Köszöntőbeszédet Fördős Attila polgármester mondott, a kiállítást 
Csuka Tamás ny. tábori püspök nyitotta meg. 

2017 szeptember 8-án mutattuk be a Madách Imre Művelődési Központban a Hősök voltak 
– Váciak az I. világháború idején című kiállítást, melynek kurátora Horváth Ferenc volt. Kö-
szöntőt mondott Fördős Attila polgármester, a kiállítást dr. Bonhardt Attila ezredes, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatója nyitotta meg. 
151 tabló alapján mutattuk be az eddigi kutatási eredményeket, közöltük a háborúhoz kapcso-
lódó személyek névsorát, és további tablókon jelenítettük meg egy-egy személy életrajzi ada-
tait és jellegzetes dokumentumait. 

Szent Mihály napján, október 1-jén Tringli István történész, a Váci Múzeum Egyesület el-
nöke tartott előadást Vác középkori Szent Mihályos pecsétjéről. 

Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester meghívása alapján 2017. október 23-án mu-
tattuk be Székelyudvarhelyen – a főút menti kórház kerítésére felerősített nagyméretű tablók 
segítségével – a Vác ’56 című szabadtéri kiállításunk anyagát. Az ’56 az utcán című, rendkí-
vül nagy érdeklődést kiváltó rendezvény megnyitóján köszöntőt mondott dr. Miklós Zoltán, a 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója, a kiállítást megnyitotta Horváth Ferenc levéltár-igazgató. A 
rendezvényről beszámolt a magyarországi országos (MTV1, több hagyományos formában 
megjelenő és online-), valamint a helyi sajtó is. 

Nagy érdeklődés mellett mutattuk be 2017 novemberében a Vác-Felsővárosi Református 
Gyülekezetben a Horváth M. Ferenc–Hörömpő Gergely: Kisvác – Falu a városban című köte-
tet, mely tartalmazza a váci református gyülekezet rövid történeti összefoglalását és Hörömpő 
Gergely művészi fényképfelvételeit, melyeket Kisvác 1960–1970-es évekbeli arculatáról és 
életéről készített. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Borsi Attila János teológus, reformá-
tus lelkész. 

Digitalizált archív dokumentumokat és fényképeket bocsátottunk a kisváci református gyü-
lekezet rendelkezésére, melyből szabadtéri kiállítást rendezett. Megfogalmaztuk a táblák fel-
iratait. 

Részt vettünk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatban, levéltári órákat tartot-
tunk a Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak iratkezelés tárgykörben. A foglalkozásokat 
Vekker András tartotta. 

A levéltár honlapját kb. 8 ezer alkalommal látogatták meg 2017-ben. A honlapon rendsze-
resen közöltük az aktuális híreket. 

Levéltárunk továbbra is jelen van a Facebook közösségi portálon, melyen a levéltárról szó-
ló híreket, várostörténeti fényképeket és érdekesebb iratmásolatokat tettünk közzé. Az oldalt 
kedvelők száma év végén meghaladta az 1600-at. A levéltári honlap és a Facebook-oldal gon-
dozását, az anyagok technikai előkészítését és feltöltését a levéltár vezetője és a 
segédlevéltáros végezték. 
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A levéltár-látogatók, résztvevők száma a rendezvényeken a következő volt: 
 

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Népszerűsítő előadás 110 
Szabadtéri kiállítás Székelyudvarhelyen 30 + több ezer 
Kiállítás (Madách Imre Művelődési Központ) 500 
Levéltár-látogató csoportok 30 
Iskolai csoportok 150 

Összesen: 820 + több ezer 
  

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 8 000 
 
Horváth Ferenc részt vett a Váci Múzeum Egyesület elnökségének munkájában. 
 
 
 

XI. SZAKKÖNYVTÁR 
 

Továbbra is alapelvünk volt a levéltári szakkönyvtár fejlesztésekor, hogy elsősorban általános 
történeti munkákat, forráskiadványokat, kézikönyveket és helytörténeti kiadványokat szerez-
zünk be. A levéltári szakkönyvtár gyűjtőköre sok esetben eltér a városban működő könyvtá-
rak (városi és egyházi) gyűjtőkörétől, mivel a levéltári feldolgozó munkához és a kutatói te-
vékenységhez olyan, az általános történeti feldolgozásokon kívüli speciális jellegű kiadvá-
nyokra (cím- és névtárak, korabeli digitalizált közlönyök, jogszabálygyűjtemények, helytörté-
neti munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtár nem szerez be. Továbbá töre-
kedtünk arra, hogy – részben a kiadóktól, részben a nyomdáktól – begyűjtsük a váci kistér-
ségben, illetve a környező településeken kiadott újságokat. 

Szakkönyvtárunk fejlesztése céljából kiadványcsere-kapcsolatban álltunk több országos, 
megyei és helyi intézménnyel, elsősorban levéltárakkal és múzeumokkal, valamint a helyi 
nyomdákkal, grafikai és reklámstúdiókkal. 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal kötött, évente megújított szer-
ződés lehetővé teszi, hogy rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhetnek a levéltár munkatársai 
és kutatói az Arcanum Digitális Tudománytár elnevezésű portálhoz, melyen 15 millió oldal-
nyi folyóirat, közlöny, hírlap, lexikon, család-, hely- és hadtörténeti munka olvasható, továbbá 
az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához. 

(Részletes beszámoló a szakkönyvtári munkáról: 4. sz. melléklet) 
 
 
 

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban a Megyei 
és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa munkájába. 
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Részt vettünk különféle szakmai rendezvényeken, konferenciákon és szakmai testületek 
ülésein. 

Szervezett szakmai továbbképzési programban nem vettünk részt. 
 
 
 

XIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
Rendezvényeinkről, munkánkról rendszeresen tájékoztattuk a közvéleményt a levéltár és 

más intézmények (a levéltárak közös honlapján, az országos és a helyi sajtóorgánumok) hon-
lapjain, a helyi és esetenként az országos sajtó útján és a levéltár Facebook oldalán. 

Részt vettünk Vác város polgármestere, Fördős Attila által havonta tartott kulturális egyez-
tető megbeszéléseken. 

Részt vettünk a Váci Múzeum Egyesület munkájában. 
Részt vettünk a Karolina-napi történelmi verseny zsűrijében. 
 

* 
 

Levéltárunk 2017. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, egyúttal igye-
keztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb színvonalon elvégezni. 

 
Vác, 2018. január 31. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 



 
 

 

13 

1. sz. melléklet 
 
 

Vác Város Levéltára 2017. évi iratgyarapodása 
 
 

Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre terjedelme (ifm) 

1. V. 93-m Vác város polgármesterének iratai – 
Hadigondozási iratok 

1935–1950 
(–2016) 0,66 

2. X. 55 A Váci Fegyveres Erők Klubja Rad-
nóti Miklós Írókörének iratai 

1968–1969, 
é. n. 0,05 

3. XV. 21 Váci várostörténeti iratok levéltári 
gyűjteménye – Tragor Ignác keres-
kedő havi számlái 1893–1894 0,01 

4. XV. 21 Váci várostörténeti iratok levéltári 
gyűjteménye – dr. Anderkó Aurél 
kézirata 1890 

0,01 fm (54 
oldal) 

5. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye – 
Váci Levente Egyesület fényképal-
buma 1930 

0,03 (45 db 
fénykép) 

6. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári 
gyűjteménye – Fekete István fotói 2012–2016 

30 Gb, 2224 
fájl 

7. XV. 44. Digitális adathordozók levéltári 
gyűjteménye – Fekete István fotói 

2017 

26 Gb, 3219 
fájl; 104 

Mb, 62 fájl 
8. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári 

gyűjteménye – Pertik család történe-
te 2015 

1 dvd, 0,01 
fm (1 kötet, 
(200 oldal) 

9. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári 
gyűjteménye – Péter Péter költő 80 
éves 2017 

0,01 fm, 1 
db DVD 

10. XV. 47. Kéziratok (szakdolgozatok, diplo-
mamunkák) levéltári gyűjteménye – 
Lénárd Anna szakdolgozata 2016 12 Mb 

11. XXIII. 506-b Vác Városi Tanács V. B. Pénzügyi 
Osztályának iratai (Költségvetési 
iratok) 1982–1990 0,29 

12. XXIII. 511-e Vác Városi Tanács V. B. Művelő-
désügyi Osztályának iratai (Intéz-
ményekre vonatkozó iratok) 1979–1989 0,12 

13. XXIX. 
3001/42 

SOL Textilipari Kft. iratai 
2002–2015 0,02 

14. XXIX. 706-b Az Elektro Szignál Televízió adásai 
2007–2016 

731 Gb, 184 
db DVD 
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Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre terjedelme (ifm) 

15. XXXVII. 
201-a 

Vác Város Önkormányzatának iratai 
– Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 1996–2001 2,45 

16. XXXVII. 
201-b 

Vác Város Önkormányzatának iratai 
– Képviselő-testületi iratok 2003–2011 0,48 

17. XXXVII. 
201-c 

Vác Város Önkormányzatának iratai 
– Bizottságok jegyzőkönyvei 

(1989) 
1990–2012 5,88 

18. XXXVII. 
202-a 

Vác Város Önkormányzatának iratai 
– Szervezési és Jogi Osztályának, 
Szociális Osztályának és Szakmai 
Irányító Csoportjának együttesen 
kezelt iratai 

(1980–) 
1990–2014 7,92 

19. XXXVII. 
204-b 

Vác Város Önkormányzatának iratai 
– Pénzügyi Osztály iratai 1998–2007 2,40 

  Összesen:  20,34 
 
Összesen 11 szervtől/személytől vettünk át iratanyagot. 
Összes iratgyarapodás 2017-ben: 20,34 ifm, 787 Gb (5505 fájl fénykép), 380 db videó, 186 db 
DVD, 1 db Pdf-fájl. 
 
Összesítés: 
 
Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem/ifm 

V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek 0,66 

X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok 0,05 

XV. Gyűjtemények 0,07 

XXIII. Tanácsok 0,41 

XXIX. Gazdasági szervek 0,02, 730 Gb, 

184 db DVD 

XXXVII.  Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok 19,13 

 Összesen: 20,34 

 
Vác, 2018. január 31. 
 

Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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2. sz. melléklet 
 
 
 
 

Kimutatás a 2017-ben végzett rendezésekről 
 
 
Alapszintre: A 2016-ban átvett iratokból: 20,34fm 
 
 
Középszintre 

 
Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem (fm) 

V. 52 Káptalanvác mezőváros közgyám-
jának iratai (Vekker) 

(1838–) 1848–1857 (–
1862) 

0,08 

V.91-a Vác Város Képviselő-testületének 
iratai – Közgyűlési jegyzőkönyvek 
(Vekker) 

1872–1950 1,64 

V.91-b Vác Város Képviselő-testületének 
iratai – Közgyűlési iratok (Vekker) 

1904–1950 0,24 

V. 93-g Vác város polgármesterének iratai – 
Katonai iratok (Vekker) 

1873–1950, é. n. 0,90 

V. 93-h Vác város polgármesterének iratai – 
Iparhatósági iratok (Vekker) 

1886–1950 0,41 

V. 93-i Vác város polgármesterének iratai – 
A műszaki ügyosztály iratai (Vek-
ker) 

1945–1949 0,18 

V. 93-k Vác város polgármesterének iratai – 
Kihágási iratok (Vekker) 

1891–1950 0,33 

V. 93-l Vác város polgármesterének iratai – 
A Közellátási Iroda iratai (Vekker) 

1946–1950 0,12 

V. 94-d Vác V. Árvaszékének ir. – Szám-
adások (Vekker) 

1872–1932 4,74 

V. 98 Vác város rendőrkapitányának ira-
tai (Vekker) 

1883–1919 1,21 

V. 99 Vác város tiszti ügyészének iratai 1938–1949 0,12 
V. 103 Vác Város Javadalmi Hivatalának 

iratai (Vekker) 
1950 0,02 

V. 101 Vác város állatorvosának iratai 
(Vekker) 

1945–1950 (1951), é. n. 0,51 

IX. 1-a Vác Városi Céhiratok levéltári 
gyűjteménye (valamennyit Vekker) 
– A Váci Asztalos Céh iratai (Vek-
ker) 

1743–1872, é. n. 0,17 

IX. 1-b A Váci Ács Céh iratai  1767–1872 (1882) 0,10 
IX. 1-c A Váci Csizmadia Céh iratai  1720–1874 (–1889), é. 

n. 
0,08 

IX. 1-d A Váci Hentes Céh iratai  1827–1878, é. n. 0,10 
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Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem (fm) 

IX. 1-e A Váci Kerékgyártó Céh iratai  1705–1863, é. n. 0,10 
IX. 1-f A Váci Kovács és Bognár Céh ira-

tai  
1723–1874 (1875, 
1882), é. n. 

0,10 

IX. 1-g A Váci Kőfaragó és Kőműves Céh 
iratai  

1731–1874 (–1891), é. 
n. 

0,20 

IX. 1-h A Váci Magyar Szabó Céh iratai  1785–1874 (–1878), é. 
n.  

0,02 

IX. 1-i A Váci Mészáros Céh iratai 1763–1874 (–1899), é. 
n. 

0,12 

IX. 1-j A Váci Molnár Céh iratai 1772–1869 0,09 
IX. 1-k A Váci Német Szabó Céh iratai 1738–1873 0,07 
IX. 1-l A Váci Német Varga Céh iratai 1728–1874 (–1899) 0,13 
IX. 1-m  A Váci Szíjgyártó Céh iratai 1848, 1870 0,01 
IX. 1-n Vándorkönyvek 1830–1862 0,02 
IX. 1-o A Váci Földmíves Céh iratai 1818–1831, é. n. 0,02 
IX. 1-p A Váci Takács Céh iratai 1858 0,01 
IX. 1-q Céhes mesterlevelek levéltári gyűj-

teménye 
1846 0,01 

X. 55 A Váci Fegyveres Erők Klubja 
Radnóti Miklós Írókörének iratai 
(Vekker) 

1968–1969, é. n. 0,05 

XI. 2 A Váci Vasöntöde, Gép- és Radiá-
torgyár ir. (Vekker) 

1932–1951 0,17 

XI. 8 A Kodak Ltd. Váci Gyárának iratai 
(Vekker) 

1913–1947, é. n. 0,24 

XV. 12 Vác város tervtárának iratai (fo-
lyamatos, Vida Á.) 

1957–2010 7,00 

XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 
(folyamatos, Vekker) 

kb. 1900–2007, é. n. 3,00  

XXIX. 
3001/42 

Csődeljárás alá vont gazdálkodó 
szervezetek iratainak levéltári gyűj-
teménye – A SOL Textilipari és 
Kereskedő Kft. iratai (Vekker) 

2002–2015 0,02 

 Összesen  21,43 
 
 

Darabszintre 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
V. 93-g Vác város polgármesterének iratai – Ka-

tonai iratok (Vekker) 
1873–1950, é. n. 0,90 

(4522 oldal) 
 Összesen  0,90 

 

A munkát végezte: Vekker András és Vida Ákos. 
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Összesítés 
 
 
 
 
 
 
Vác, 2018. január 31. Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
 

Alapszintre 20,34 fm 
Középszintre 21,43 fm 
Darabszintre 0,90 fm 
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3. sz. melléklet 
 
 
 
 

Kimutatás a 2017-ben végzett segédletkészítésről 
 
Raktári jegyzék 
 
Minden közép- és darabszintre rendezett fondról és állagról készült áttekintő raktári jegyzék, 
összesen 22,33 fm terjedelmű iratanyagról. 
 

A munkát végezte: Vekker András és Vida Ákos 

 

Vác, 2018. január 31. 

 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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4. sz. melléklet 
 
 
 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett munkáról 

 
 

1. A könyvtári munkát végezte: Laczkó Tiborné 
 beosztása: levéltári kezelő 
 ráfordított idő: 280 óra (35 nap) 
   
2. Szerzeményezés: A könyvtár állományába vásárlással, cserekapcsolat alapján és idegen ajándék-

ként kerültek be a dokumentumok. 
  
2.1. Évi gyarapodás: 
 Könyv és folyóirat 
  Leltári szám Raktári szám Mű Kötet Érték/Ft 
 Új szerzemény V/7476–

V/7551 
V/5091–V/5166 76 81 186.052 

 Kiegészítés V/7552–
V/7595 

régi 44 55 115.610 

 Összesen:   120 136 301.662 
  ebből folyóirat  22 27 54.730 
  ebből könyv  98 109 246.932 
 Digitális adathordozó 
 2017. évben nem volt gyarapodás. 
          
 2017. évi gyarapodás összesen: 
  
    Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    120 136 301.662 
       
 Beszerzés módja 
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 34.830 Folyóirat 18.900 Folyóirat 1000 
 Könyv 52.842 Könyv 102.290 Könyv 91.800 
 Digit. adath. 0 Digit. adath. 0 Digit. adath. 0 
 Összesen: 87.672  121.190  92.800 
  
  
 A vásárlások 2017. évben az intézményi költségvetés terhére történtek, pályázati lehetőség nem 

volt. 
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ Program) keretében Vác Város 
Levéltára dolgozói és kutatói részére ingyenes hozzáférést biztosít az MTA Könyvtár és Informá-
ciós Központ az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázishoz. 
 

2.2. Selejtezés: 
 A 75/2017. lt. számon 1 mű, 41 kötet, összesen 2.050.-Ft, azaz Kettőezer ötven forint értékben 

került selejtezésre. 
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2.3. Összállomány 2017. december 31-én: 
  
    Mű Rakt. egység* Érték/Ft 
    5.478 11.654 14.737.276 
  ebből folyóirat 214 2.173 1.805.258 
  ebből könyv 5.027 9.136 10.118.403 
  ebből digitális adathordozó 237 345 2.813.615 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 7476– V/7595 lásd fenti leltári szám 
   
3.1. Egyéb leltározandó anyag: nincs 
3.2. Újra leltározásra került mű: nem volt 
3.3. Állomány és leltárellenőrzés: nem volt 
  
4. Katalógus 
 Az évi szerzemény katalogizálása: megtörtént: 136 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 31 kötet köttetése bruttó 97.536.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 19 kölcsönzési eset, 62 kötet. A digitális adathordozón állományba vett dokumentumokat a le-

véltár szerverére felmásoltuk, így azokat a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken a kuta-
tók, valamint a levéltári szakalkalmazottak a munkaszobákban saját gépeiken szabadon használ-
hatják, ugyanígy az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázist is. 

  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka:  
 Folyamatban van a szakkönyvtárban található könyvek adatainak feltöltése a Szikla 21 adatbá-

zisba, valamint az online elérhető helyi periodikák és jogszabály-gyűjtemények archiválása. 
 
Vác, 2018. január 5. 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 
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