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Vác, 2005 



A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 

 

 

Alapvető teendőnk 2004-ben az volt, hogy szakmai szempontból előkészítsük a városi le-

véltár alapítását, illetve közreműködésünkkel segítsük azt a folyamatot, ami megteremtette az 

önálló intézmény működésének jogi és gazdasági alapjait. 

Mivel a Ferenc Rend 2004 elején jelezte, hogy természetben kéri vissza váci rendháza épü-

letét, a Pest Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy 2004. szeptember 30-ával megszünteti a 

Pest Megyei Levéltár váci osztályát. Vác Város Önkormányzata a döntést jóval megelőzően 

bejelentette a szándékát városi levéltár létesítésére, s megkereste a megyei önkormányzatot, 

hogy levéltárépület céljára térítésmentesen bocsássa rendelkezésére az egykori múzeumépüle-

tet (Vác, Múzeum u. 4.), és más módon is segítse elő a városi levéltár létesítését. A Pest Me-

gyei Önkormányzat döntött az egykori múzeumépület átadásáról (az épületátadásra 2005. ja-

nuár 13-án került sor.), s ezzel megtörtént a városi levéltár épületének a biztosítása, egyúttal a 

megye átadott bizonyos berendezési tárgyakat (minimális bútort, Dexion-Salgó-állványokat és 

használati eszközöket), a váci osztály szakkönyvtárát, továbbá 10 millió forintot biztosított a 

részére megítélt kártalanítási összegből. 

Időközben megtörtént a Vácott őrzött iratanyag szétválasztása, vagyis a Pest Megyei Le-

véltár és Vác Város Levéltára megosztotta az iratanyagot a két levéltár illetékességi területe és 

gyűjtőköre alapján. (A későbbiekben ezt a városi önkormányzat és a kulturális miniszter is 

megerősítette.) 

A megszűnt Pest Megyei Levéltár váci osztálya munkatársait áthelyezéssel átvette a városi 

önkormányzat, illetve a városi levéltár, és így a levéltár szakképzett és nagy gyakorlattal ren-

delkező munkatársakkal kezdhette meg működését. 

Vác Város Önkormányzata megtette azokat a jogi lépéseket, amelyek szükségesek a városi 

levéltár létesítéséhez és a működés megkezdéséhez: 

•  Vác Város Képviselő-testülete a 2004. szeptember 16-án hozott 190/2004. sz. határo-

zatával megalapította Vác Város Levéltárát, egyúttal kiadta az intézmény alapító ok-

iratát, rendelkezett az intézmény költségvetéséről és dr. Horváth Ferencet megbízta az 

intézmény vezetésével. 

•  Dr. Hiller István, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere a 2004. november 29-én 

kelt 4.5.1/155-4/2004. sz. levelével hozzájárult Vác Város Levéltára létesítéséhez. E 

levéllel egyúttal jóváhagyta az iratanyag megosztását, valamint Vác Város Levéltára 

illetékességi területét és gyűjtőkörét. 

•  Vác Város Önkormányzata bejelentette a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának, 

dr. Gecsényi Lajosnak Vác Város Levéltára megalapítását, s ezzel megtörtént az in-

tézmény – levéltári törvényben előírt – nyilvántartásba vétele. 

•  Az intézményt bejelentettük a Magyar Államkincstárhoz és az Adó- és Pénzügyi El-

lenőrzési Hivatal Pest Megyei Igazgatóságához. 

•  Vác Város Képviselő-testülete pályázati úton meghirdette a levéltár-igazgatói állást. 

•  Mivel a levéltár részben önállóan gazdálkodó intézmény, s gazdasági feladatait a Ma-

dách Imre Művelődési Központ látja el, a két intézmény – a képviselő-testület által 
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jóváhagyott – együttműködési megállapodást kötött a gazdálkodás viteléről. A műve-

lődési központ a Magyar Államkincstár felé is ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

 

 

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSE, BERUHÁZÁSOK 

 

2004. október 1. és december 31. közötti időszakra Vác Város Önkormányzatának Képvi-

selőtestülete intézményi költségvetés keretén belül biztosította a levéltár működéséhez szük-

séges pénzeszközöket. (A költségvetési adatokat lásd a statisztikai jelentésben!) 

A városi levéltári iratanyag továbbra is a Pest Megyei Levéltár váci osztálya épületében, az 

egykori ferences kolostorban maradt, de most már a levéltár által használt épületrészt a Ferenc 

Rend adta bérbe a városi levéltár céljára. Az iratanyagot továbbra is a korábbi megfelelő kö-

rülmények között helyeztük el. 

Mivel a műszaki-technikai berendezések jelentős részét a Pest Megyei Levéltár beszállítot-

ta budapesti központjába, gondoskodni kellett az alapvető számítástechnikai és reprográfia be-

rendezések pótlásáról. Ezek döntő többségét – az önkormányzat messze figyelembe véve igé-

nyeinket – beszereztük az év végéig. 

A digitalizálási igényeknek – képfeldolgozás, mikrofilm-feldolgozás – megfelelően szerez-

tünk be 4 db számítógépet, melyek közül kettőt felszereltünk CD- és DVD-íróval is, a másik 

kettőt CD- és DVD-olvasóval. A számítógépes periféria részei a nyomtatók – ezek közül az 

egyik a fekete-fehér kiadványok pauszra történő nyomtatására alkalmas postscript funkcióval 

is rendelkezik –, továbbá egy darab A/4-es és egy darab A/3-as síkszkenner a papíralapú do-

kumentumok és a transzparens anyagok (negatív, dia, üvegdia stb.) szkennelésére. 

A Canon IR 2200 digitális kétfunkciós – fénymásoló és szkenner – készülékkel egyrészt el 

tudjuk látni az ügyfél- és kutatószolgálati, ügyviteli stb. fénymásolási feladatokat, másrészt a 

készülék szkennelési funkcióját kihasználva fekete-fehér (szürkeárnyalatos) képként nagyobb 

mennyiségben, A/3-as méretig digitalizálni tudjuk a papíralapú levéltári iratanyag gyakran ku-

tatott részét. A kötetek digitalizálására azonban e készülék nem alkalmas. 

A beszerzett Canon MS 300-as mikrofilm szkenner és olvasó berendezéssel egyrészt ol-

vasni tudjuk meglevő mikrofilmjeinket, de további célunk az, hogy kihasználva a készülék 

szkennelési funkcióját, digitalizáljuk mikrofilmjeinket, melyeknek fele ún. kameranegatív, te-

hát csak egy példányban van meg, s ilyen formában a kutatóknak nem volt kiadható, nehogy 

az egyetlen példány megsérüljön. 

A fenti készülékekkel tehát egyrészt a papíralapú iratokat tudjuk digitalizálni A/3-as mére-

tig, másrészt a mikrofilmek olvasása-digitalizálása is megoldódott. 

Az A/3-as méretnél nagyobb iratok, térképek, tervdokumentációk stb. digitalizálásához 

szükséges lesz egy digitális fényképezőgép beszerzése. 

A fenti készülékekkel az iratanyag használatát, védelmét tudjuk elérni, s az iratok egy ré-

szének később az Interneten történő közzétételét tudjuk előkészíteni. 

Az év folyamán megtörtént a levéltár leendő, Múzeum u. 4. sz. alatti ingatlanára a tervezői 

pályázat kiírása, majd a tervező megbízását követően megkezdődött a tervezési munka. 
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II. A LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 

A levéltár munkatársait áthelyezéssel, változatlan munkabérrel és pótlékokkal vette át Vác 

város, illetve a vezető pótléka emelkedett a munkaköri besorolás változása miatt és a külön 

váci intézményvezetői pótlék következtében. 

A váci levéltár munkatársainak száma 4 és fél fő (1 vezető, 2 segédlevéltáros, 1 levéltári 

kezelő és 1 kisegítő fél munkaidőben). 

Csuhaj Krisztián jelenleg végzi a Magyar Országos Levéltár felsőfokú segédlevéltárosi 

tanfolyamának II. évfolyamát, végbizonyítványt 2005 nyarán szerez. 

Horváth Ferenc tagja volt a Levéltári Kollégium által létrehozott állandó munkabizottság-

nak, mely a minta iratkezelési szabályzatokat és irattári terveket véleményezi. 

 

 

 

A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 

 

 

Elsődleges szakmai feladatunk volt, hogy 2800 fm iratanyagot előkészítsünk (dobozolás, 

kötegelés, feliratozás stb.) a Pest Megyei Levéltárba történő beszállításra és gondoskodjunk a 

Vácott maradt iratanyag egy részének (kb. felének), valamint a szakkönyvtárnak az épületen 

belüli új, a Ferenc Rend által az emeleti részen kijelölt raktárakban, illetve munkaszobákban 

történő elhelyezésére. 

További feladatokat jelentett a hiányzó eszközök beszerzése, a berendezkedés a bérbe vett 

helyiségekben. 

 

 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 

 

Az átmeneti állapot miatt gyűjtőterületi munkánk során az aktuális ügyeket intéztük el, 

szervellenőrzést 1 alkalommal végeztünk. 

Vác Város Polgármesteri Hivatalával egyeztettük a város irányítása alá tartozó szerveket: 

az intézményeket és a többségi önkormányzati tulajdonban levő gazdálkodó szervezeteket. 

Folyamatosan vezettük az illetékességi területünkhöz tartozó szervek számítógépes nyil-

vántartását. 

Előkészítettük a Váci Püspökséggel a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár őrzésére vonatkozó 

letéti szerződést, melynek aláírására 2005-ben kerül sor. 

 

 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 

 

A 2004-es esztendő első felében 15 szervtől, illetve magánszemélytől vettünk át 37,28 ifm 

terjedelmű iratanyagot, amit 18 fondba, illetve állagba soroltunk be. 

(A részletes kimutatást lásd az 1. sz. mellékletben!) 
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V. RENDEZÉS 

 

Rendezési feladatokat az egyéb munkák miatt csak kismértékben tudtunk végezni. A raktá-

ri rendezés során felhordtunk minden iratanyagot a földszintről az emeleti raktárakba (450,00 

fm). 

 

Középszintre 2,68 fm 

Darabszintre 2,22 fm 

Raktári rendezés 450,00 fm 

 

 

VI. IRATSELEJTEZÉS 

 

Iratselejtezést nem végeztünk. 

 

 

VII. SEGÉDLETKÉSZÍTÉS 

 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre rendezett iratokról. 

Kiegészítettük és a változásokat átvezettük a topográfiai nyilvántartásban. 

Elkészítettük a levéltár fondjegyzékének tervezetét az új fondfőcsoportok szerinti beosz-

tásnak megfelelően. 

 

 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. Ügyfeles ügyeinket 5 munkana-

pon belül végeztük el. 

Az év utolsó negyedében kutatási engedélyt nem adtunk ki. 

 

 

IX. KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 

 

Horváth Ferenc —  Megkezdte Vác város végrendeleteinek 1706–1750 között keletkezett 

szövegeinek kiadásra történő előkészítését. 

 Megírta és szerkesztette a Ráckevei kistérség c. tanulmányát. (Megje-

lent 2004-ben a Kincses könyvek – kistérségek értékleltára c. sorozat-

ban a Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. kiadásában.) 

 Szerkesztette ugyanezen sorozatnak a Dunakeszi és a Monori kistér-

ségről megjelent köteteit. 
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X. KÖZMŰVELŐDÉS 

 

Kamarakiállítást rendeztünk Pikéthy Tibor zeneszerzőről és karnagyról a Pikéthy Tibor 

Zeneművészeti Szakközépiskolában az iskola névfelvétele alkalmából. 

Megkezdtük az id. Hörömpő Gergely Kisvácról készült fényképfelvételeit bemutató kiállí-

tás előkészítését (negatívok szkennelése). 

 

 

IX. SZAKKÖNYVTÁR 

 

2004-ben érdemi könyvbeszerzés nem történt. A kiadványok (megkezdett sorozati művek 

köteteit) egy részét még a Pest Megyei Levéltár rendelte meg és fizette ki. A városi levéltár 

saját költségvetéséből mindössze két kötetet vásárolt. Előfizettünk szakközlönyökre és szak-

folyóiratokra. 

A szakkönyvtári feladatokat Laczkó Tiborné végezte. (A szakkönyvtári beszámolót lásd 

külön!) 

 

 

Vác, 2005. január 24. 

 

 

 

 

       Dr. Horváth Ferenc 

            mb. igazgató 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2004. évi iratgyarapodásáról 

 

 

Sorszám Levéltári jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 

1. V. 97-g Vác város polgármesterének iratai – Vég-

rendeletek 1872–1927 0,50 

2. VIII. 52 Váci Karolina R. K. Kereskedelmi 

Leányközépiskola (1941-ig Váci R. K. Női 

Felső Kereskedelmi Iskola) iratai 1937–1948 0,17 

3. VIII. 54 Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereske-

delmi és Vendéglátóipari Szakmunkáskép-

ző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. 

B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája, 

1978-ig Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakmunkásképző Iskola) iratai 1955–1994 2,67 

4. VIII. 55 I. Géza Király Közgazdasági Szakközépis-

kola (1964-ig Váci Közgazdasági Techni-

kum, 1968-ig Közgazdasági Technikum és 

Szakközépiskola, 1990-ig Közgazdasági 

Szakközépiskola) iratai 1961–1990 1,32 

5. XIII. 1-b Családi fondok töredékeinek levéltári gyűj-

teménye – Pikéthy család iratai 19–20. század 0,35 

6. XIV. 4 Lehotka Gábor zeneszerző és orgonamű-

vész iratai 1963–1998 5,61 

7. XIV. 6 Dr. Sápi Vilmos iratai 20. század 2,20 

8. XV. 4 Kisnyomtatványok levéltári gyűjteménye 20. század 7,35 

9. XV. 5 Képes levelezőlapok levéltári gyűjteménye 20. század 0,10 

10. XV. 6 Fénymásolatok levéltári gyűjteménye 18–20. század 2,96 

11. XV. 51 Térképek levéltári gyűjteménye 20. század 0,05 

12. XV. 61 Tervdokumentációk levéltári gyűjteménye 1951–1992 8,00 

13. XXIX. 111 Pest Megyei Nyomda Vállalat iratai 1952–1992 5,93 
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Sorszám Levéltári jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 

14. XXIX. 115 Pestvidéki Nyomda iratai 1945–1950 0,02 

15. XXIX. 1000/7 MAR Közúti Teherszállító Bt., Vác iratai 1993–2002 0,01 

16. XXIX. 1000/9 Sinkó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Vác 

iratai 2003–2004 0,01 

17. XXIX. 1000/11 STANDARD-X Építőipari, Szolgáltató, 

Kereskedelmi Kft., Vác iratai 

1992–1994, 

1997 0,01 

18. XXIX. 1000/20 Zala és Társa Játékterem és Kereskedelmi 

Kft., Vác iratai 1991–2002 0,02 

Összesen: 37,28 

 

 

Összesítés: 

Fondfőcsoport Terjedelem (ifm) 

V. 0,50 

VIII. 4,16 

XIII. 0,35 

XIV. 7,81 

XV. 18,46 

XXIX. 6,00 

Mindösszesen: 37,28 

 

 

Vác, 2005. január 24. 



2. sz. melléklet 

 

 

Kimutatás a Vác Város Levéltárában2004-ben végzett rendezésekről 

 

 

Középszintre 

 

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

VIII. 59 Váci Karolina R. K. Kereskedelmi Leány 

Középiskola (1941-ig Váci R. K. Női Felső 

Kereskedelmi Iskola) iratai (Csuhaj) 

1937–1948 0,01 

XXVI. 62 Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereske-

delmi és Vendéglátóipari Szakiskola iratai 

(Csuhaj) 

1955–1990 (–1994) 2,67 

Összesen: 2,68 

 

 

Darabszintre 

 

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

V. 472-d Vác város polgármesterének iratai – Közigazga-

tási iratok (Hörömpő) 

1934–1937 2,22             

(19 202 fólió) 

 

 

Mindösszesen 

 

Középszintre 2,68 fm 

Darabszintre 2,22 fm (19 202 fólió) 

 

Vác, 2005. január 24. 


