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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2011-es esztendőben intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei részben biz-
tosítottak voltak. Az éves munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni tud-
tuk, de elvégzendő feladatainkat néhány tényező – jogszabályi kötelezettség következtében a 
levéltárban őrzött titkos ügykezelés alá tartozó iratok előkészítése (rendezése és jegyzékelése) 
visszaminősítésre, hosszabb ideig tartó betegállományok és előre nem látható, be nem terve-
zett munkák – miatt év közben át kellett tervezni. 

Szakmai feladatainkat a törvényi előírásoknak megfelelően végeztük. Munkánkat ez évben 
is a hatályos jogszabályok, illetve a levéltár irányító szerve, Vác Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, illetve az általa megbízott szervek, a Művelődési és Oktatási Bizottság, 
valamint Vác Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési és Oktatási Osztálya, továbbá a 
szakmai felügyeleti szerv, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Osztályának iránymu-
tatása, valamint a vezető szakfelügyelő ajánlásai alapján folytattuk. Vác Város Önkormányza-
tának Közművelődési és Oktatási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2011. évi 
munkatervét, és azt felterjesztettük az illetékes minisztériumnak, illetve a vezető szakfelügye-
lőnek. 

A levéltár szakalkalmazott munkatársai belső helyettesítés esetén az adminisztrációs fel-
adatok egy részét (jelentések készítése, pénzkezelés, nyilvántartások vezetése stb.) is ellátták, 
ugyanakkor az épület gondozási, az ezzel kapcsolatos gondnoki feladatok időt vettek el a 
szakmai munkától. 

Tervezett közművelődési feladatainkat teljesítettük. Jóllehet a közművelődési programok 
tartalmát és mennyiségét a jelenlegi jogszabályok nem határozzák meg a levéltárak részére, 
azok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak ezeknek az intézményeknek az életében is. Ezért né-
hány nagyobb rendezvény megtartására koncentrálva arra törekedtünk, hogy minél többen 
kapcsolatba kerüljenek a levéltárral, rendezvényeink minél nagyobb közönséget vonzzanak. 
Azokon a rendezvényeinken, amelyeken – egyébként nagy árkedvezménnyel – pl. kiadványa-
ink is megvásárolhatók lettek volna, alig-alig volt érzékelhető az érdeklődés, ellenben a levél-
tári napon megtartott történeti képvetítés sok lelkes érdeklődött vonzott. 

Levéltárunk – szem előtt tartva, hogy tudományos intézményként feladata a városra vonat-
kozó történeti források és tanulmányok publikálása – két kötet kiadásának előkészítését vé-
gezte el. Egy kötet készült el a Váci Történelmi Tár sorozatban – Horváth Lajos törökkori 
monográfiája –, melynek bemutatására 2012 elején kerül sor, és a váci végrendeleti kötet 
részbeni előkészítése (adatbevitel, fordítás, lektoráltatás) történt meg, melynek szerkesztése, 
mutatózása és nyomdai előkészítése (képszerkesztés, tördelés) 2012-ben történik meg, és vár-
hatóan – függően az anyagi lehetőségektől – nyomdai kivitelezése is. 

A levéltár szakfelügyelője, Katona Klára a 2011. évi ellenőrzési tematika alapján a követ-
kező területeket vizsgálta: 1. Az E-Archivum nyilvántartási moduljainak feltöltöttsége, veze-
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tettsége. 2. A 2012-ben esedékes raktárminősítés előkészítése. 3. A 2002. évi ajánlás szerinti 
új fondszerkesztési szabályok végrehajtásának helyzete. Az ellenőrzésről készített jelentés ér-
demi hiányosságot nem tárt fel, a rögzített javaslatokat a 2012. évi munkatervbe bevesszük. A 
jelentés egy-egy példányát megkapta mind a fenntartó önkormányzat, mind az intézmény. 

A levéltár gazdasági ügyeit, pénzügyi könyvelését végző Madách Imre Művelődési Központ 
gazdasági csoportjával és gazdasági igazgatójával zökkenőmentes volt az együttműködésünk. 

 

* 

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetés keretén belül 
határozta meg a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. Vác város polgármestere 
által 2011. szeptember 28-án kiadott körlevél azonban minden az év utolsó negyedévébeni új 
kötelezettségvállalást (értéktől függetlenül minden kifizetést, kivéve a vis major eseteket, pá-
lyázatokat, támogatásokat és átvett pénzeszközöket) polgármesteri, ill. költségvetési kabinet-
vezetői engedélyhez kötött. Ennek következtében több célt nem valósíthattunk meg. Szakmai 
szempontból különösen indokolatlannak tartjuk, hogy a 2012. évre nem fizethettünk elő 
egyetlen szakmai folyóiratot és egy helyi lapot sem, jóllehet e periodikák éves előfizetési díja 
nem éri el a 34 ezer forintot. Ugyancsak nem fizethettünk elő egy CD-jogtárat (évi 105 ezer 
forint), ami egyrészt a tájékozódást, másrészt a levéltári jogszabálygyűjteményünk folyama-
tosságát biztosította volna. (Természeténél fogva levéltárunk rendelkezik a városban a legna-
gyobb történeti jogszabálygyűjteménnyel, ami a szakmai munkát segíti elő – nemcsak a törté-
neti kutatásokat, hanem pl. ügyfeles ügyek esetében az iratok tartalmának az értelmezését, 
megértését is. Ez vonatkozik azokra a kutatókra is, akik majd évtizedek elteltével fogják 
használni a levéltári anyagot, de a bennük szereplő jogszabályokat esetleg majd nehezen tud-
ják értelmezni a jogszabályi háttér hiányában.) 
A levéltár 2011. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2011. évi KSH-
statisztikai beszámoló adatai): 

 
BEVÉTELEK Terv/eFt Tény/eFt 
Intézmény működési bevétele 550 1 067 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – – 
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök – 28 312 
    - ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás 25 492 25 370 
    - ebből pályázati támogatás – 1 466 
    - ebből EU-támogatás – – 
Egyéb bevételek (kamat, pénzmaradvány, magánszemélytől 
átvett pénzeszköz) 

– 165 

Bevételek összesen: 26 042 29 544 
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KIADÁSOK Terv/eFt Tény/eFt 
Személyi juttatások 11 765 12 814 
Munkaadót terhelő kiadások 3 093 3 291 
Dologi kiadások 11 184 8 648 
Felújítási kiadások – – 
Felhalmozási kiadások – – 
Egyéb kiadások – – 

Kiadások összesen: 26 042 24 753 
  

EGYÉB PÉNZÜGYI ADATOK   
A tevékenységet ellátó szervezet bevételéből kiemelt adatok   
Mecenatúra, szponzoráció – 900 

Bevételek összesen: – 900 
 
A IV. negyedévi költségelvonás következtében épület-karbantartási munkák (a pince to-

vábbi átalakításának, kiállítóhellyé történő fejlesztésének megterveztetése, költségbecslés ké-
szíttetése) és fejlesztések (szerver cseréje) maradtak el, és néhány szakmai tervünk (iratrestau-
rálás) nem, vagy csak csökkentett mértékben (könyvtárfejlesztés) valósulhatott meg. 

Vác Város Önkormányzata által megjelentetett három kiadvány (a történeti városkalauz 
magyar és angol nyelvű változata, valamint Fekete István főtérről készített fényképalbuma), 
továbbá a levéltári kiadványok értékesítése céljából bizományosi szerződést kötöttünk minden 
helyi könyvesbolttal, valamint a Könyvtárellátó Vállalattal és egy budapesti székhelyű online 
könyvkereskedő céggel (historiaantik.hu). Az e cégek által történt értékesítésből befolyt bevé-
teleket egyre nehezebb volt „behajtani”, ezért kénytelenek voltunk (és leszünk) a bizományosi 
szerződéseket felbontani a nem fizető cégekkel. 

Bevételeink a kiadványok értékesítéséből, a reprográfiai (fénymásolás, fényképezés, 
szkennelés) díjakból, a kutató-vendégszoba használatából, kis mértékben az II. Váci Ünnepi 
Könyvhétvége részvételi díjaiból, a váci önkormányzattal kötött szerződés alapján bértárolási 
díjból, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma által megítélt pályázati támo-
gatási összegekből származott. Egy magáncégtől jelentős támogatást (900 ezer forint) kaptunk 
az év végén, mely összeg felhasználása a következő évben történik meg. Vác Város Képvise-
lő-testületének Közművelődési és Oktatási Bizottsága 100 ezer forinttal támogatta a könyv-
hétvége megvalósítását. Az összeget reklámcélokra (plakát, meghívó, molinó, nyomtatópat-
ron) fordítottuk. 

Külön alszámlára (művelődési központ) fizettük be a Vác Város Önkormányzata által ki-
adott három kiadvány – melyek forgalmazásával levéltárunkat bízta meg az önkormányzat – 
értékesítéséből származó bevételeket. 

 
 
 
 
 
 



 5

A levéltár pályázati tevékenysége 
 

2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiumához adtunk be pályázatokat. Az 
alábbi kimutatás szerint 75%-os eredményt értünk el a pályázati tevékenység során. 
 
 
Kimutatás a 2010-ben elnyert pályázati támogatásról 
 

A pályázat témája Igényelt összeg Elnyert támogatás 
 forint 

1. Forráskiadvány előkészítése – Váci végrendeletek III. 
(NKA Levéltári Kollégium) 641.800.- 282.572.- 

2. Savmentes irattároló doboz beszerzése 
(NKA Levéltári Kollégium) 283.125.- 283.125.- 

3. Iratrestaurálás 
(NKA Levéltári Kollégium) 790.000.- 700.000.- 

4. Levéltári szakkönyvtár állományának gyarapítása 
(NKA Levéltári Kollégium) 350.000.- 350.000.- 

5. Maradandó értékű magániratok megvásárlása: Still 
Ferenc irathagyatéka 
(NKA Levéltári Kollégium) 350.000.- 200.000.- 

Összesen: 2.414.925.- 1.815.697.- 
 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések fejlesztése 
 
A 2006-ban átadott levéltárépület váratlan állagromlására is fény derült egy viharkár kapcsán. 
2011. december 7-én vihar rongálta meg az északnyugati udvari szárny tetőzetének bádogfe-
dését (attika lefedés és lengőszegély). A szerencsére viszonylag csekély kár (55 ezer forint) 
tizedrészét egy biztosító cég megtérítette. A viharkárt másnapra helyreállíttattuk, de ugyanak-
kor a javítás közben kiderült, hogy a tetőlécezés a rossz szellőzés miatt elkezdett gombásodni. 
E hibát azonnal jeleztük a polgármesteri hivatalnak. 

 
* 

 
A levéltár műszaki berendezéseinek korszerűsítésére ez évben nem fordítottunk lényeges ösz-
szeget, valamennyi beszerzésünk százezer forint alatti volt. Beszereztünk egy darab 
notebookot, ami a raktárakban folytatandó feldolgozó munkához és a közművelődési munká-
hoz (vetítések) szükséges. Sort kerítettünk egy monitor cseréjére, és egy 750 Mb-os külső 
winchestert vásároltunk a nagy terjedelmű elektronikus szakkönyvtári anyagok pályázati úton 
történő megvásárlásához, vagyis szállításához és tárolásához. Vásároltunk egy darab 50 mm-
es makro objektívet a nagyméretű dokumentumok fényképezéséhez. A levéltári bútorzatot a 
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kutatóteremben egy darab szekrénnyel egészítettük ki, amiben a szakkönyvtári CD/DVD-ket 
helyeztük el. Udvari rendezvényeink lebonyolításához vásároltunk egy kisebb teljesítményű 
hangosító berendezést, valamint beszereztünk egy porszívót. 

500.000 forinton felüli beszerzés 2011-ben nem volt. 
 

* 
 

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 levéltári kezelő, főmunkatárs (adminisztrátor, szakkönyvtáros és gazdasági ügyinté-

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

továbbra is kerestünk minden lehetőséget, amivel gyorsíthattuk a nagy mennyiségű mikrofilm 
és videoszalag feldolgozását, digitalizálását, kutathatóvá tételét és segédletek készítését. En-
nek érdekében pályáztunk Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Váci 
Kirendeltségén egy fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, ami 2011. március 1. és de-
cember 31. között valósult meg. Ez idő alatt a foglalkozatott személy befejezte a mikrofilmek 
digitalizálását, és megkezdte a helyi rádiók és televíziók SVHS-videokazettáinak rendezését. 

Hörömpő Zsolt nyugdíjas segédlevéltárost elektronikus segédlet (lajstrom) készítésével 
bíztuk meg. 

Vida Ákos eredményesen elvégezte a Magyar Országos Levéltár által szervezett 
segédlevéltárosi tanfolyamot (OKJ 54 322 02 0000 0000 azonosító számú). 

Horváth Ferenc elvégezte a Budapest Főváros által szervezett Levéltárigazgatás – vezetői 
ismeretek, az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet alapján akkreditált tanfolyamot. 

Horváth Ferenc és Tóth Gergely esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal elvégezte a „C” tí-
pusú nemzetbiztonsági ellenőrzést, mely – jogszabályi rendelkezés alapján – a levéltárban őr-
zött minősített (szigorúan titkos, titkos stb.) iratok visszaminősítését megelőző levéltári eljárás 
lefolytatása miatt volt szükséges. 
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Tóth Gergely részt vett a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és a Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet által A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény a gyakorlatban című kép-
zésen. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Horváth Ferenc tagja volt a Magyar Or-
szágos Levéltár ellenőrzését végző szakfelügyelői bizottságnak. 

Horváth Ferenc tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének, a Váci Múzeum Egyesület el-
nökségének, a helyi kegyeleti munkacsoportnak és a helyi választási bizottságnak. 

A Váci Múzeum Egyesület éves közgyűlése keretében adta át a Tragor Ignác Emlékérmet 
az idei díjazottaknak. A közösségi elismerést Vác Város Levéltára kapta meg a laudáció sze-
rint „a közgyűjtemény példaértékű társadalmi hasznosításáért, tudományszervező és népsze-
rűsítő tevékenységéért és a kutatási eredmények közzétételéért.” 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 
Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük az iratselejtezések szabályszerű le-
bonyolítását. 

6 darab iratkezelési szabályzatot (4 iskola, 2 szociális intézmény) véleményeztünk. Jóvá-
hagytunk 3 iratselejtezési jegyzőkönyvet (1 önkormányzati szerv, 2 oktatási intézmény). 

57 gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának átvétele érdekében vettük fel a 
kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság értesítése alapján a vég-, illetve felszámo-
lókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 
Levéltárunk iratállománya 2011-ben 20,53 iratfolyóméter iratanyaggal – benne 184 db video-
kazettával és 13 cd/dvd-vel – gyarapodott. (A 2011. évi iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. 
sz. melléklet) 

Az iratanyag nagyobbrészt megszűnt városi intézmények (Hámán Kató Általános Iskola, 
Karacs Teréz Kollégium) irataival, Vác Város Önkormányzata Főmérnöksége által átadott 
tervtári dokumentációval (tervdokumentációk, térképek másodpéldányai, meg nem valósított 
tervek, tanulmánytervek stb.), kiemelkedő életművet maguk után hagyó magánszemélyek – 
dr. Gánti Tibor biológus, Lehotka Gábor orgonaművész és zeneszerző – irataival, valamint a 
helyi rádió és televízió adásainak hang- és képanyagával növekedett. 

Ebben az esztendőben örvendetes módon több magánszemély adott át, illetve ajándékozott 
iratokat (gyászjelentések, levelezés, fényképek, eseményekről készített mozgóképek) a levél-
tárnak. 

Befejeztük a Magyar Országos Levéltártól vásárolt mikrofilmjeink digitalizálását, és ennek 
során 19 629 felvételt készítettünk. (A digitalizált iratanyag részletes kimutatása: 2. sz. mel-
léklet) 

Elvégeztük a Madách Rádió 2011-ben átvett, továbbá megkezdtük az Elektro Szignál TV 
hang- és képfelvételeinek rendezését és jegyzékelését. 

Vác Város Önkormányzata jegyzőjének megkeresése alapján még 2010-ben bértárolási 
szerződést kötöttünk az önkormányzattal – enyhítendő a központi irattár raktározási gondjain 
–, és ideiglenes jelleggel kezelésre átvettük a hosszú (általában 50 év) megőrzési időt igénylő, 
részben a Pest Megyei Levéltár, részben Vác Város Levéltára illetékességi körébe tartozó 
gyámügyi iratokat. Ezek a megszűnt Váci Járási Tanács (Hivatal), 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
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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
 
 
 

V. RENDEZÉS 
 
Rendezési feladataink nagyobb részét teljesítettük, illetve a minősített iratokkal kapcsolatosan 
be nem tervezett feladatokat is elvégeztünk. (A rendezési munkák részletes kimutatása: 3. sz. 
melléklet) 
 

Raktárrendezés 248,00 fm  
Alapszintre 20,51 fm  
Középszintre 20,73 fm  
Darabszintre 6,69 fm (34 842 fólió) 

 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Osztálya által jóváhagyott iratselejtezési terv 
alapján kiemeltük Vác város polgármestere 1872–1950. évi irataiból – annak darabszintű ren-
dezése során – a selejtezésre javasolt iratokat, és ezzel e munkát ez évben befejeztük. A selej-
tezési jegyzőkönyvet 2012-ben küldjük meg jóváhagyásra a szakfelügyelet útján a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának. 
 
 
 

VII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ÉS SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 
 
Folyamatosan vezettük az Egységes, elektronikus levéltári nyilvántartást (EELNYIR) és az 
ehhez kapcsolódó egyéb alapnyilvántartásokat (szerv- és fonddosszié stb.). Az elektronikus 
forma mellett hagyományos (papíralapú) formában továbbra is vezettük a nyilvántartásokat. 
Naprakészen vezettük a tervezés-statisztikai (lyukkártya-rendszerű) kartonokat is, mivel en-
nek adatai alapján lehetett elkészíteni a levéltár éves statisztikai jelentését. 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre, számítógépes lajstromot a darab-
szintre rendezett iratokról. 

Lajstrom készült az 1872–1950 között keletkezett 1,64 fm terjedelmű közgyűlési (képvise-
lő-testületi) jegyzőkönyvekhez. 

Honlapunkon elérhető a levéltár fondjegyzéke, és ehhez kapcsolódóan néhány raktári jegy-
zék. 

A honlap strukturális átalakítását ez évben végeztettük el, s csak ezt követően tudjuk a 
fondjegyzéket tételenként módosítani. 
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VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 38 darab ügyfélszolgálati ügyünk 
volt, amelyeket a kialakult gyakorlat szerint öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott 
fénymásolatok száma 162 lap, a hiteles másolatok száma 1 volt. 

A kiadott kutatói látogatójegyek száma 2011-ben 52 darab – 2010-ben 38 – volt, tehát e 
szám enyhe növekedést mutat. Külföldi kutató és elutasított kérelem nem volt. A kutatási ese-
tek száma 155 volt (2010-ben 165). Az iratanyag-kérőlapok száma 95 darab volt. A 25 rep-
rográfiai megrendelés alapján kiadtunk 73 lap fénymásolatot, 32 szkennelt oldalt, és 61 digitá-
lis fényképfelvételt készítettünk. 4 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak 
adott írásbeli felvilágosítások száma 10 darab volt. 

Az eddig digitalizált iratanyagainkat – részben anyagvédelmi, részben biztonsági céllal, 
részben a kutatás megkönnyítése végett – rámásoltuk az e célra beszerzett 2 Tb kapacitású 
winchesterre, és így – természetesen korlátozott lehetőségekkel – hozzáférhetővé tettük ezeket 
a kutatói számítógépeken. 

Iratanyagot három esetben kölcsönöztünk köttetés, restaurálás és munkavégzés céljából. 
 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 

2011-ben a Váci végrendeletek III. kötetének előkészítését (adatbevitel, fordítás, szerkesztés) 
végeztük és Horváth Lajos törökkori monográfiájának kiadását készítettük elő (mutató készí-
tése, szerkesztés). 

2011 márciusában Ipolyságon mutattuk be Gál Judit és Dujmov Milán a váci ortodox ke-
resztény közösségről írott kötetét. 

A levéltár honlapját kb. 5000 alkalommal látogatták meg 2011-ben. Az aktuális híreken túl 
a honlapon megjelentettük A Karay-Krakkerek – Egy váci polgár(mester)család a két világ-
háború között c. kiállítás kibővített anyagát, továbbá a III. Levéltári napon levetített 170 és a 
„karácsonyi meglepetésként” feltett további 23 db várostörténeti fényképet. 

A levéltári honlap gondozását, az anyagok technikai előkészítését és felrakását a levéltár 
vezetője és a segédlevéltáros végezte. 

A levéltár által megrendezett Karay-Krakker-kiállítás anyagának elektronikus változatát té-
rítésmentesen eljuttattuk CD-én minden a városban működő megyei, városi és egyházi oktatá-
si intézménynek és közgyűjteménynek. 

Mivel igény nem volt rá – a korábban lefolytatott megbeszélések ellenére – sem a Hétká-
polna-templom, sem az út menti keresztek és kápolnák történetét bemutató kötet előkészítő 
munkálataiban, sem a Madách Imre Művelődési Központ 35 éves történetét bemutató kézirat 
és kiállítás anyagának összeállításában nem vettünk részt. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Megrendezte a Karay-Krakkerek – Egy váci polgár(mester)család a két 
világháború között c., 149 tablóból álló kiállítást. 

 Végezte a Váci Történelmi Tár VIII., Váci végrendeletek III., 1771–1785 
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c. kötet anyagának feldolgozását, teljes egészében végezte az adatbevi-
telt, fordította a német és részben a latin nyelvű szövegeket. (24 ív) 

 Megkezdte a Váci helytörténeti olvasókönyvhöz az anyag összegyűjtését. 
 Szerkesztette és török szójegyzéket, mutatót készített Horváth Lajos Vác 

törökkori monográfiájához. 
  
Tóth Gergely Végezte a Váci Történelmi Tár VIII., Váci végrendeletek III., 1771–1785 

c. kötet anyagának feldolgozását, fordította a latin nyelvű szövegeket. 
 
 

X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

Levéltárunk 2011-ben is a „nyitott levéltárak” koncepció jegyében folytatta közművelődési 
tevékenységét. Ennek szellemében három nagyobb és több kisebb programot valósítottunk 
meg. A kiadásokat részben intézményi költségvetéséből, részben a Művelődési és Oktatási 
Bizottság támogatásából fedeztük (könyvhétvége). 

Június 4–5-én rendeztük meg az II. Váci Ünnepi Könyvhétvégét azzal a céllal, hogy a nem 
hivatásos könyvkiadók – könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyházak, települések, egyesüle-
tek, alapítványok és magánszemélyek –, melyek elsősorban a történeti Pest megyére vonatko-
zó kiadványokkal rendelkeznek, bemutathassák és nem utolsósorban árusíthassák ezeket. A 
rendezvény díszvendége volt Székelyudvarhely, Vác testvérvárosa. Köszöntőt mondott 
Fördős Attila polgármester és dr. Hermann Gusztáv Mihály székelyudvarhelyi történész. A 
könyvhétvégén 15 kiadó – fővárosi, Nógrád és Pest megyei, valamint váci – árusította kiad-
ványait. A kétnapos program keretén belül előadást tartott dr. Hermann Gusztáv Mihály 
(Székelyudvarhely), dr. Horváth J. András (Fővárosi Levéltár), B. Buzogány Árpád történész 
(Székelyudvarhely), dr. Kolumbán Zsuzsanna történész (Székelyudvarhely) és dr. Gyarmati 
György történész, főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az intézmé-
nyek kiadványmunkájáról. A Püski Kiadó bemutatta a váci Szabó Sándor: A zene metafiziká-
ja c. művét. A meghirdetett bábelőadás vihar miatt elmaradt. 

Szeptember 2-án nyitotta meg Fördős Attila polgármester és Pálos Frigyes egyházi múze-
umigazgató, kanonok a Madách Imre Művelődési Központban A Karay-Krakkerek – Egy váci 
polgár(mester)család a két világháború között c. kiállítást, melynek anyagát levéltári iratok-
ból, a leszármazottak által őrzött fényképekből és tárgyi emlékekből állítottuk össze. A ren-
dezvényről beszámolt a nemzetközi, az országos és a helyi sajtó is. A kiállítás teljes anyagát a 
honlapunkra is feltettük. 

A Kulturális Örökség Napjai keretén belül szeptember 17–18-án levéltárunk is szervezett 
programokat: kiállítás-vezetést, épületbemutatást és egy „határjárást” követő oklevélírást. 

Intézményi fennállásunk 7. évfordulóján, október 1-jén megtartottuk a III. Váci levéltári 
napot. Mivel a még 2010 decemberében meghirdetett fényképpályázatra egyetlen pályamun-
kát sem küldtek be, ezért e napon a levéltár fényképgyűjteményének legérdekesebb új darab-
jait mutattuk be. A közönség tetszést nyilváníthatott, azaz „lájkolhatta” a képeket az élő 
Facebook-rendezvényen. A levéltári napot továbbra is olyan rendezvénynek tekintjük, mellyel 
erősíthetjük a váci polgárok kulturális aktivitását és kötődésüket szülővárosukhoz vagy lakó-
helyükhöz. 
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Levéltárunk is részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában az Önkormány-
zati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Levéltárosok Egyesülete által rendezett „Levéltárak a 
nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában” c. konferenciát, mely alkalomból kiállítottuk le-
véltárunk kiadványait. 

A levéltár-látogatók száma: 5 csoport és egyéni látogató, összesen 110 fő. 
Látogatók, résztvevők száma a rendezvényeken: 
 

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Könyvbemutató (Ipolyság) 20 
Ünnepi könyvhétvége 300 
Karay-Krakker-kiállítás 270 
Levéltári nap 40 
Kulturális Örökség Napjai 50 
Levéltárlátogató csoportok (5 alkalom) 90 
Egyéni látogatók 20 

Összesen: 790 
 

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 5 000 
 
Az Életút Alapítvány által lebonyolított helytörténeti vetélkedő (november) egyik állomása 

(színhelye) a levéltár volt. 
Horváth Ferenc részt vett a Váci Múzeum Egyesület elnökségének munkájában. 
 
 
 

IX. SZAKKÖNYVTÁR 
 

Továbbra is alapelvünk volt a levéltári szakkönyvtár fejlesztésekor, hogy elsősorban általános 
történeti munkákat, forráskiadványokat, kézikönyveket és helytörténeti kiadványokat szerez-
zünk be. Törekedtünk arra, hogy – részben a kiadóktól, részben a nyomdáktól – begyűjtsük a 
váci kistérségben, 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 NKA-tól pályázati úton szakkönyvtári fejlesztésre megítélt támogatást 2012-ben hasz-
náljuk fel. 

(Részletes beszámoló a könyvtári munkáról: 5. sz. melléklet) 
 
 
 

X. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban az Ön-
kormányzati Levéltárak Tanácsának munkájába. 
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Részt vettünk különféle szakmai rendezvényeken, konferenciákon és szakmai testületek 
ülésein. 

 
 
 

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 

Kiadványainkból rendszeresen ajándékként eljuttattunk egy-egy példányt a városban működő 
városi, megyei és egyházi fenntartású oktatási intézményeknek és közgyűjteményeknek, to-
vábbá cserekapcsolat alapján – cserepéldányként – a Magyar Országos Levéltárnak, az ön-
kormányzati, az egyházi és a szaklevéltáraknak, valamint néhány, intézményünkkel cserekap-
csolatban levő múzeumnak. 

Térítésmentesen eljuttattuk kiadványaink egy-egy példányát az Ipolysági Városi Könyv-
tárnak, 5–5 példányt a Németországban működő Németországi Magyar Szervezetek Szövet-
ségének (Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland, BUOD), valamint egy-egy pél-
dányt a németországi, tübingeni Dunai Sváb Történeti és Néprajzi Intézetnek (Institut für 
Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, IDGL). 

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 is. 

 
* 

 
Levéltárunk 2011. évi működése során már érezhetők voltak a gazdasági válság jelei. Ennek 
ellenére a szakmai munka eddigi színvonalának megőrzésére törekedtünk. Fontos feladatunk-
nak tartjuk, hogy a levéltárat mint intézményt, feladatait, munkáját minél többen megismerjék 
és kihasználják azt a lehetőséget, amit egy helyi intézmény nyújtani tud. 

Vác, 2012. január 30. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 



1. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2011. évi iratgyarapodásáról 
 
 

A levéltári anyag 
Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet megnevezése évköre terjedelme (ifm)

1. VIII. 63-d Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközép-
iskola (1948-tól Közgazdasági Gimnázium, 
1952-től Közgazdasági Középiskola, 1954-
től Állami Közgazdasági Technikum, 1964-
től Közgazdasági Szakiskola, Gép- és Gyors-
íróiskola, 1987-től Friss István Közgazdasági 
Szakközépiskola) iratai – A Karacs Teréz 
Kollégium iratai 1952–2004 4,40 

2. VIII. 306 A Hámán Kató Általános Iskola iratai 1948–1990 6,07 
XIV. 1-f Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűj-

teménye – Grisza Ágost 1848-as honvédtiszt 
és családjának iratai 

(1800–) 
1843–1922 
(1970) 0,02 

3. 

XIV. 1-g Still Ferenc iratai 1942–1990 0,15 
4. XIV. 4 Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész 

iratai 
1970-es 
évek–2010 2,57 

5. XIV. 10 Dr. Gánti Tibor biológus iratai 1952–2008 2,40 
6. XV. 3 Vác város térképtára (kataszteri térképszel-

vények) 1883 0,15 
7. XV. 12 Vác város tervtára 1951–2010 2,76 
8. XV. 21 Vác várostörténeti iratok levéltári gyűjtemé-

nye 
1917, 1970–
1983 0,03 

9. XV. 26 Nyomtatványok levéltári gyűjteménye 
(gyászjelentések) 1962–2004 0,01 

10. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 1920–1970-
es évek 0,14 

11. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári gyűjteménye 1981, 2009–
2011 13 db 

12. XV. 49 Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 
(A Madách Rádió és Televízió adásai; Ger-
gely Sándor felvételei) 1990–2004 

1,81 
(171 db) 

13. XXIII. 503-a Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának ira-
tai – Elnöki, bizalmas és titkos iratok, Ház-
ingatlan államosítási jegyzék∗ 1952 0,01 

                                                 
∗ Iratátvétel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától. 
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A levéltári anyag 
Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet megnevezése évköre terjedelme (ifm)

14. XXIX. 
3001/37. 

Csődeljárás alá vont gazdálkodó szervezetek 
iratainak levéltári gyűjteménye – 
Wámoscher Kft., Vác ir. 2009–2010 0,01 

 
Összes iratgyarapodás 2011-ben: 20,53 ifm, 171 videokazetta, 13 db CD/DVD 
 
 
Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem (ifm) Fondok száma 
VIII. Tanintézetek, intézmények 10,47 2 
XIV. Személyek 5,14 3 
XV. Gyűjtemények 4,90 7 
XXIII. Tanácsok 0,01 1 
XXIX. Gazdasági szervek 0,01 1 

Mindösszesen:  20,53 14 
 
Vác, 2012. január 30. 



2. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a Vác Város Levéltárában 2011-ben végzett digitalizálásról 
 
 

XV. 37–a Saját iratanyagról készült mikrofilmek digitális másolatai 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem  
(fm-ről) 

Felvételek 
száma 

XII. 14-a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár, a Váci 
Püspöki Uradalom úriszékének iratai, Úri-
széki jegyzőkönyvek és iktatókönyvek 

1738–1847; 
1812–1846 2,44 16 899 

 Összesen: 2,44 16 899 
 
 

XV. 37–b Más gyűjtemények anyagáról készült mikrofilmek digitális másolatai 
 

Iratanyag megnevezése Iratfajta Évkör Felvételek 
száma 

Dr. Argenti Dömére vonatkozó iratok 
(Magyar Országos Levéltár) Ügyirat 1855, 1866 53 
A Ferenc Rend váci rendházának iratai 
(Pest Megyei Levéltár) 

Historia domus, Ordo 
divinorum 1720–1946 1 551 

Mohács előtti oklevelek 
(Magyar Országos Levéltár) Oklevél 1229–1525 666 
A Kegyes Tanítórend Váci Gimnáziumának 
török és magyar nyelvű iratai 
(Magyar Országos Levéltár) Levelezés 

1600, 1620, 
1629, 1682–

1685 79 
A váci Szent Miklós plébánia historia 
domusa 
(Magyar Országos Levéltár) Historia domus 1744–1851 381 
Népszavazások, országos és önkormányzati 
választások jegyzőkönyvei – Vác 
(Pest Megyei Levéltár) Jegyzőkönyvek 1990–2004 6 097 

Összesen: 8 827 
Mindösszesen: 25 726 

 
A munkát végezte: Vida Ákos, Zekéné Körmöndi Erzsébet 
 
Vác, 2012. január 30. 



3. sz. melléklet 
 

Kimutatás a 2011-ben végzett rendezésekről 
 
Raktárrendezés: XXIII., XXIX. és XXX. fondfőcsoport, 248,00 fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
 
Alapszintre: A 2011-ben átvett iratokból 20,51 fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
 
Középszintre 

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

XXXVII. 201-a Vác Város Önkormányzatának iratai – 
Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 1990–1995 1,70 

XXXVII. 201-b Vác Város Önkormányzatának iratai – 
Képviselő-testületi iratok 2002–2011 2,75 

XXXVII. 201-c Vác Város Önkormányzatának iratai – Bi-
zottságok iratai 1990–1996 1,54 

XXXVII. 202-b Vác Város Polgármesteri Hivatala Szerve-
zési és Jogi Osztályának, Szociális Osztá-
lyának és Szakmai Irányító Csoportjának 
együttesen kezelt iratai – Hagyatéki iratok 1992–1994 1,32 

XXXVII. 203 Vác Város Polgármesteri Hivatala Köz-
igazgatási Osztályának, Városgazdálkodási 
és Városfejlesztési Osztályának, főépíté-
szének és környezetvédelmi főelőadójának 
együttesen kezelt iratai 1991–1995 13,42 

Összesen: 20,73 
 
A munkát végezte: Vida Ákos 
 
 
Darabszintre 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió 

V. 93-a Vác város polgármesterének iratai – El-
nöki és légoltalmi iratok 
(Tóth G.) 

1898, 1936–
1949 0,07 340 

V. 93b Vác város polgármesterének iratai – 
Országmozgósítási bizalmas iratok 
(Tóth G.) 1942–1944 0,08 536 
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Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió 

XIV. 1-f Grisza Ágost 48-a honvédtiszt és csa-
ládjának iratai 
(Horváth F.) 

(1800–) 
1843–1922 

(1970) 0,02 175 
XV. 3 Vác város térképtárából 

(Tóth G.) 1883– 3,00 – 
XXIX. 4-a A Forte Fotokémiai Ipar Vállalat iratai 

– Szigorúan titkos, titkos és szolgálati 
(üzemi) használatra minősített iratok 
(Tóth G.) 1981–1993 0,90 7 116 

XXIX. 5-a A Híradástechnikai Anyagok Váci Gyá-
rának iratai – Szigorúan titkos és 
szolgálati használatra minősített ira-
tok 
(Tóth G.) 1981–1990 2,64 26 850 

Összesen: 6,69 34 842 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely 

 

 
Összesítés 
 

Raktárrendezés 248,00 fm  
Alapszintre 20,51 fm  
Középszintre 20,73 fm  
Darabszintre 6,69 fm (34 842 fólió) 

 
Vác, 2012. január 30. 
 



4. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a 2011-ben végzett segédletkészítésről 
 
Itt csak a rendezéssel és a digitalizálással össze nem függő segédletet mutattuk ki, mivel a da-
rab és középszintre rendezett iratok mindegyikéhez elkészültek a megfelelő szintű segédletek. 
 
 
Lajstrom 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem 
(fm-ről) 

V. 91-a Vác Város Képviselő-testületének iratai, Köz-
gyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 
(13 562 rekord) 1872–1950 1,64 

 Összesen: 1,64 
 

A munkát végezte: Hörömpő Zsolt 

 

Vác, 2012. január 30. 
 



5. sz. melléklet 
 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett munkáról 

 
1. A könyvtári munkát végezte:  Laczkó Tiborné 
 beosztása:    levéltári kezelő 

ráfordított idő:    400 óra (50 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 

Új szerzemény V/6216–V/6425 V/4221–V/4430 210 319 644.431.- 
Kiegészítés V/6426–V/6505 régi 80 125 238.893.- 
Összesen   290 444 883.324.- 
 ebből folyóirat  32 38 58.525.- 
 ebből könyv  258 406 824.799.- 

  
 Digitális adathordozó 
  Leltári szám Raktári szám Mű Db Érték 

Új szerzemény D/149–D/169 D/136–D/156 21 21   49.000.- 
Kiegészítés D/170–D/171 régi 2 13 104.000.- 
Összesen   23 34 153.000.- 

  
 2011. évi gyarapodás összesen: 

* kötet és digitális adathordozók db száma együtt 

 

   *Mű *Rakt. 
egység Érték 

   231 478 1.036.324.-

 Beszerzés módja 
 Vétel Ajándék Csere 

Folyóirat 39.185.- Folyóirat 16.340.- Folyóirat 3.000.- 
Könyv 337.441.- Könyv 303.861.- Könyv 183.497.- 
Digit. adath. 102.000.- Digit. adath. 38.000.- Digit. 

adath. 
13.000.- 

Összesen: 478.626-  358.201.-  199.497.- 
  
2.2. Selejtezés: 2011. év folyamán történt selejtezések során az állomány csökkenése: 
 

 
 Mű Rakt. egység Érték (Ft) 

könyv 3 81 17.200.- 
folyóirat 13 180 12.837.- 
Összesen: 16 261 30.037.- 

 A selejtezésre vonatkozó akta száma: a 344/2011. lt. szám. 
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2.3. Összállomány 2011. december 31-én: 
    

*Mű *Rakt. 
egység Érték 

   4692 10636 10.286.559.- 
  ebből folyóirat 243 2423 1.531.600.- 
  ebből könyv 4293 7947 7.092.414.- 
  ebből digit. adathordozó 156 266 1.662.545.- 

 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént: V/ 6216– V/6505 lásd fenti leltári szám,  

     és D/149 – D/171 lásd fenti leltári szám. 
3.1. Egyéb leltározandó anyag: nincs 
3.2. Újra leltározásra került mű: nem volt 
3.3. Állomány és leltárellenőrzés: 
 A 2010-ben elkezdett, a szakkönyvtár teljes körű állományellenőrzése munka befejeződött, 

melynek eredménye a 251/2011. lt. sz. jelentésben szerepel. 
A hiány 1 mű, 1 kötet 600.-Ft értékben, mivel a könyv nem tartozik szorosan a könyvtár gyűjtő-
körébe, azt selejteztük és töröltük az állományból. 

  
4. Katalógus 
 Az évi szerzemény katalogizálása: megtörtént: 313 db katalógus. 
  
5. Állomány védelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 71 kötet köttetése 192.888.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 64 mű, 77 dokumentum 
  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka: — 
  
 
Vác, 2012. január 19. 
 
Készítette:     Látta: 
 
 
 
  Laczkó Tiborné       Dr. Horváth Ferenc 
  levéltári kezelő     igazgató 
 
 


