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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2014-es esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei bizto-
sítottak voltak. A 2014. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 
tudtuk. Ugyanakkor betervezett feladatainkat előre nem látható munkák miatt év közben át 
kellett tervezni, és a munkatervben nem szereplő feladatokat is elvégeztünk. Ezek következté-
ben 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 Erőforrás Minisztérium 
Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának Köz-
művelődési és Oktatási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2014. évi munka-
tervét, és azt megküldtük az illetékes minisztériumnak, a vezető szakfelügyelőnek és intézmé-
nyünk szakfelügyelőjének. 

A levéltár az év folyamán teljes, ötfős létszámmal működött. Harmadik éve egy fő közcélú 
foglalkoztatottat és egy fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaztunk – nem egy időben – az 
év néhány hónapjában, akik segédletkészítési és rendezési feladatokat végeztek. Az ő bérüket 
a munkaügyi hivatalon, illetve a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül biztosították. 

Tervezett közművelődési feladatainkat teljesítettük. Két nagyobb rendezvényt valósítot-
tunk meg: a Kulturális Örökség Napi rendezvényt és a VI. Váci Levéltári Napot, és ez utóbb 
alkalommal ünnepeltük meg a levéltár intézményi fennállásának 10. évfordulóját, továbbá 
bemutattuk az új váci városkalauzt és a Váci végrendeletek III. kötetét. 

Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját és Facebook-oldalát. 
A Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadásában és finanszírozásában megjelent Vác 

Város Levéltáráról egy 16 színes oldalas levéltárismertető füzet. 
A tudományos tevékenységünk keretén belül 2014-ben megjelentettük a Váci végrendele-

tek III. kötetét, és folytatjuk a IV. kötet előkészítést, továbbá megkezdtük az I. világháború-
ban részt vett váciakra vonatkozó kiadványhoz az adatgyűjtést. 

Ez évben nem történt szakfelügyelői látogatás. 
Pályázati forrásokból (NKA, önkormányzati érdekeltségnövelő támogatás) bővítettük a le-

véltár műszaki berendezéseit. 
A levéltár gazdasági ügyeit, pénzügyi könyvelését végző Madách Imre Művelődési Központ 

gazdasági csoportjával és mb. gazdasági vezetőjével zökkenőmentes volt az együttműködé-
sünk. 

 

*



I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetés keretén belül 
hagyta jóvá a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2014-ben továbbra is hatály-
ban 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 
pénzeszközöket) csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában 
tehetünk. A közüzemi és egyéb szolgáltatói számlákat jelentősebb határidőbeli csúszások nél-
kül ki tudtuk egyenlíteni. 
 

A levéltár 2014. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2014. évi statisztikai 
beszámoló adatai): 

 
Bevételek (ezer Ft) 

1. Intézmények működési bevétele 1 181 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – 
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 31 001 
4. – ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás 24 027 
5. – ebből pályázati támogatás 3 105 
6. – ebből EU támogatás – 
7. Egyéb bevételek 3 869 
8. Bevételek összesen 36 051 

 
Kiadások (ezer Ft) 

9. Személyi juttatások 14 491 
10. Munkaadókat terhelő járulékok 3 921 
11. Dologi kiadások 9 554 
12. Felújítási kiadások – 
13. Felhalmozási kiadások 2 786 
14. Egyéb kiadások – 
15. Kiadások összesen 30 752 

 
A bevételek és a kiadások közötti különbség a keletkezett pénzmaradvány, melynek nagy 

része a városi kiadványok eladásából befolyt összegből tevődik össze. 
 

Bevételi tervünket túlteljesítettük, az intézmény 2014-ben rendelkezésre álló költségvetési 
keretét kevés különbséggel felhasználtuk. A személyi kiadások 95,52 %-on teljesültek. A 
személyi kiadások a közcélú foglalkoztatási program keretén belül egész évben alkalmazott 
személy bérével nőttek (ez 100%-os támogatást jelentett). A dologi kiadások 80,18 os szinten 
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teljesültek a takarékos gazdálkodásnak megfelelően. Bruttó 500 forintot költhettünk (ebből 
307e Ft felhalmozás) az önkormányzati érdekeltségnövelő pályázati forrás keretének a fel-
használásával. A felhalmozás 99,5%-osan teljesült, és ennek keretén belül laptopot és szken-
nert vásároltunk. 

Bevételeinket 197%-osan teljesítettük. Az intézmény egész évi bevételei között (Egyéb 
bevételek) szerepelnek az önkormányzati kiadványok eladásából évek óta befolyt összegek, 
valamint a Nemzeti Kulturális alap által dologi kiadásokra megítélt 1.900 ezer Ft támogatás. 
Ez utóbbiból nagyméretű érintőképernyős lcd-monitort vásároltunk a kutatóterembe. 

Értékesítettük a Vác Város Önkormányzata által megjelentetett három kiadványt (a törté-
neti városkalauz magyar és angol nyelvű változata, valamint Fekete István főtérről készített 
fényképalbuma), továbbá a levéltári kiadványokat. 

Bevételeink a kiadványok eladásából, a reprográfiai díjakból (archív fényképek digitális 
másolatainak értékesítése, fénymásolás, fényképezés, szkennelés), a kutató-vendégszoba 
használatából, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma által megítélt pályá-
zati támogatási összegekből származott. 

Külön alszámlára fizettük be a Vác Város Önkormányzata által kiadott három kiadvány – 
melyek forgalmazásával levéltárunkat bízta meg az önkormányzat – értékesítéséből származó 
bevételeket. 

 
 

A levéltár pályázati tevékenysége 
2014-ben számoltunk el a 2013-ban megítélt 1.209 ezer forint NKA-as pályázati támoga-

tással (szakkönyvtár fejlesztése, kiadvány előkészítése, iratanyag köttetése, iratanyag restaurá-
lása) és a 2014-ben megítélt 1.900 ezer forint, szintén NKA-as támogatással (érintőképes mo-
nitor). 

 
 

Kimutatás a 2013–2014-ben elnyert és 2014-ben felhasznált pályázati támogatásokról 
 

Igényelt összeg Elnyert támogatás 
A pályázat témája, célja 

forint 
Támogatás 
intenzitása 

1. Szakmai, módszertani kiadványok előké-
szítése – Váci végrendeletek, 1771–1785 
III. kötet előkészítői (szerkesztői) munká-
latainak elkészítése 155.375.- 155.000.- 99% 

2. Muzeális értékű gyűjtemények védelmét 
és hosszú távú megőrzését szolgáló állo-
mányvédelmi szolgáltatás – Levéltári 
iratanyag köttetése 741.045.- 500.000.- 67% 

3. Állományvédelem, restaurálás – Rossz 
állapotú levéltári iratanyag restaurálása 603.250.- 554.000.- 91% 

4. Szakkönyvtár gyarapítás – Vác Város 
Levéltára szakkönyvtárának gyarapítása 300.000.- 300.000.- 100% 
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Igényelt összeg Elnyert támogatás 
A pályázat témája, célja 

forint 
Támogatás 
intenzitása 

5. Érintőképes monitor + pályázati cél ki-
egészítése alapján (vetítőállvány beszer-
zése, váci címer nyomtattatása és keretez-
tetése, polc készíttetése a kutatóterembe 1.952.752 1.900.000.- 97% 

Összesen: 3.752.422.- 3.409.000.- 91% 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 
 
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, 
tűzoltó-készülékek). Költségvetési keretből megjavíttattuk az udvari járdát, aminek rossz ki-
képzése következtében korábban a csapadékvíz az épület fala felé folyt. 

 
* 

 
A levéltár műszaki berendezéseinek korszerűsítése érdekében 500 ezer forintot használhat-
tunk fel érdekeltségnövelő pályázati forrásként. Ilyen értékben vásároltunk számítástechnikai 
berendezéseket (laptopot és szkennert). 

500.000 forinton felüli beszerzés 2014-ben egy darab volt (érintőképernyős lcd-monitor), 
amit a közbeszerzési előírásoknak megfelelően bonyolítottunk le. 

 
* 

 
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. 

Ugyanakkor a nagy mennyiségű videoszalag feldolgozása, kutathatóvá tétele és segédletek 
készítése érdekében két-két hónapon át foglalkoztattunk – a Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Munkaügyi Központja Váci Kirendeltségével kötött szerződés alapján – egy főt közfog-
lalkoztatottként, illetve egy főt a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Szervezetének al-
kalmazásában. E két személy végezte a helyi rádiók és televíziók SVHS-videokazettáinak 
rendezését és tartalmuk leírását (ez a munka befejeződött), valamint a kulturális közfoglalkoz-
tatott megkezdte a több ezer tételből álló fényképgyűjtemény rendezését, és egy részét digita-
lizálta is. 

Laczkó Zsuzsanna levéltári kezelő a Magyar Kultúra Napján a Közművelődést segítő 
munkáért kitüntetésben részesült. 

Tóth Gergely folytatta tanulmányait az ELTE levéltár szakán, a szakdolgozat megírása és 
az államvizsga van hátra. 

Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Megyei és Városi Levéltárak Taná-
csának, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, és a Váci Múzeum Egyesület titkára. 

 
* 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 

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

Jóváhagytunk 4 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (2 oktatási intézmény, egészségügyi 
intézmény, gazdálkodó szervezet). 2 darab iratkezelési szabályzatot véleményeztünk. 

32 gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának megőrzése érdekében vettük fel a 
kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság végzése alapján a vég- és felszámolókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 
Levéltárunk iratállománya 2014-ben 4,01 folyóméter iratanyaggal és egyéb dokumentummal 
(14 városábrázolás, 8 negatív, 1 cd-rom, 2 db pecsétnyomó) gyarapodott. (A 2014. évi iratgya-
rapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Befejeztük Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész kottaanyagának digitalizálását, és 
ennek során mindösszesen 5341 + 2505 = 7846 felvételt készítettünk 1,16 fm iratanyagról. (A 
digitalizált iratanyag részletes kimutatása: 2. 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
 
Pályázati pénzből restauráltattuk V. 1-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának 1843. évi jegy-

zőkönyvét, valamint Püspökvác Mezőváros gazdasági tanácsülési jegyzőkönyv-sorozatának 3 
3 kötetét. 

Ugyancsak pályázati pénzkeretből köttettünk be 32 kötetet. 
Az eddig digitalizált iratanyagainkat tükröztetett merevlemezeken, valamint biztonsági 

szempontból cd-éken és dvd-éken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot csak ol-
vasati 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: 3. sz. melléklet) 

Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára középszintű rendezését. 
Befejeztük a XXIX. 706-b Az Elektro Szignál TV (ES TV), a XV. 49 Madách TV, a Vác 

TV Kht. és a képviselő-testületi ülések hang- és képfelvételeinek rendezését és jegyzékelését, 
vagyis gyakorlatilag pótoltuk a hiányzó adástükröket, és elvégeztük az adások tartalmi leírá-
sát. 

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

Alapszintre 4,16 fm 
Középszintre 23,51 fm 
Darabszintre 6,62 fm 

 
 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
Iratselejtezést nem végeztünk. 
 
 
 

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, számítógépes lajstromot a darab-
szintre rendezett iratokról. 

Regeszta készült a V. 21-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai – Tanácsülési jegyző-
könyv, 1848. évi kötetéhez (0,06 fm). 

Néhány kisebb terjedelmű, darabszintre rendezett fondhoz és állaghoz is darabszintű se-
gédletet, lajstromot készítettünk. 

 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 38 darab – kissé emelkedő számú – 
ügyfélszolgálati ügyünk volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott fénymá-
solatok száma 133 lap és 2 darab cd. 4 darab hiteles és 1 darab hiteles kivonatos másolatot ad-
tunk ki. 

Általánosságban megállapítható, hogy a kutatószolgálatai feladataink növekedtek. Az elő-
ző évekhez képest nőtt a kutatók és a kutatási esetek száma. 2014-ben 49 darab kutatói látoga-
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tójegyet adtunk ki. Külföldi kutató és elutasított kérelem nem volt. A kutatási esetek száma 
212 (emelkedő), az iratanyag-kérőlapok száma 172 darab volt (szintén emelkedő). A 45 rep-
rográfiai megrendelés alapján kiadtunk 297 lap fénymásolatot, 80 szkennelt oldalt, 7 darab 
mikrofilm szkennelést. 15 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írás-
beli felvilágosítások száma 8 darab volt. 

Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke, és 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 – sok esetben e-mailben 
– kérik ki a kutatandó iratanyagot. Feltehetően e gyakorlat miatt nőtt meg ezerrel a levéltári 
honlap látogatóinak száma, ami 2014-ben 8 ezer volt. 

 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 

2014-ben befejeztük a Váci végrendeletek III. kötetének szerkesztését, és megkezdtük a IV. 
kötetének előkészítését (adatbevitel, fordítás). Megkezdtük tovább az I. világháború váci 
résztvevőire vonatkozó adatok feltárását. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Befejezte a Váci végrendeletek III. kötete szövegének gondozását és a 
kötet szerkesztését, valamint tördelését. 

 Végezte a Váci végrendeletek IV. (1786–1800) kötete (1786–1791. évi) 
anyagának előkészítését (szövegbevitel, fordítás). 

 Megírta és szerkesztette a Vác – városkalauz c. könyvet, mely Vác Város 
Önkormányzatának kiadásában jelent meg. 

 Részt vett a Magyar Várostörténeti Atlasz váci kötete anyaga 1848 utáni 
részének gyűjtésében. (A könyvsorozatot az MTA Várostörténeti Albi-
zottsága adja ki és gondozza.) 

 Előadást tartott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa köz-
gyűlésén Magániratok a közjó szolgálatában címmel 

 Előadást tartott a levéltár alapításának 10 éves évfordulója alkalmából. 
 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 
  
Tóth Gergely Végezte a Váci végrendeletek IV. kötethez az 1792–1800 közötti anyag 

feldolgozását. 
 Előadást tartott a Váci Építész Kamara meghívására Hübschl Kálmán vá-

ci építészeti tevékenységéről 
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X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

Levéltárunk 2014-ben is a „nyitott levéltárak” koncepció jegyében folytatta közművelődési 
tevékenységét. 

A Kulturális Örökség Napjai keretén belül Tóth Gergely levéltáros foglalkozást tartott is-
kolai csoportoknak, amelyek kiválaszthatták és lerajzolhatták kedvenc váci épületüket. A nyílt 
napon levéltárvezetést tartottunk az érdeklődőknek. 

Bemutattuk az új városkalauzt és a Váci végrendeletek III. kötetét. 
A levéltár honlapját kb. 8000 alkalommal látogatták meg 2014-ben. A honlapon rendszere-

sen 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 a 400-at. 

A levéltári honlap és a Facebook-oldal gondozását, az anyagok technikai előkészítését és 
feltöltését a levéltár vezetője és a segédlevéltáros végezték. 

 
A levéltár-látogatók, résztvevők száma a rendezvényeken a következő volt: 
 

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Kulturális Örökség Napjai 20 
Népszerűsítő előadások, levéltári nap 150 
Levéltár-látogató csoportok 30 
Könyvbemutató 100 

Összesen: 300 
 

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 kiadvány-
okra (cím- és névtárak, korabeli digitalizált közlönyök, jogszabálygyűjtemények, helytörténeti 
munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtár nem szerez be. Továbbá töreked-
tünk arra, hogy – részben a kiadóktól, részben a nyomdáktól – begyűjtsük a váci kistérségben, 
illetve a környező településeken kiadott újságokat. 
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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 2013-ban megítélt támogatást 2014-
ben használtuk fel. 

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

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban az Ön-
kormányzati Levéltárak Vezetőinek Tanácsi munkájába. 

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 a Piarista Gimnázium alapítása 300. évfordulójának megünneplését előkészí-
tő bizottság munkájában. 

Fogadtuk a Román Tudományos Akadémia küldöttségét. 
Részt vettünk a Váci Múzeum Egyesület munkájában, melynek néhány rendezvényére a 

levéltárban került sor. 
Részt vettünk a Karolina-napi történelmi verseny és az Erdéllyel kapcsolatos vetélkedő 

zsűrijében. 
 

* 
Levéltárunk 2014. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, egyúttal igye-
keztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb színvonalon elvégezni. 

 
Vác, 2015. január 30. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 



1. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2014. évi iratgyarapodásáról 
 

A levéltári anyag 
Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet megnevezése évköre 

terjedelme 
(ifm) 

1. VIII. 851 Vác városi területi bölcsődék iratainak le-
véltári gyűjteménye   

  c) Bölcsődék és Fogyatékosok Intézmé-
nye 1971–2003 3,50 

Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye   
h) Lukács Ferenc tanácselnök iratai. 1962–1990 0,06 
i) Moys Csaba alpolgármester iratai 1989–2000 0,02 

2. XIV. 1 

j) Paulicsek Ilona (később Soós 
Ferencné) iratai 

1927–1929, 
k. n. 0,07 

  összesen:  0,15 
3. XIV. 9 Újvári István matematikatanár és szakíró 

iratai 1982–2014 0,15 
4. XV. 12 Király Endre mérnöktanár iratai 1907–1957, 

k. n. 0,13 
5. XV. 21 Váci várostörténeti iratok levéltári gyűjte-

ménye 
– Váci görögkeleti egyház (kereskedő) be-
vétel-kiadási könyv 
– Váci Mészhomok, Tetőcserépgyár és 
Betonárugyár Rt. 066–112. sorszámú rész-
vényei 

1799–1831 
 
 
1922 

0,03 
 
 

0,02 
6. XV. 25 Pecsétnyomók és bélyegzők levéltári gyűj-

teménye 
Váci Kereskedelmi és Ipar Bank pecsét-
nyomója 
Váci Ipari, Kereskedelmi Hitelintézet pe-
csétnyomója 

1869 
 
1870 

1 db 
 

1 db 
7. XV. 28 Metszetek, városábrázolások levéltári 

gyűjteménye (2 db vízfestmény, 12 db tab-
lókép) 1955, 2001 

0,02 
14 db 

8. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 
– váci városábrázolások (7 db negatív) 
– Bán Márton színes üvegdia felvétele 

1935 
 
1929 körül 

7 db 
 

1 db 
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A levéltári anyag 
Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet megnevezése évköre 

terjedelme 
(ifm) 

9. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári gyűjtemé-
nye (Lehotka Gábor emlékkiállítás) 2013 0,01 

 
Összes iratgyarapodás 2014-ben: 
4,01 fm, 24 db (14 városábrázolás, 8 negatív, 1 cd-rom, 2 db pecsétnyomó) 
 
 
Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem 

VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK 3,50 fm 
XIV. SZEMÉLYEK 0,30 fm 
XV. GYŰJTEMÉNYEK 0,21 fm, 24 db 
 Összesen: 4,01 fm, 24 db 

 
Vác, 2015. január 30. 
 
 
 

Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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2. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárában 2014-ben végzett digitalizálásról 
 

Jelzet Fond Évkör 
Terjedelem  

(fm-ről) 
Felvételek 

száma 
XIV. 4 Lehotka Gábor kottái (Vida Á.) 1955–2010 0,39 2 505 
XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 

(Borbély Á.) 20. század 0,20 645 
 Összesen: 0,59 3 150 

 
A munkát végezte: Vida Ákos segédlevéltáros és, Borbély Áron kulturális közfoglalkoztatott 
 
Vác, 2015. január 30. 
 
 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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3. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás a 2014-ben végzett rendezésekről 
 
Alapszintre: A 2014-ben átvett iratok: 4,01fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
 
Középszintre 

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

V. 1-a/2. Püspökvác Mezőváros Tanácsának ir. – 
Tanácsülési jegyzőkönyvek fogalmazvá-
nyai (Horváth F.) 1758–1838 1,32 

V. 1-f Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai – 
Telekösszeírások (Horváth F.) (1775–1806), 1847 0,08 

V. 25 Püspökvác Mezőváros Főpénztári Hivata-
lának ir. (Tóth G.) 

(1839–) 1849–
1859 0,50 

V. 41-a/2. Káptalanvác Mezőváros Tanácsának ir. – 
Tanácsülési jegyzőkönyvek fogalmazvá-
nyai (Tóth G.) 1824–1848 0,22 

V. 51-a/2 Káptalanvác Mezőváros Tanácsának ir. – 
Tanácsülési jegyzőkönyvek fogalmazvá-
nyai (Tóth G.) (1848) 1849–1852 0,11 

V. 53 Káptalanvác Mezőváros Házipénztári Hi-
vatalának iratai (Tóth G.) 1853–1855, é. n. 0,07 

V. 72-c Vác Mezőváros Tanácsának iratai – Vá-
lasztási iratok (Tóth G.) 1869 0,08 

V. 77 Vác Mezőváros Törvényszékének iratai 
(Tóth G.) 

(1851–) 1859–
1871 0,55 

V. 78 Vác Mezőváros Sommás Bíróságának ira-
tai (Tóth G.) 1869–1871 0,25 

V. 93-c/C Vác város polgármesterének iratai – Köz-
igazgatási iratok, Külön kezelt iratok 
(Tóth G.) 

(1867–) 1872–
1950 (–1952), é. n. 3,40 

V. 93-d Vác város polgármesterének iratai – Vá-
lasztási iratok (Tóth G.) 1878, 1896–1949 1,08 

V. 93-g Vác város polgármesterének iratai – Kato-
nai iratokból (Tóth G.) 1947–1949 0,20 

V. 93-k Vác város polgármesterének iratai – Kihá-
gási iratokból (Tóth G.) 1946–1949 0,15 
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Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem (fm) 

V. 93-m Vác város polgármesterének iratai – Hadi-
gondozási iratok 

1889–1950 (–
1995) 2,59 

XIV. 1-i Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – Moys Csaba alpolgármester 
iratai (Horváth F.) 1989–2000 0,02 

XIV. 1-h Dr. Lukács Ferenc tanácselnök iratai 
(Horváth F.) 1962–1990 0,06 

XIV. 12 Király Endre mérnöktanár iratai 
(Horváth F.) 1907–1957, é. n. 0,13 

XV. 12 Vác város tervtára – Utcák szerint A–D 
(a 2012-ben megkezdett munka folytatása, 
Vida Á.) 1955–2010 12,00 

XXIII. 501-a Vác Város Tanácsának iratai – Tanácsülési 
jegyzőkönyvek 
(kiegészítés, Tóth G.) 1963–1971 0,10 

XXIII. 502 A Vác Városi Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának jegyzőkönyvei 
(kiegészítés, Tóth G.) 1963–1971 0,05 

XXXVII. 201-b Vác Város Önkormányzatának iratai – 
Képviselő-testületi iratok (kiegészítés, 
Vida Á.) 2012–2014 0,55 

Összesen: 23,51 
 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
 
 
Darabszintre 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió 

V. 51-c Káptalanvác Mezőváros Taná-
csának ir. – Tanácsi iratok 
(Tóth G.) 1849–1852 0,18 821 fólió 

V. 55 Káptalanvác Mezőváros Szóbe-
li Bíróságának iratai 
(Tóth G.) 1850 0,01 

24 ol-
dal 

V. 93-a Vác város polgármesterének 
iratai – Elnöki és légoltalmi ira-
tok (Tóth G.) 1898–1949 0,27 997 fol. 

V. 93-b Vác város polgármesterének 
iratai – Országmozgósítási ira-
tok (Tóth G.) 1939–1944 0,16 

936 fó-
lió 
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Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió 

V. 104 Vác város szabályrendeleteinek 
gyűjteménye (kiegészítés, Tóth 
G.) 1873–1945 0,04  

IX. 1-q Vác városi céhiratok levéltári 
gyűjteménye – Céhes mesterle-
velek gyűjteménye (kiegészítés, 
Tóth G.) 1846, 1860 0,01 2 fólió 

XIII. 1-f Családi fondok töredékeinek 
levéltári gyűjteménye – A 
Vehovszky és Emmerich család 
iratai (Horváth F.) (1821–) 1882–1967 0,12 695 fol. 

XIV. 1-j Személyi fondok töredékeinek 
levéltári gyűjteménye – 
Paulicsek Ilona (később Soós 
Ferencné) iratai (Horváth F.) 1927–1929, k. n. 0,07 390 fólió 

XV. 28 Városábrázolások levéltári 
gyűjteménye (Tóth G.) (1597–) 1684–2009 0,11 19 fólió 

XV. 37 Digitális másolatok levéltári 
gyűjteménye 
(kiegészítés, Vida Á.) 2014 0,01 1 darab (cd) 

XV. 44 Digitális adathordozók levéltári 
gyűjteménye 
(kiegészítés, Vida Á.) 2014 0,12 

12 darab 
(cd, dvd) 

XV. 49-d Hang- és képfelvételek levéltári 
gyűjteménye – Vác Tv Kht. 
adásai (Zekéné, Borbély Á.) 

2001–2005 1,56 

201 darab 
svhs-

kazetta, 60 
darab dvd 

XV. 49-e Az Arcus Kft. videofelvételei 
(Borbély Á.) 2000–2002, é. n. 0,36 

39 darab 
vhs-kazetta 

XV. 49-d Hang- és képfelvételek levéltári 
gyűjteménye – A Vác TV Kht. 
adásai (Zekéné) 2001–2003 1,44 201 db 

XXIX. 706-b Vác Város Televízió Kht. iratai 
– Az Elektro Szignál TV adásai 
(SVHS-kazetták, dvd-ék) – 
(Borbély Á.) 1999–2002 2,16 

1674 
(s)vhs-

kazetta, 355 
dvd 

Összesen: 6,62  

A munkát végezte: 

Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos, Borbély Áron, Zekéné Körmöndi Erzsébet 
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Összesítés 
 
 
 
 
 
Vác, 2015. január 30. 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
 

Alapszintre 4,16 fm 
Középszintre 23,51 fm 
Darabszintre 6,62 fm 
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4. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás a 2014-ben végzett segédletkészítésről 
 
Raktári jegyzék 
 
Minden közép- és darabszintre rendezett iratanyagról készült áttekintő raktári jegyzék 23,43 
fm terjedelmű iratanyagról. 
 
 
Lajstrom 
 
Minden darabszintre rendezett iratanyagról készült lajstrom 6,62 fm terjedelmű iratanyagról 
 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos és Zekéné Körmöndi Erzsébet 

 

Vác, 2015. január 30. 

 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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5. sz. melléklet 
 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2014. 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/6881–

V/6927 
 

V/4683–V/4729 47 49 110.700 

 Kiegészítés V/6928–
V/6986 

régi 59 80 188.950 

 Összesen:   106 129 299.650 
  ebből folyóirat  20 24 50.765 
  ebből könyv  86 105 248.885 
 Digitális adathordozó 
  Leltári szám Raktári szám Mű Darab Érték/Ft 
 Új szerzemény D/237–D/241 D/196–D/199 5 4 35.900 
 Kiegészítés — régi 0 0 0 
 Összesen:   5 4 35.900 
      
 2014. évi gyarapodás összesen: 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
    Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    111 133 335.550 
       
 Beszerzés módja 
  
  
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 35.325 Folyóirat 14.440 Folyóirat 1.000 
 Könyv 109.835 Könyv 82.790 Könyv 56.260 
 Digit adath. 29.900 Digit adath. 2.000 Digit adath. 4.000 
 Összesen: 175.060  99.230  61.260 
  
 A szakkönyvtár gyarapítására 2014. évben nem volt pályázati lehetőség. Az intézményi költségve-

tési kereten kívül a 2013. évben a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatásból fennmaradó 
100.000.-Ft-ot használtuk fel dokumentumok vásárlására. 

  
2.2. Selejtezés: 
 Az állományból törölve: 2 mű, 15 kötet, 11.527.-Ft értékben. 
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2.3. Összállomány 2014. december 31-én: 
  
    Mű Rakt. egység Érték/Ft 
    5.039 11.215 12.477.383
  ebből folyóirat 220 2.446 1.695.770
  ebből könyv 4.597 8.441 8.114.998
  ebből digit. adathordozó 222 328 2.666.615
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 6881– V/6986 lásd fenti leltári szám, 
  és D/237 – D/241 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: 134 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 56 kötet köttetése 141.734.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 25 kölcsönzési eset, 81 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. 

  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka:  
 A Szikla 21 adatbázisba az adatok feltöltése a könyvek adataival folyamatban van. 

 
 
Vác, 2015. február 2. 
 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 

 
 


