
 

 

XXIX. 10 
 

A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázógyárának iratai 
(1949) 1950 — 1989 

 
 

b) A Tervosztály iratai 
1950—1961 

 
Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység 
Raktári hely: VVL, … sz. raktár, … polc 
 
 

A) Gyáripari tervek 
1950—1956 

 
Rakt. egys. 
sorszáma Tétel Megnevezés Év Megjegyzés 

  1. doboz 1. csomó Ipari terv 1950  
 2. csomó  1951  
  2. doboz 3. csomó Ipari terv 1951  
  3. doboz 4. csomó Ipari terv 1952  
  4. doboz 5. csomó Ipari terv 1953  
  5. doboz 6. csomó Ipari terv 1954  
 7. csomó  1955  
 8. csomó  1956  

 
 

B) Statisztikai iratok 
1950–1961 

 
Rakt. egys. 
sorszáma Tétel Megnevezés Év Megjegyzés 

  6. doboz 9. csomó Gyáripari statisztika 1950  
  7. doboz 10. csomó Gyáripari statisztika 1951  
  8. doboz 11. csomó Gyáripari statisztika 1951  
 12. csomó  1952  
  9. doboz 13. csomó Gyáripari statisztika 1952  
10. doboz 14. csomó Gyáripari statisztika 1953  
11. doboz 15. csomó Gyáripari statisztika 1953  
12. doboz 16. csomó Gyáripari statisztika 1954  
13. doboz 17. csomó Gyáripari statisztika 1955  
14. doboz 18. csomó Gyáripari statisztika 1956  
15. doboz 19. csomó Gyáripari statisztika 1957  
16. doboz 20. csomó Iparstatisztika 1958  
17. doboz 21. csomó Iparstatisztika 1959  
18. doboz 22. csomó Iparstatisztika 1960  
19. doboz 23. csomó Iparstatisztika 1961  

 
Vác, 1982. április 2. 
 
Ellenőrizte:     Készítette: 
  Horváth Ferenc     Klucsár Oszkárné s. k. 
  mb. csoportvezető    levéltári kezelő 
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Kiegészítés! 2. sz. jegyzék 
 

XXIX. 10 
 

A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai 
(1949) 1950 — 1989 

 
b) A Tervosztály iratai 

1953—1989 
 

Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység 
Raktári hely: VVL,  ..... sz. raktár, ..... polc 
 
 

A) Gyáripari tervek 
1953—1989 

 
Rakt. egys. 
sorszáma Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 

20. doboz I—IV. negyedévi és éves terv 1953  
 I—IV. negyedévi és éves terv 1954  
 I—IV. negyedévi és éves terv 1955  
 I—IV. negyedévi és éves terv 1956  
 Negyedéves tervek 1957—1959  
 A gyár II. ötéves tervjavaslata 1960  
21. doboz I—IV. negyedévi és éves terv 1960  
 I—IV. negyedévi és éves terv 1961  
 I—IV. negyedévi és éves terv 1962  
 Szakmai terv- és ténylapok (fonoda) 1955—1962  
 Szakmai terv- és ténylapok (cérnázó) 1955—1962  
 Operatív I—II. negyedévi tervek 1963  
22. doboz I—III. negyedévi és éves terv 1964  
 Éves terv 1965  
 Javaslat az éves vállalati tervhez 1966  
 Vállalati komplex intézkedési terv, kiegészítés és 

értékelés 
1966  

 Váci gyár éves terve 1966  
 Vállalati éves tervjavaslat 1967  
 Váci gyár módosított termelési és üzemi 

eredményterve 
1967  

 Komplex intézkedési terv és értékelése 1967  
 Szakmai terv- és ténylapok (fonoda) 1963—1967  
 Szakmai terv- és ténylapok (cérnázó) 1963—1967  
23. doboz A váci gyár éves komplex intézkedési terve 1968  
 Éves terv elemzése a bázisév alapján 1968  
 Vállalati éves tervjavaslat 1968  
 A váci gyár éves terve 1968  
 A váci gyár éves terve 1969  
 A váci gyár éves terve 1970  
 Középtávú vállalati és gyári tervek I. variáció (I-III. 

rész) 
1971—1975  

24. doboz Középtávú vállalati és gyári tervek II. variáció (I-III. 
rész) 

1971—1975  

 A váci gyár IV. ötéves terve 1971—1975  
 Vállalati szintű és gyári mélységű terv 1971  
 Módosított vállalati terv 1971  
 A váci gyár éves terve 1971  
25. doboz Vállalati szintű és gyári mélységű tervek 1972  
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Rakt. egys. 
sorszáma Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 

 A váci gyár tervjavaslata 1972  
 A váci gyár I—IV. negyedévi és éves terve 1972  
 A váci gyár szervezési és intézkedési tervei az 

1973—1975. évekre (3 változat) 
1972—1973  

 A váci gyár intézkedési terve az 1973—1978. évekre 1972  
 A vállalat gazdálkodási rendszerének módosítása 1973  
 Vállalati termelési terv 1973  
 Vállalati szintű és gyári mélységű terv és módosítása 1973  
 A váci gyár éves tervjavaslata 1973  
26. doboz Vállalati szintű és gyári mélységű terv  1974  
 A váci gyár éves terve 1974  
 Vállalati szintű és gyári mélységű terv  1975  
 A váci gyár éves termelési terve 1975  
 Vállalati és gyári takarékossági intézkedési tervek 1975  
 V. ötéves középtávú terv 1976—1980  
 V. ötéves középtávú terv, II. kötet (I–II. változat, 

vállalati mellékletek) 
1976—1980  

 Középtávú szervezésfejlesztési terv 1976—1980  
 A váci gyár V. ötéves tervjavaslata 1976  
 A váci gyár V. ötéves terve 1976  
27. doboz A váci gyár V. ötéves terve (II. változat) 1976  
 Vállalati szintű és gyári mélységű terv 1976  
 A váci gyár szervezési és intézkedési terve 1976  
 Vállalati termelési, munkaügyi és eredményterv 1977  
 A váci gyár szervezési intézkedési terve 1977  
 Vállalati termelési, munkaügyi és eredményterv — 

javaslat és végleges terv 
1978  

 Vállalati termelési és munkaügyi terv, 
üzemszervezési intézkedési tervjavaslat 

1979  

 A váci gyár munka- és üzemszervezési terve 1979  
 V. ötéves terv végrehajtásának értékelése 1979—1980  
28. doboz Vállalati termelési és munkaügyi tervgazdálkodási 

rendszer, eredményterv, anyag- és 
energiatakarékossági intézkedési terv, munka- és 
üzemszervezési tervjavaslat 

1980 
 

 

 A váci gyár munka- és üzemszervezési terve és 
értékelése 

1980  

 V. ötéves terv végrehajtásának értékelése 1981  
 A vállalat VI. ötéves terve és szervezési terve 1981  
 A váci gyár VI. ötéves terve 1981  
 A vállalat éves gazdálkodási rendszere, 

eredményterve, termelési- és munkaügyi terve  
1981  

 A váci gyár éves termelési és eredmény terve 1981  
 Vállalati és gyári intézkedési tervek 1981  
 A vállalati éves gazdálkodási rendszere, termelési és 

munkaügyi terve, eredményterve 
1982  

29. doboz A váci gyár munka- és üzemszervezési, termelési- és 
eredményterve  

1982  

 A vállalat éves gazdálkodási rendszere, 
eredményterve, termelési és munkaügyi terve, 
termelési feladatterve, anyag- és energiatakarékossági 
terve 

1983  

 A váci gyár éves munka- és üzemszervezési, 
termelési terve 

1983  

 A vállalat éves tervkoncepciója, termelési és 
munkaügyi terve, alapanyag terve, értékesítési 
tervjavaslata, eredményterve 

1984  

29. doboz Vállalati és gyári intézkedési tervek 1984  
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Rakt. egys. 
sorszáma Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 

(folytatása) 
 Vállalati rövid távú terv 1985—1987  
 A vállalat éves gazdálkodási rendszere, termelési és 

munkaügyi terve, gyári és vállalati eredményterve 
1985  

30. doboz Vállalati és gyári intézkedési tervek 1985  
 A váci gyár éves tervei 1985  
 VII. ötéves terv vállalati és gyári anyaggazdálkodási, 

értékesítési és fejlesztési terv számításai 
1985  

 Középtávú vállalati terv a VII. ötéves tervidőszakra 
(előzetes elgondolások és tervezet) 

1984—1985  

 Vállalati éves tervkoncepció, ütemterv, pamut- és 
fonaligények, gazdálkodási rendszer, termelési-, 
alapanyag és munkaügyi terv, gyári és vállalati 
eredményterv és módosítása, számítástechnikai 
fejlesztési terv 

1986  

 Váci gyár éves tervei 1986  
31. doboz Vállalati komplex terv, termelési- és alapanyagterv, 

gazdálkodási rendszer, gyári és vállalati, 
eredményterv, szervezési és számítástechnikai 
fejlesztési terv 

1987  

 A Váci gyár tervei 1987  
 A Váci gyár rövidtávú terve 1988—1990  
 Éves vállalati tervjavaslatok 1988  
 Vállalati éves komplex terv, gazdálkodási rendszer, 

termelési terv anyag- és energiatakarékossági, nem 
rubel elszámolású importtakarékossági intézkedési 
terv, II. negyedéves termelési és értékesítési program 

1989  

 
 

B) Statisztikai iratok 
1954—1989 

 
Rakt. egys. 
sorszáma Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 

32. doboz Termelési- és létszám kimutatások 1954—1965  
 Éves iparstatisztikai jelentések 1954—1957  
 Éves iparstatisztikai, beruházás-statisztikai 

beszámolójelentés, munkaügyi adatok október 
hónapban 

1960—1961  

 Éves iparstatisztikai beszámoló jelentés 1962  
 Éves iparstatisztika munkaügyi adatok október és 

november hónapban 
1963  

 Havi iparstatisztikai jelentések 1964  
33. doboz Negyedéves anyagellátási és értékesítési jelentések 1964  
 Éves iparstatisztikai beszámolójelentés, munkaügyi 

adatok októberben 
1964  

 Havi termelési és munkaügyi jelentések 1965  
 Negyedéves statisztikai jelentések 1965  
34. doboz Éves iparstatisztika, munkaügyi adatok 1965  
 Havi statisztikák (energia- és anyagfelhasználás, 

munkaóra és bér. forgalmi, termelési és létszám 
adatok) 

1966  

 Negyedéves anyagellátási és értékesítési jelentések 1966  
 Éves iparstatisztika és munkaügyi adatok 1966  
 Havi statisztikai jelentések 1967  
35. doboz Negyedévi statisztikai jelentések 1967  
 Éves iparstatisztika és szeptember havi munkaügyi 1967  
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Rakt. egys. 
sorszáma Megnevezés Év(kör) Megjegyzés 

adatok 
 Havi szénjelentések 1964—1967  
 Havi és negyedéves statisztikák 1968  
35. doboz 
(folyt.) 

Éves iparstatisztikai jelentés és szeptember havi 
munkaügyi adatok 

1968  

 Havi és negyedéves statisztikák 1969  
36. doboz Éves iparstatisztika, munkaügyi adatok 1969  
 Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1970  
 Éves iparstatisztika és munkaügyi adatok szeptember 

hónapban 
1970  

 Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1971  
 Havi létszám kimutatások 1971  
 Munkaügyi adatok szeptember hónapban 1971  
37. doboz Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1972  
 Munkaügyi adatok szeptember hóról és a III. 

negyedévről, a május 25-i létszámról és tevékenység 
megoszlásról, havi állomány- és létszámjelentések 

1972  

 Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1973  
 Munkaügyi adatok szeptemberről és a III. 

negyedévről, havi létszámjelentések 
1973  

 Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1974  
38. doboz Munkaügyi adatok szeptemberről és a III. 

negyedévről, havi létszámjelentések 
1974  

 Havi és negyedéves statisztikai jelentések 1975  
 Munkaügyi adatok szeptemberről és a III. 

negyedévről, havi létszámjelentések 
1975  

 Vállalati üzemgazdasági statisztikai évkönyv (1963-)1980–1983  
39. doboz Üzemgazdasági statisztika 1986  
 Éves iparstatisztikai beszámolójelentések 1986—1988  
 Üzemgazdasági statisztika 1989  
 Munkaügyi és értékesítési statisztika 1988—1989  

 
Vác, 1999. május 20. 
 
Ellenőrizte:     Készítette: 
 
  Dr. Horváth Ferenc    Hörömpő Zsolt 
  fióklevéltár-igazgató    segédlevéltáros 
 
Gépelte: 
  Laczkó Tiborné 
  levéltári kezelő 
 


