
V. 41 

 

Káptalanvác Mezőváros Tanácsának iratai 

(1723) 1765—1848 (—1851) 

 

 

b) Tanácsi iratok 

(1723) 1780—1848 

 

 

Terjedelem: 0,10 fm (1–444 fólió), 1 doboz, 1 raktári egység 

Raktári hely: VVL, ……. sz. raktár, …..…… polc 

 

 

Általános iratok 

1780—1848 

 

 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lapszám Megjegyzés 

1. doboz  A Vatikán által kiadott tanúsító levél 

Migazzi Kristóf váci püspök tevé-

kenységéről II. József rendelete 6 ka-

nonoki stallumról, a székesegyházról 

stb. 

1780–1781 1–11. latin; korabeli 

másolat 

  A váci káptalan levele a városhoz a 

Bécsben járt küldöttség ügyében 

1784. júl. 3. 12–13. magyar; külze-

ten a Váci Kápt. 

viaszpecsétje 

  Greimel Mihály házas zsellér házösz-

szeírási tablója (a házban lakók névso-

rával) 

1787 14.  

  Káptalan-Vác levele a megyéhez a ka-

tonaállítási teher mérséklése ügyében 

1793. ápr. 17. 15–16.  

  A váci káptalan levele a városhoz a 

szabad királyi státus elnyerhetőségéről 

18. század, k. n. 17–18.  

 157/1804. A váci káptalan válóperes ítélete 

Házman Anna és Litka József ügyé-

ben 

1804. okt. 29. 19–20. Papírfelzetű pe-

csét: Váci káp-

talani helynök 

  PPS vm. levele a városhoz a várme-

gyeház építése ügyében 

1805. márc. 6. 21–22. nyomtatvány; 

Laczkovich 

György alispán 

viasz 

zárópecsétje 

 140/1807. Gévald Ferenc végrendelete, vagyon-

leltára és örökösödési ügyében tü. jkv-

i kivonat 

1807–1808 23–28.  

 161/1811. PPS vm. tűzgyulladás elleni rendsza-

bályai 

1811. aug. 12. 29–30a. nyomtatvány 

 186/1811. Landshut (bajor) szab. kir. város leve-

le Müller Sebastian öröksége ügyében 

1811. okt. 18. 31–32. papírfelzetű pe-

csét: Landshut 

város 

  PPS vm. kgy. hat. Pest szab. kir. város 

száraz vámjai után fizetendő vámbé-

rek alkalmazásáról 

1811. okt. 15. 33–34. nyomtatvány 

 103/1812. PPS vm. alispánjának rendelete a ka-

tonaállításról 

1812. aug. 13. 35–36. nyomtatvány 

1. doboz 92/1815. Szentkirályi László alispán levele a 1815. június 15. 63–66.  



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 2 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lapszám Megjegyzés 

(folyt.) városi tanácshoz a franciák elleni se-

gély ügyében 

 98/1815. PPS vm. alisp. levele a katonaállítás-

ról 

1815. jún. 10. 39–40. nyomtatvány 

 125/1816. PPS vm. közli a Helytartótanács felhí-

vását a rokkant (invalidus) katonák el-

látásáról 

1816. okt. 16. 41–42. nyomtatvány 

 72/1817. Püspök-Vác gazd. ül. jkv. kivonata a 

tehéncsorda Káptalan utcán át történő 

tereléséről 

1817. márc. 23. 43–44.  

 89/1817. A Káptalan u. használata a városi te-

héncsordák által 

1817 45–49.  

 4/1818. PPS vm. 3978. kgy. sz. hat. a közcsű-

rök felállításáról 

Mell.: Angol módú gabonacsűr terv-

rajza 

1818. nov. 11. 50–52. nyomtatvány 

 6/1818. PPS vm. a 4149. kgy. sz. határozatá-

val közli I. Ferenc rendeletét a szerző-

désekben alkalmazandó pénznemről 

(bécsi valuta) 

1817. nov. 25. 53. nyomtatvány 

  PPS vm. adószedője által közölt táblá-

zat a hadi és a házadó kivetési kulcsai-

ról 

1819. febr. 24. 54. nyomtatvány 

 23/1820. PPS vm. adószedője által közölt táblá-

zat a hadi és a házadó 1819/1820. évi 

kivetési kulcsairól 

1820 55–56.  

 52/1822. Szentszéki határozat Babiák Imre és 

Benesovits Mária házasságfelbontásá-

ról 

Mell.: Babiák Imre vagyonkimutatása 

és adósságai 

1822 57–60. Papírfelzetű pe-

csét: váci kápta-

lan 

  Pest város átirata a káptalani urada-

lomhoz özv. Kaschitz Mátyásné 

Brandtwein Erzsébet 55 Ft tartozása 

ügyében 

1822. márc. 27. 61. Záró viaszpe-

csét: Pest v. 

 16/1823. PPS vm. adószedője által közölt táblá-

zat a hadi és házadó 1822/23. évi ki-

vetési kulcsiról 

1822 (?) 62–63  

 33/1824 PPS vm. adószedője által közölt táblá-

zat a hadi és házadó 1823/24. évi ki-

vetési kulcsiról 

1823 (?) 64–65.  

 66/1826. PPS vm. 14.466. és 2791. kgy. sz. le-

vele a forspont teljesítéséről 

1826. aug. 23. 66–67. nyomtatvány 

 70/1826. Káptalan-Vác felterjesztése a váci 

káptalanhoz a Korona vendégfogadó 

haszonbérbe adásáról 

Mell.: Káptalan-Vác és Vetésy Pál ha-

szonbérleti szerződése; a Korona ven-

dégfogadó leltára 

1826. okt. 28. 68–74.  

 

 

Viaszpecsét: 

Káptalan-Vác 

v., Vetésy Pál 

 27/1827. PPS vm. 509. kisgy. sz. hat. a katonai 

csapatok ellátásáról 

1827. febr. 5. 75. nyomtatvány 

 108/1828. PPS vm. közli Káptalan-Vác hadiadó-

ját 

1828. szept. 15. 76–77. nyomtatvány 

 23/1829. Forgó György, PPS vm. orvosának 

rendelete a marhadög (marhavész) el-

leni védekezésről 

1829 78–83. nyomtatvány 



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 3 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lapszám Megjegyzés 

1. doboz 

(folyt.) 

18/1830. PPS vm. kisgy. hat. a marhadög (mar-

havész) elleni védekezésről 

1829. dec. 17. 84–87. nyomtatvány 

 167/1832. A váci káptalan bizonyságlevele Bar-

tus Antal és Resetka Borbála házas-

ságfelbontása ügyében 

1832. okt. 19. 88–89.  

  Básthy József a „Magyarok emléke” 

c. munkáját ajánlja 

1833. júl. 1. 90–91. nyomtatvány; 

záró viaszpe-

csét: Básthy Jó-

zsef cancellista 

 84/1834. Káptalan-Vác költségvetése az 1834. 

évre 

Mell.: állandó jövedelmek lajstroma; 

Püspök-Vác átirata 

1834 92–98.  

  Kimutatás Haniss Rázmány váci káp-

talani tiszttartó adósságáról 

1834. ápr. 10. 99.  

 108/1835. Káptalan-Vác felterjeszti a főszolgabí-

róhoz a lakosok által a Nemzeti Szín-

ház javára tett felajánlások jegyzékét 

1835. aug. 19. 100–102.  

  A váci püspöki és a váci káptalani 

uradalom közös ülési jkv-i kivonata a 

felsővárosi plébániatemplomra felépí-

tendő tűztoronyról (elvetve) 

1836. szept. 2. 103–105.  

  A váci püspöki és a váci káptalani 

uradalom közös ülési jkv-i kivonata a 

szőlő puttonyokban történő árusításá-

nak tiltásáról 

1836. szept. 2. 106.  

  Jambrosits Mátyás árváját illető pénz 

átutalását kéri a valkói jegyző 

1838. okt. 14. 107–108.  

 61/1840. A királyi haszonvételek ügyében kö-

tendő szerződés módosítását kérik a 

káptalan-váciak 

1840 109–111.  

 327/1840. PPS vm. hirdetménye az újoncállítás-

ról 

1840. nov. 17. 112–115. nyomtatvány 

 342/1840. PPS vm. kgy. 6458. sz. hat. a törvé-

nyek gyakorlati alkalmazásáról (kö-

vetutasítás) 

Mell.: Káptalan-Vác tisztségviselői-

nek névjegyzéke; felirat a főszolgabí-

rói hivatalhoz; a Helytartótanács 

39.102. sz. véleménye a váltótörvény-

ről 

1840 116–127.  

 345/1840. Kimutatás a 6 utcai lámpára történt 

adakozásról 

Mell.: a-d nyugta; 345/1840. sz. jkv-i 

kivonat 

1839–1840 128–134.  

  Felvallási jkv-i kivonat Lázár Ferenc 

és f. Bódi Rozália vagyona eladásáról 

Csekó Mártonnak 

1840. nov. 2 135.  

 40/1841. Török Erzsébet, Borbála és István pe-

re Niklas Ferenc adós ellen 

 136–221.  

  Szimonides János fűszerárus panasza 

Török Ferenc, a Curia vendéglő ha-

szonbérlője ellen dohány eltulajdoní-

tása miatt 

1841. jún. 30. 222.  

 135/1842. Kollerbauer József végrendelete 1837. okt. 5. 

1842. márc. 16. 

223–224. Gyűrűpecsét-

lenyomatok: 



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 4 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lapszám Megjegyzés 

(záradék) Kollerbauer Jó-

zsef, Póder Ist-

ván jegyző, 

Bierbauer Ká-

roly bíró,  

1. doboz 

(folyt.) 

138/1842. Váci Káptalani Uradalom ül. hat. 

Bierbauer Károly bíró becsületének 

megsértése ügyében 

1842. márc. 4. 225.  

 350/1842. Adamecz Mihály árváinak ügyében 

felterjesztés az uradalomhoz 

1842. nov. 22. 226–227.  

 351/1842. Hiányos jkv-i kivonat 1842 228.  

 352/1842. Váci Káptalani Uradalom Túri Pál 

szántóföldjének eladásáról 

1842. szept. 21. 229.  

 360/1842. Káptalan-Vác átirata Püspök-Váchoz 

Holdházy József volt káptalan-váci 

jegyző szőlőjének bíró zár alá vételé-

ről 

1842. nov. 27. 230.  

 44/1843 Aloniczy Andrásné sz. Kertész Anna 

kérelme a városhoz fia, Aloniczy Fe-

renc részére örökségi részének kifize-

tése ügyében 

1843. febr. 5. 230/a–c  

 51/1843. Eberl Károly a városi sörház bérlőjé-

nek 1839–1843. évi számadása az ál-

tala főzött sörről 

1843 231–235.  

 67/1843. Reschke József szabómester panasza 

az Óbudai Hadi Biztosság részére le-

gyártott ruhák ügyében 

1843 236–242.  

 816/1843. Divitsek Józsefné, majd Aczél József-

né sz. Leszenki Mária vagyonának 

felosztása (csak iratborító!) 

1843. aug. 4. 243.  

 54/1844. Az Estei Ferenc Ferdinánd 32. növen-

dék gyalogezred 3. zászlóalj parancs-

nokságának levele Káptalan-Váchoz 

az 1841–1843. években helyben beso-

rozott katonáknak kifizetett sorozási 

pénzekről (Handgeld) 

1844. febr. 14. 244.  

 60/1844. Alvinczi Ferenc gimnazista kérelme 

ruhapénz kifizetésére 

1844. márc. 16. 245.  

 63/1844. Kostényi Ferenc katona Mantovából 

írt levele Káptalan-Váchoz katona-

pénzének kifizetése ügyében 

1844. febr. 12. 246.  

 84/1845. Bierbauer Károly városbíró számadá-

sa az utcai lámpákra 1844. jan. 1.–

1845. márc. 30. között kifizetett ösz-

szegekről 

1845 márc. 30. 248–249.  

 231/1845. PPS vm. helységeinek távolságmutató 

táblája 

1845 250–256. nyomtatvány 

 1351–

1352/1845. 

PPS vm. rendelete a fuvarozás közben 

elkövetett csempészésről 

1845. dec. 6. 257. nyomtatvány 

  Kovács Ferenc végrendelete 1845. aug. 19. 258–259.  

 71/1846. Párniczky Ede fszb. rendelete Kápta-

lan-Vác szalmaszállítási kötelezettsé-

géről 

1846. febr. 4. 260.  

 96/1846. Párniczky Ede fszb. levele a városhoz 

Póder István vagyonbukott káptalan-

váci jegyző tartozása ügyében 

1845. dec. 31. 261–262. Gyűrűpecsét: 

Podhossányi 

Károly, PPS 



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 5 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lapszám Megjegyzés 

vm. esküdtje 

1. doboz 

(folyt.) 

97/1846. PPS vm. emlékirata az udvari kancel-

láriához a Horvátország ügyében ho-

zott alkotmánysértő intézkedések 

ügyében 

1846. febr. 21. 

(iktatás kelte) 

263–268.  

 241/1946. A gazdasági tanácsülés levele a városi 

tanácshoz és a választópolgársághoz 

az alsóvárosi új iskola építése ügyé-

ben 

1846. ápr. 6. 269–272.  

 263/1846. Török István és Borbála pere a Váci 

Káptalani Uradalom ellen Niklász Fe-

renc öröksége miatt 

1842–1846 273–301.  

  Ismeretlen személy, vagy szervezet 

levele a városi tanácshoz a vasúton 

dolgozók orvosi ellátása ügyében (hi-

ányos) 

1846. 302.  

  Táblázatos kimutatás a budai kövezet-

vámról 

1846. jan. 20. 303. magyar, német 

 60/1847. Bierbauer Károly városbíró számadá-

sa az utcai lámpák költségeiről az 

1845. jan. 1–1846. dec. 31. közötti 

időszakban 

1846. dec. 31. 304–308.  

 382/1847. Pest v. kövezetvám díjszabási tábláza-

ta 

1843. jan. 14. 309. nyomtatvány 

  Serédi Károly városbíró számadása az 

1846–1847. évi országos közmunka-

adóról 

1848. júl. 1. 310.  

 sz. n. Püspökvác város bírája, Makay Imre 

kérelme Heuzer János városi hadnagy 

papvölgyi szőlőjének káptalanváci bí-

rói zár alá helyezésére 

1848. jún. 8. 311–312.  

 

 

 

Külön kezelt iratok 

1723, 1794—1838 

 

 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lap Megjegyzés 

1. doboz  RENDELETEK    

(folyt.)  PPS vm. rendelete a jobbágyok szol-

gáltatásairól („illetlenségekről”) 

1723 1–2. nyomtatvány 

  Békés vm. levele az egyetem Vácra 

történő helyezéséről 

1794. jún. 20. 3–4.  

  PPS vm. helységeinek távolságmutató 

táblázatos kimutatása (tabula 

stationum) 

Kiadta: Balla Antal megyei mérnök 

1797. jan. 19. 5–12. nyomtatvány 

  PPS vm. adószedői tisztségének ren-

delete az adók beszedéséről 

1797. máj. 22. 13–14. nyomtatvány 

  I. Ferenc rendelete az inszurrekciós 

seregről 

1800. dec. 28. 15–16. nyomtatvány 

  Felhívás a hadsereg ellátására 1800. febr. 23. 17. nyomtatvány 



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 6 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lap Megjegyzés 

  József nádor rendelete az inszurrekci-

ós sereg elbocsátásáról 

1801. ápr. 15. 18–21. nyomtatvány; 2 

példány 

  PPS vm. közli a Helytartótanács ren-

deletét a koldusok és az útlevél nélkül 

csavargókkal való bánásmódról 

1801. júl. 29. 22–23. nyomtatvány 

1. doboz 

(folyt.) 

 I. Ferenc rendelete a népet ingerlők 

szigorú megbüntetéséről 

1802. júl. 3. 24. nyomtatvány 

  PPS vm. közli az országgyűlés rende-

letét a az örökös katonai szolgálat el-

törléséről és a katonai szolgálat szabá-

lyozásáról 

1803. febr. 14. 25–26. nyomtatvány 

  Királyi rendelet a francia vagy más 

szökött katonákkal való bánásmódról 

1806. júl. 1. 27–28. nyomtatvány 

  Királyi rendelet a selyemtenyésztésről 1807. jún. 17. 29–30. nyomtatvány 

  Az 1807. évi országgyűlési törvények 

közlése 

1808. jan. 27. 36–38. nyomtatvány 

  PPS vm. rendelete a közterhek 

(forspont) jobb elosztásáról 

Mell.: A Váci járás erejének tábláza-

tos felosztása 

1809. okt. 26. 39–42. nyomtatvány 

  Pozsony Szabad Királyi Város felirata 

az országgyűléshez az 1809-ben árvíz 

áltíl károsultak segélyezése ügyében 

1809. okt. 1. 43–44. nyomtatvány 

  Supina András obsitos levele (inszur-

rekciós katona) 

Hamzsabég (ma: 

Érd), 1809. dec. 13. 

45–46. nyomtatvány 

  PPS vm. (kiadta: Friebeisz József fő-

jegyző) rendelete a katonák elbocsá-

tásról béke idején 

1811. jan. 25. 47–48. nyomtatvány 

  I. Ferenc király rendelete az új réz-

pénzek kibocsátásáról 

1812. febr. 1. 49–50. nyomtatvány 

  Rendelet a bankó ezüstpénzre történő 

átváltásáról (átszámítási táblázat is) 

1812. aug. 1. 51–56. nyomtatvány 

  „Rövid summája a hadi 

regulamentumok–nak” 

1813. febr. 13. 57–58. nyomtatvány 

  PPS vm. közli a helytartótanács rende-

letét a sereghez vissza nem térő kato-

nákkal való bánásmódról 

1813. okt. 21. 59. nyomtatvány 

  PPS vm. közli a Helytartótanács ren-

deletét a községek által a királyhoz 

menesztett küldöttségekről 

1816. okt. 28. 60–63. nyomtatvány; 2 

példány 

  PPS vm. közli a Helytartótanács ren-

deletét a remanenciális földekről 

1816. okt. 29. 64. nyomtatvány 

  PPS vm. rendelete a dunai vámokról 1818. okt. 5. 65–66a. nyomtatvány 

  PPS vm. rendelete a felszabadított ka-

tonák és családtagjaik közteherviselési 

kötelezettségéről 

1821. jan. 10. 67–68. nyomtatvány; 2 

példány 

  PPS vm. közli a Helytartótanács ren-

deletét a katonaállításról 

1821. júl. 21. 69–71. nyomtatvány 

  Püspök-Vác és Káptalan-Vác tűzren-

dészeti szabályai 

1825. jún. 11. 72–75. nyomtatvány 

  PPS vm. hirdetménye a kolera (napke-

leti epekórság) elleni védekezésről 

Mell. „Rövid oktatás…” a kolera elle-

ni védekezésről (kiadta: Lenhossék 

Mihály, Mo. főorvosa) 

1831. júl. 22. 76–80. nyomtatvány 

      



V. 41-b Káptalanvác Mv. Tanácsának ir. – Tanácsi iratok 7 

Rakt. egység 

sorszáma 
Iktatószám Tárgy Év(kör), kelt Lap Megjegyzés 

  AZ 1838. ÉVI DUNAI ÁRVÍZRE 

VONATKOZÓ IRATOK 

1838   

  A Váci Püspöki Uradalom prefektusá-

nak levele a városhoz Nádasdy Ferenc 

püspök által megajánlott segélyről 

Mell.: 

— Károsultak névjegyzéke (segély el-

osztása) 

— Adakozók névjegyzéke 

— Károk jegyzéke 

 81–129. Viaszpecsét: 

Hegedüs Ignác 

vác-alsóvárosi 

plébánia segéd-

papja 

 

Vác, 2002. február 18. 
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