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Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek 

 

Vác város rendőrkapitányának iratai 

1883 – 1919 

 

Terjedelem: 1,21 fm (ebből 0,13 fm kötet), 9 doboz, 4 kötet, összesen 13 raktári egység 

Raktári hely: VVL, 2. sz. raktár, ... sz. polc 

 

A rendőrkapitány városi hatóság tagja volt. A városi rendőrség vezetésén kívül tagja volt a képviselő-

testületnek és a tanácsnak. Gondoskodott a testület, a tanács és a szakbizottságok rendőrségre vonat-

kozó határozatainak végrehajtásáról. Tanácsi előadóként működött a tanácsi ügyintézést igénylő (pl.: 

vásári, piaci, tűzrendészeti, köz- és állategészségügyi) ügyekben, míg a közrenddel, a személy- és 

vagyonbiztonsággal, a közerkölcsiséggel, közegészségüggyel és köztisztasággal kapcsolatos ügyekben 

önálló közigazgatási hatóságként járt el.  

Vác város rendőrkapitányának iratai hiányosan maradtak ránk: csak az 1913. és 1916. évi büntetőügyi, 

és az 1915–1919. évi (az 1919. évből csak néhány ügyirat) közigazgatási ügyiratok, illetve négy ikta-

tókönyv található meg a levéltárban. A büntetőügyi iratok jellemző irattípusai a kiadott, illetve más 

rendőrkapitányságoktól érkezett körözvények, illetve a helyi kihágási ügyek. A közigazgatási iratok 

közt igen sok az első világháborús internált személyekkel kapcsolatos ügy (internáltak foglalkoztatása, 

szökött internáltak körözése, hazatérés engedélyezése stb.). Ezen kívül jellemzőek a cselédigazolvány-

kiadási ügyek, lakossági panaszok kivizsgálása és országos vásárok hirdetményei.  

 

Kutathatóság: átnézéssel 

Az 1916. évi közigazgatási ügyiratok gombával fertőzöttek! 

 

Rakt. egys. 

sorszáma 
Év Sorszám Megnevezés 

1. doboz 1913 601–850 Büntetőügyi iratok 

2. doboz 1913 851–952 Büntetőügyi iratok 

 1915 4825–5233 Közigazgatási iratok 

3. doboz 1915 5253–5733 Közigazgatási iratok 

 1916 501–600 Büntetőügyi iratok 

4. doboz 1916 501–827 Büntetőügyi iratok 

 1916 2001–2050 Közigazgatási iratok 

5. doboz 1916 2057–2244 Közigazgatási iratok 

6. doboz 1916 2245–2350 Közigazgatási iratok 

 1916  Szám nélküli iratok (2 db) 

 1917 1302–1500 Közigazgatási iratok 

7. doboz 1917 1501–1780 Közigazgatási iratok 

8. doboz 1917 1781–1958 Közigazgatási iratok 

 1918 1–200 Közigazgatási iratok 

9. doboz 1918 201–622 Közigazgatási iratok 

 1918 130–221 Liszt-és terményszállítási igazolvány ügyek 

 1919 1430–3307 Közigazgatási iratok 

10. kötet 1883 1–763 Iktatókönyv 

11. kötet 1888 1–1953 Iktatókönyv 

12. kötet 1912 1–4651 Iktatókönyv 

13. kötet 1919 1–3313 Iktatókönyv 
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