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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 

 

 

 

 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 

 

 

A 2018-as esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei bizto-

sítottak voltak. A 2018. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 

tudtuk. Ugyanakkor a munkatervben nem szereplő, előre nem tervezhető, ad hoc jellegű fel-

adatokat – kérésre történő kisebb kutatások, reprográfiai megrendelések, digitalizálás stb. – is 

elvégeztünk. Ezek következtében 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 Erőforrások Minisztéri-

uma Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának 

Művelődési–Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2018. 

évi munkatervét, és azt megküldtük a vezető szakfelügyelőnek. 

A levéltár egész évben a teljes, az alapító okiratban meghatározott ötfős létszámmal műkö-

dött. 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal évente megújított együttműkö-

dési szerződés alapján rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhettünk az Arcanum Digitális 

Tudománytár elnevezésű portál adatbázisához (ez év végére meghaladta a 18 millió oldalt), az 

Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához, mely a levéltári feldolgozó és kutatómunkát teszi 

eredményesebbé. E lehetőségre a városban mindössze három intézménynek van jogosultága: 

az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának, a Katona Lajos Város Könyvtárnak és Vác Város Le-

véltárának. 

Eredményes tárgyalást követően a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára lehetővé 

tette, hogy online térítésmentesen használjuk a felekezeti anyakönyvi adatbázisukat. A szük-

séges technikai feltételeket megteremtettük, így a kutatók és a levéltár munkatársai is helyben 

használhatják ezt a forrásbázist. 

Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját (www.vacarchivum.hu) és 

Facebook-oldalát. A honlapról történt látogatások száma 8200; a levéltári Facebook-oldal 

kedvelőinek száma 1959, követőinek száma 1945 volt. 

Folytattuk az I. világháborús kiadvány előkészítését, az ezzel kapcsolatos feltáró kutató-

munkát, melynek során több közgyűjteményben végeztünk kutatást, illetve tártuk fel az online 

rendelkezésre álló forrásokat (Arcanum Digitális Tudománytár, Osztrák Állami Könyvtár, 

Verlustliste [Veszteséglista], Nachrichten über Verwundete und Verletzte [Hírek a sebesültek-

ről és sérültekről], Kriegsgefangene [Hadifoglyok]), és 5720 személyre gyűjtöttünk/találtunk 

adatokat. Többször megismételt felhívásunkra még mindig számosan jelezték, hogy rendel-

keznek vonatkozó dokumentumokkal, és eljuttatták, másolásra kölcsönözték, s voltak, akik 
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levéltári megőrzésre átadták azokat. E gyűjtőmunka egyik eredményeként jelentethettünk meg 

egy I. világháborús hadifogolynaplót, amit a levéltárban mutattunk be. 

Közművelődési munkánk során összeállítottuk öt rendhagyó levéltári történelemóra anya-

gát, amit kiajánlottunk a váci oktatási intézményeknek. Csoportos látogatások esetén továbbra 

is lehetővé tettük, hogy bemutassuk a levéltárat, az itt folytatott munkát. Rendszeresen levél-

tári csoportfoglalkozás keretén belül ismertettük az I. Géza Király Közgazdasági Szakközép-

iskola tanulóival az iratkezelés és az ügyintézés alapvető mozzanatait. 

Az ez évben történt szakfelügyelői ellenőrzés során vizsgálták levéltárunk gyűjtőterületi 

tevékenységét, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, a szervellenőrzési terveket, az irattári 

ellenőrzések jogszabályok szerinti végrehajtását és az irattári selejtezésekben történő levéltári 

tevékenységet, az iratátvételeket, ezen belül is kiemelten a magániratokkal kapcsolatos gyűj-

tőtevékenységet. Az I. félévi vizsgálati jelentést megküldték a fenntartónak is. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldtük a Magyar Nemzeti Levéltárnak a 

Törzskönyvi és szervnyilvántartást. 

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2018 augusztusában vizsgálta levéltárunk-

ban a bizonylati rend és fegyelem betartását. Ezt követően a megállapított hiányosságokat pó-

toltuk, és kiegészítettük a pénzkezelést végző munkatársak munkaköri leírását. A 2018 dec-

emberében ugyancsak a Gazdasági Hivatal által lefolytatott munkaügyi ellenőrzés nem talált 

hiányosságot. 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a hely-

színen ellenőrizte az 1956-os szabadtéri kiállítás megrendezése céljából beadott pályázatunk 

megvalósítását, és pozitív értékeléssel zárta le a vizsgálatot. 

A levéltár jól működő kapcsolatot tartott fenn Vác Város Önkormányzata Gazdasági Hiva-

talának munkatársaival, akik a levéltár gazdasági ügyeit intézték. 

 

*



I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 

 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi költségvetés keretén belül hagyta jóvá 

a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2018-ban továbbra is hatályban volt az a 

rendelkezés, mely szerint minden új kötelezettségvállalást (értéktől függetlenül minden kifize-

tést, kivéve a vis major eseteket, a pályázatokat, a támogatásokat és az átvett pénzeszközöket) 

csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában tehettünk. A 

közüzemi és egyéb szolgáltatói számlákat néhány esetben kisebb határidőbeli csúszásokkal 

tudtuk kiegyenlíteni. 

 

A levéltár 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2018. évi szakmai 

statisztikai beszámoló adatai): 

 

Bevételek (ezer Ft) 

 

1. Intézmények működési bevétele: 620 

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 

3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: 31.798 

4. – ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás: 31.775 

5. – ebből pályázati támogatás: 0 

6. – ebből EU támogatás: 0 

7. Egyéb bevételek (pénzmaradvány): 162 

8. Bevételek összesen (1.+2.+3.+8.) 32.580 

 

Kiadások (ezer Ft) 

 

9. Személyi juttatások: 19.313 

10. Munkaadókat terhelő járulékok: 3.792 

11. Dologi kiadások: 6.050 

12. Felújítási kiadások: 0 

13. Felhalmozási kiadások (beruházás) 3.263 

14. Egyéb kiadások: 0 

15. Kiadások összesen (10.+11.+12.+13+14.+15.) 32.418 

 

A bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból – reprográfiai díjak, kutató-

vendégszoba használata, bértárolás – és kiadvány-értékesítésből tevődtek össze. Bevételi ter-

vünket 200%-os szinten teljesítettük. 

Az intézmény 2018-ban rendelkezésre álló költségvetési keretét szinte teljes egészében 

felhasználtuk. 
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Felhalmozási kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 554 ezer forintot költöt-

tünk. E kereten belül vásároltunk egy darab számítógépet, 1 darab monitort, 2 darab irodai 

forgószékeket, az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez szükséges korszerű multifunkciós 

készüléket (szkenner, nyomtató), számítógépes egereket, porszívó-tartozékokat. Év vége felé 

450 darab savmentes irattartó dobozt vásároltunk, felkészülendő a 2019. évi raktárrendezési 

munkálatokra. 

 

 

* 

 

A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 

 

Az év folyamán a fűtést biztosító és a melegvizet előállító gázkazán helyiségében és az eme-

leti folyosón szétterjedő szénmonoxid-szivárgás történt, ezért a kivonuló katasztrófavédelem 

leszereltette a gázmérő órát. Az önkormányzat által felkért mérnök-szakértő – a meglevő nyílt 

égésterű gázkazán helyett, a gazdaságos és biztonságos működés érdekében – új, zárt égésterű 

indukciós gázkazán beszerelését javasolta. A tervezői és kivitelezői munkákkal – a levéltár ál-

tal lebonyolított pályáztatás után – a fűtési szezon kezdetére végeztek. A rendkívüli kiadás 

költségeit (2.009 millió forint + Áfa) a fenntartó, Vác Város Önkormányzata biztosította. 

Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (számítógépes rendszer, lift, tűz- 

és betörésjelző-rendszer, tűzoltó-készülékek). Karbantartási munkát végeztettünk a riasztó-

rendszeren és a raktári klímagépeken. 

Kisebb karbantartási munkát végeztettünk a levéltárépület tetőzetén történt beázás miatt; és 

merevlemez-csere révén ismét használhatóvá tetettük a tizennégy éves fénymásoló berendezé-

sünket. 

A háttértároló-kapacitás bővítésére ez évben nem került sor; a jelenleg rendelkezésre álló 

számítógépes – tükröztetett – tárolókapacitás: 16 Tb, névlegesen 10,5 Tb. 

 

 

* 

 

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. 
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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. 

Megfelelő szakember hiányában azonban továbbra sem tudtuk feldolgozni – digitalizálni – az 

őrizetünkben levő nagy mennyiségű svhs-kazettát, a városi televíziók kép- és hanganyagát. 

Horváth Ferenc negyven évi közszolgálatban letöltött munkaideje után részesült jubileumi 

jutalomban. 

Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Magyar Levéltárak Vezetőinek Taná-

csának, illetve a Váci Múzeum Egyesület elnökségének. 

A Levéltári Kollégium felkérésére Horváth Ferenc részt vett a Gazdasági és társadalmi 

szervek illetékességének elhatárolására alakult ad hoc bizottság munkájában, két összefoglaló 

jelentés elkészítésében. 

 

* 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 

 

 

 

 

 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 

 

Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük a különféle szerveknél történő irat-

kezelés szabályszerű végzését. 

A jogszabályoknak megfelelően, az általunk összeállított vizsgálati szempontrendszer alap-

ján tartottunk ellenőrzést 6 intézményben, és e felmérések anyagát megküldtük az intézmé-

nyek vezetőinek és a fenntartóiknak is. Jóváhagytunk 6 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet 

(polgármesteri hivatal, gazdasági hivatal, oktatási intézmény, gazdálkodó szervezet). 1 darab 

intézményi iratkezelési szabályzatot véleményeztünk. 

Ez évben 39 gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának megőrzése érdekében 

vettük fel a kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság végzése alapján a vég- és fel-

számolókkal. 

 

 

 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 

 

Levéltárunk iratállománya 2018-ban 27,00 folyóméter iratanyaggal, 119,05 Gb (17808 fájl 

digitális fénykép) terjedelmű digitális irattal és 18 db hangkazettával gyarapodott. (A 2017. évi 

iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Vác Város Önkormányzatával a 2010-ben kötött bértárolási szerződés alapján ideiglenes 

jelleggel kezeltük a hosszú (általában 50 év) irattári őrzési időt igénylő, részben a Magyar 

Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, részben Vác Város Levéltára illetékességi körébe 

tartozó gyámügyi 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 

 

Részben anyagvédelmi, részben anyaggyarapítási céllal digitalizáltuk a Váci Püspöki Gaz-

dasági Levéltár XII. 1-a jelzetű, a Váci Püspöki Uradalom prefektusa iratainak a) állagából, a 

Régi levéltár 1295–1827. évi irataiból a Vác városára vonatkozó iratokat (2040 oldal). 
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Az eddig digitalizált iratanyagainkat tükröztetett merevlemezeken, valamint egy részüket 

biztonsági szempontból cd-ken és dvd-ken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot 

csak olvasati nehézség vagy egyéb különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben. 

2018-ban is folytattuk iratanyagok tulajdonbélyegzését és oldal- vagy lapszámozását. A 

Váci Püspöki Gazdasági Levéltár, a Vác Városi Tanács és Vác Város Önkormányzata irat-

anyagából 105 kötetet láttunk el bélyegzővel és számozással. 

 

 

 

V. RENDEZÉS 

 

Rendezési feladatainkat az alábbiak szerint teljesítettük. (A rendezési munkák részletes kimu-

tatása: 2. sz. melléklet) 

Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára középszintű rendezését. 

Több gyűjteményes jellegű fondot, továbbá 2018-ban átvett iratanyag egy részét rendez-

tünk közép- és darabszintre. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. IRATSELEJTEZÉS 

 

2018-ban nem végeztünk iratselejtezést. 

 

 

 

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, lajstromot – mely megfelel az ösz-

szevont mutató kívánalmainak – a darabszintre rendezett iratokról. 

(A segédletkészítési munkák kimutatása: 3. sz. melléklet) 

 

 

 

 

Alapszintre 27,00 fm 

Középszintre 11,46 fm 

Darabszintre 6,30 fm 

Átdobozolás 3,72 fm 
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VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 40 darab ügyfélszolgálati – köztük 

hadigondozási kárpótlási – ügyünk volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A ki-

adott fénymásolatok száma 324 darab, 50 fájl (Pdf-fájl) és 2 darab cd-lemez. Hiteles másola-

tot nem adtunk ki. 

Önkormányzati megkeresésre véleményeztük Vác új dűlő- és utcaneveit. 

Három esetben, két intézmény (Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Potsdam; 

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján) és egy magánszemély kérésére járultunk hozzá a saját 

anyagunkról térítésmentes – tekintettel a nem üzleti célú – dokumentum-közléshez. 

Kutatószolgálati feladataink 2018-ben emelkedtek. 2018-ban 53 darab kutatói látogatóje-

gyet adtunk ki. Kutatóink közül három külföldi kutató volt. Kutatási kérelmet nem utasítot-

tunk el. A kutatási esetek száma 110, az iratanyag-kérőlapok száma 142 darab volt. 38 repro-

gráfiai megrendelés alapján kiadtunk 223 oldal fénymásolatot, szkenneltünk 19 oldal iratot és 

73 mikrofilm-felvételt. 12 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írás-

beli felvilágosítások száma 33 darab volt. 24 esetben (61 kötet) teljesítettünk szakkönyvtári 

kérést a kutatóknak. 

Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke. 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 – az egyre inkább elter-

jedt gyakorlat szerint e-mailben – kérik ki a kutatandó iratanyagot. 

A 2018-as-es év elejétől használjuk a Magyar Országos Levéltár – az intézményükben csak 

helyben használható – adatbázisait, s így lehetővé vált ezen adatbázisok váci levéltári kutatatása. 

Többek között a Magyarországon 1895-ig keletkezett felekezeti anyakönyvek is online kutatha-

tók. 

 

 

 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 

 

Folytattuk az I. világháború váci résztvevőire, eseményeire vonatkozó adatok feltárását. Az 

eddigi munka során közel 5720 személyre vonatkozó adatott gyűjtöttünk össze. Vác I. világ-

háború alatti időszaka történetének monografikus feldolgozásán túli célunk az, hogy a kiad-

vány tartalmazzon egy életrajzi adattárat is. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 

 

Horváth Ferenc Anyagot gyűjtött és adatbázist épített az I. világháború váci résztvevőiről 

(5720 személyre vonatkozó anyaggyűjtés), valamint a háború alatti váci 

eseményekről. 

 Szerkesztette Nagy László: Emlékeim a hadifogságból, 1914–1921. c. 

hadifogolynaplóját, és utószót írt hozzá. 

 Lektorálta Hausel Sándor Berkenyéről írott monográfiáját és Volentics 
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Gyula Vácról kiadott képeslap-könyvét. 

 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 

  

Vekker András Folytatta Vác 1785. évi kamarai összeírásának feldolgozását. 

 

A 2010 és 2017 között megjelent kiadványaink egy-egy példányát átadtuk digitalizálásra 

az Arcanum Kft.-nek, hogy a nyilvános Hungaricana portálon hozzáférhetővé tegye. 

 

 

 

X. KÖZMŰVELŐDÉS 

 

 

. 

Részt vettünk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatban. Előadást tartottunk A mi 

utcánk – a Múzeum utca (Utcatörténet, nevezetes lakók, épületek) címmel. 

Nagy László unokájának, Várnai Sándornak, valamint Katona Csaba történésznek a köz-

reműködésével mutattuk be Nagy László I. világháborús hadifogolynaplóját. 

Összeállítottuk az alábbi rendhagyó történelemórák anyagát és kiajánlottuk a váci oktatási 

intézményeknek: 

– Vác, a barokk város; 

– Földváry Károly ás az 1849-es váci csaták; 

– Vác ’56; 

– Kisvác és a reformáció; 

– Mesterségem címere – Váci céhek 

– Iratkezelési ismeretek; 

– A levéltár. 

Levéltári órákat tartottunk a Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak iratkezelés tárgy-

körben. 

Levéltárunkban mutatta be Németh Péter Mikola a Személyesség a személytelenségben – 

Párbeszélgetéseim könyve c. kötetét. 

A levéltár honlapját kb. 8200 alkalommal látogatták meg 2018-ban. 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 1960 volt. A levéltári honlap és a Facebook-oldal gondozását, az 

anyagok technikai előkészítését és feltöltését a levéltár vezetője és a segédlevéltáros végezték. 

Az Országos Széchenyi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának kérésére hozzá-

járultunk, hogy archiválja a levéltár honlapját. 

 

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

 

Rendezvény Résztvevők száma/fő 

Népszerűsítő előadás 50 
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Könyvbemutató (két alkalom) 80 

Levéltár-látogató csoportok 120 

Iskolai csoportok (6 osztály) 200 

Összesen: 450 

  

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 8 200 

 

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 kiadvá-

nyokra (cím- és névtárak, korabeli digitalizált közlönyök, jogszabálygyűjtemények, helytörté-

neti munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtár nem szerez be. Továbbá töre-

kedtünk arra, hogy – részben a kiadóktól, részben a nyomdáktól – begyűjtsük a váci kistér-

ségben, 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 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal kötött, évente megújított szer-

ződés lehetővé teszi, hogy rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhetnek a levéltár munkatársai 

és kutatói az Arcanum Digitális Tudománytár elnevezésű portálhoz, melyen 15 millió oldal-

nyi folyóirat, közlöny, hírlap, lexikon, család-, hely- és hadtörténeti munka olvasható, továbbá 

az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához. 

(Részletes beszámoló a szakkönyvtári munkáról: 4. sz. melléklet) 

 

 

 

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 

 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban a Magyar 

Levéltárak Vezetőinek Tanácsának munkájába. 

Részt vettünk különféle szakmai rendezvényeken, konferenciákon és szakmai testületek 

ülésein. 

Szervezett szakmai továbbképzési programban nem vettünk részt. 
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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 Vác város polgármestere, Fördős Attila által havonta tartott kulturális egyez-

tető megbeszéléseken. 

Részt vettünk a Váci Múzeum Egyesület munkájában. 

Részt vettünk a Karolina-napi történelmi verseny zsűrijében. 

 

* 

 

Levéltárunk 2018. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a levéltárépü-

let jókarban tartására, egyúttal igyekeztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb 

színvonalon elvégezni. 

 

Vác, 2019. január 31. 

 

 

 Dr. Horváth Ferenc 

 igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

Vác Város Levéltára 2018. évi iratgyarapodása 

 

 

Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre terjedelme 

1. VIII. 61 Váci Karolina R. K. Négyévfolyamú 

Kereskedelmi Leány Középiskola 

iratai 1941–1948 0,08 fm 

2. VIII. 63-a I. Géza Király Közgazdasági Szak-

középiskola iratai – Általános iratok 1948–1949 0,02 fm 

3. VIII. 301-b Árpád Fejedelem Általános Iskola 

(1969-ig Váci Köztársaság Úti Ál-

lami Általános Iskola, 1973-ig Váci 

Árpád Úti Általános Iskola, 1989-ig 

Árpád Úti Általános Iskola) iratai – 

Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Felnőttoktatási Tagozatának (koráb-

ban Dolgozók Iskolájának) iratai 1958–1995 0,68 fm 

4. VIII. 651 Vác Városi Tanács V. B. Gazdasági-

Műszaki Ellátó Szervezetének 

(GAMESz) iratai  1982–1990 0,30 fm 

5. VIII. 801 Vác Város Kórházának iratai 1929 0,01 fm 

6. VIII. 811 Vác Városi Tanács V. B. Egyesített 

Szociális Intézményének iratai 1968–1990 0,11 fm 

7. VIII. 901 Vác Városi Tanács V. B. Családse-

gítő Központ iratai 1963–1989 2,73 fm 

8. VIII. 951 Vác Város Sportcsarnokának iratai 1996–2002 0,02 fm 

9. VIII. 952 Vác Város Sportintézményeinek ira-

tai 1994–2010 0,30 fm 

10. X. 204 A Váci Városvédők és Városszépí-

tők Egyesületének iratai 1987–2009 0,82 fm 

11. XIV. 15 Szalay István iratai 1938–2014 0,60 fm 

12. XV. 12 Vác város tervtárának iratai 20. század 0,90 fm 

13. XV. 26-a Nyomtatványok levéltári gyűjtemé-

nye – Kisnyomtatványok levéltári 

gyűjteménye 20. század 0,60 fm 

14. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 20. század 0,23 fm (ebből 

152 db) 

15. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári 

gyűjteménye 2010–2018 

17808 fájl, 

119,05 Gb 
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Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre terjedelme 

16. XV. 47 Kéziratok levéltári gyűjteménye 

(Hafner család) 2018 0,01 fm 

17. XV. 49-c Hang- és képfelvételek levéltári 

gyűjteménye – Különböző eredetű 

hang- és képfelvételek 1996–2007 

0,32 fm 

(18 db hangka-

zetta) 

18. XXIX. 21 Váci Városüzemeltetési Kft. (koráb-

ban Váci Városgazdálkodási Válla-

lat) iratai 1973–2008 18,11 fm 

19. XXIX. 

3001/35 

Dunagyöngye Mozgókép Kft. iratai (1976–) 

1990–2004 0,36 fm 

20. XXXVII. 230 Vác Város Önkormányzat Gazdasá-

gi Hivatalának iratai 

(1989) 

1990–2010 0,80 fm 

  Összesen:  27,00 fm 

 

Összesen 11 szervtől/személytől vettünk át 20 fondba besorolt iratanyagot. 

Összes iratgyarapodás 2018-ban: 27,00 ifm, 119,05 Gb (17808 fájl) digitális fénykép, 18 db 

hangkazetta. 

 

Összesítés: 

 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem/ifm 

VIII. Tanintézetek, intézmények 4,25 fm 

X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok 0,82 fm 

XIV. Személyek 0,60 fm 

XV. Gyűjtemények 2,06 fm 

XXIX. Gazdasági szervek 18,47 fm 

XXXVII.  Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok 0,80 fm 

 Összesen: 27,00 fm 

 

 

Vác, 2019. január 31. 

 
Dr. Horváth Ferenc 

 igazgató 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

 

Kimutatás a 2018-ban végzett rendezésekről 

 

 

Alapszintre: A 2018-ban átvett iratokból:27,00 fm. 

 

 

Középszintre 

 

Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem 

V. 93-m Vác város polgármesterének iratai – 

Hadigondozási iratok 

(Vekker A.) 

1931–2016 0,66 fm 

VIII. 61 A Váci Karolina R. K. Kereskedelmi 

Leány Középiskola (1941-ig Váci R. 

K. Négyévfolyamú Női Felső Keres-

kedelmi Iskola) iratai 

(kiegészítés – Vekker A.) 

1937–1948 0,10 fm 

VIII. 63-a Az I. Géza Király Közgazdasági 

Szakközépiskola (1948-tól Köz-

gazdasági Gimnázium, 1952-től 

Közgazdasági középiskola, 1954-

től Állami Közgazdasági Techni-

kum, 1964-től Közgazdasági Szak-

középiskola, Gép- és Gyorsíróisko-

la, 1987- től Friss István Közgazda-

sági Szakközépiskola) iratai – Álta-

lános iratok 

(kiegészítés – Vekker A.) 

1948–1949, 1961–

1991 

0,02 fm 

VIII. 741 A Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum 

(1989-ig Hajós Alfréd Úttörőház) iratai 

(Vekker A.) 

1956–1990 0,41 fm 

VIII. 811 Vác Városi Tanács V. B. Egyesített 

Szociális Intézmény (1978-ig Vác Vá-

rosi Tanács V. B. I. sz. Szociális Ott-

hon, 1984-ig Vác Városi Tanács V. B. 

I. sz. Szociális Otthon és Városi Gon-

dozási Központ) iratai 

(Vekker A.) 

1948–1990 1,11 fm 

XV. 12 Vác város tervtára 

(folytatás – Vida Á.) 

1957–2010 2,40 fm 

XV. 21 Vác várostörténeti iratok levéltári 

gyűjteménye 

(kiegészítés – Vekker A.) 

1890–2018, é. n. 0,05 

XV. 34-a Fényképek levéltári gyűjteménye – 

Papíralapú fényképek 

(Vekker A.) 

(1841–) 1891–

2016, é. n. 

6,35 fm 
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Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem 

XV. 34-c Fényképek levéltári gyűjteménye – 

Digitális felvételek 

(Vekker A.) 

1911–2018 36 GB 

XXIX. 

3001/35. 

Csődeljárás alá vont gazdálkodó szer-

vezetek iratainak levéltári gyűjteménye 

– a Dunagyöngye Mozgókép Kft. iratai 

(Vekker A.) 

1990–2009 0,36 fm. 

 Összesen:  11,46 fm + 36 Gb 

 

Darabszintre 

 

Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem 

XV. 21 Várostörténeti iratok levéltári gyűjte-

ménye 

(kiegészítés – Vekker A.) 

1890–2018, é. n. 0,05 fm 

XV. 25 Pecsétnyomók és bélyegzők levéltári 

gyűjteménye 

(Vekker A.) 

1868-2000, é. n. 0,84 fm 

(207 darab) 

XV. 34-b Fényképek levéltári gyűjteménye – 

Celluloid alapú fényképfelvételek (di-

ák) 

(Vekker A.) 

1973–1982, é. n. 0,72 fm 

(4058 db) 

XV. 62/C Kiállítások dokumentumainak levéltári 

gyűjteménye, Tárgyi emlékek 

(Vekker A.) 

(1368) 1833 –2018, 

é. n. 

3,46 fm 

(386 tétel, 532 darab) 

XV. 49-c Hang- és képfelvételek levéltári gyűj-

teménye - Különböző eredetű 

(Vekker A.) 

1975–2017, é. n. 1,23 fm + 52 Gb 

(54 darab: 29 kazetta, 

1 cd-lemez, 24 film-

tekercs) 

 Összesen:  6,30 fm 

(4851 darab, 52 Gb)  

 

Átdobozolás 

 

Fondszám A fond neve Év(kör) Terjedelem 

V. 93-c Vác város polgármesterének iratai – 

Közigazgatási iratok 

(Vekker A.) 

1872–1914 3,72 fm 

 Összesen:  3,72 fm 

 

A munkát végezte: Vekker András és Vida Ákos. 

 

Összesítés 

 

 

 

 

 

Vác, 2019. január 31. Dr. Horváth Ferenc 

 igazgató 

Alapszintre 27,00 fm 

Középszintre 11,46 fm 

Darabszintre 6,30 fm 

Átdobozolás 3,72 fm 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

Kimutatás a 2018-ban végzett segédletkészítésről 

 

 

Raktári jegyzék, lajstrom 

 

Minden közép- és darabszintre rendezett, átdobozolt fondról és állagról készült áttekintő rak-

tári jegyzék, illetve lajstrom, összesen 21,43 fm terjedelmű iratanyagról. 

 

A munkát végezte: Vekker András és Vida Ákos 

 

Vác, 2019. január 31. 

 

 Dr. Horváth Ferenc 

 igazgató 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

Jelentés Vác Város Levéltára szakkönyvtáráról 

a 2018. 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/7596–

V/7665 

 

V/5167–V/5236 70 73 206.581 

 Kiegészítés V/7666–

V/7714 

régi 49 61 146.966 

 Összesen:   119 134 353.547 

  ebből folyóirat  23 28 55.910 

  ebből könyv  96 106 297.637 

 Digitális adathordozó 

  

  D/259-D/263 D/214-D/218 5 6 13.500 

 2018. évi gyarapodás összesen: 

  

  
  Mű 

Raktári 

egység 
Érték/Ft 

    124 140 367.047 

       

 Beszerzés módja 

  

 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 

 Folyóirat 35.810 Folyóirat 16.100 Folyóirat 4.000 

 Könyv 86.437 Könyv 108.690 Könyv 102.510 

 Digit adath. 3.500 Digit adath. 8.000 Digit adath. 2.000 

 Összesen: 125.747  132.790  108.510 

  

 A vásárlások 2018. évben az intézményi költségvetés terhére történtek, pályázati lehetőség nem 

volt. 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ Program) keretében Vác Város 

Levéltára dolgozói és kutatói részére ingyenes hozzáférést biztosít az MTA Könyvtár és Informá-

ciós Központ az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázishoz. 

  

2.2. Selejtezés: 

 A 2018. évben nem volt selejtezés. 

  



19 

 

2.3. Összállomány 2018. december 31-én: 

  

    Mű Rakt. egység* Érték/Ft 

    5.602 11.794 15.104.323 

  ebből folyóirat 214 2.201 1.861.168 

  ebből könyv 5.146 9.242 10.416.040 

  ebből digit. adathordozó 242 351 2.827.115 

 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 

  

3. Állományba vétel: 

 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/7596 – V/7714, D/259 – D/263 

lásd fenti leltári számok 

   

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: 124 db katalógus. 

  

5. Állományvédelem: 

5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 

5.2. Köttetés: 25 kötet köttetése bruttó 78.867.-Ft értékben. 

  

6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 

 24 kölcsönzési eset, 61 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, ugyanígy az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázist is. 

  

7. Duplumanyag: nincs 

  

8. Egyéb könyvtári jellegű munka:  

 Folyamatban van a szakkönyvtárban található könyvek adatainak feltöltése a Szikla 21 adatbá-

zisba, valamint az online elérhető helyi periodikák és jogszabály-gyűjtemények archiválása. 

 

Vác, 2019. január 23. 

 

 

 

 

Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 

levéltári kezelő igazgató 

 

 


