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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2016-os esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei bizto-
sítottak voltak. A 2016. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 
tudtuk. Ugyanakkor a munkatervben nem szereplő feladatokat is elvégeztünk. Ezek következ-
tében 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 Minisztériuma 
Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának Műve-
lődési–Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2016. évi 
munkatervét, és azt megküldtük a vezető szakfelügyelőnek és intézményünk szakfelügyelőjé-
nek. 

A levéltár teljes, a – 2016-ban módosított – alapító okiratban meghatározott ötfős lét-
számmal működött. 

Belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai alapján átdolgoztuk Vác Város Levéltára Szer-
vezeti és működési szabályzatát, amit Vác Város Önkormányzat Művelődési–Oktatási és Ifjú-
sági–Sport Bizottság a 63/2016. (XII. 06.) sz. határozatával hagyott jóvá. 

Együttműködési szerződést kötöttünk az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program (EISZ) keretén belül a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központtal, melynek értelmében rendszerhasználati díj nélkül fér hozzá Vác Város Levéltára 
(a városban két intézménynek van meg ez a lehetősége) az Arcanum Digitális Tudománytár 
elnevezésű portálhoz (11 millió oldal) és az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához, mely a le-
véltári feldolgozó és kutatómunkát teszi eredményesebbé. 

Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját (vacarchivum.hu) és 
Facebook-oldalát. 

Kiadványt ez évben nem jelentettünk meg, mivel két éve tart az I. világháborús kiadvány 
előkészítése, az ezzel kapcsolatos feltáró kutatómunka. Ennek során több közgyűjteményben 
végeztünk kutatást, illetve tártuk fel az online rendelkezésre álló forrásokat (Arcanum Digitá-
lis Tudománytár, Osztrák Állami Könyvtár, Verlustliste [Veszteséglista]), melynek során kö-
zel 3000 személyre gyűjtöttünk adatokat. 

Összeállítottuk az I. világháborúban elesettek névsorát (740 személy), és ez alapján készít-
tette el Vác Város Önkormányzata a Fehérek templomának oldalán elhelyezett Hősi halottak 
névsorát tartalmazó emléktáblákat. 

Közművelődési munkánk során két kiállítást valósítottunk meg. Pályázati forrásból valósí-
tottuk meg a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
által támogatott Vác ’56 szabadtéri dokumentum-kiállítást, továbbá a Madách Imre Művelő-



 
 

 

3 

dési Központban valósítottuk meg a Mozgonyból repkedő szikrák c. kiállítást a pest–váci 
vasút megvalósulásának 170. évfordulója alkalmából. 

Ez évben történt szakfelügyelői látogatás során, az I. negyedévben, vizsgálták a levéltár 
Szervezeti és működési szabályzatát, Iratkezelési szabályzatát, különös tekintettel az elektro-
nikus iratok kezelésére, továbbá az öt évre szóló Állományvédelmi tervet, míg a II–IV. ne-
gyedév során vizsgálat alá vették a levéltár iratkezelését és ügyintézését, a levéltár eljárását a 
szervek iratselejtezésénél, a szervek elektronikus iratkezelése során szerzett levéltári tapaszta-
latokat és az elektronikus iratok levéltári tárolására vonatkozó követelményeket. A szakfelü-
gyelői jelentést megküldték Vác Város Önkormányzatának. 

Vác Város Önkormányzata Gazdasági Hivatalának munkatársaival, akik a levéltár gazdasági 
ügyeit intézik, jól működő kapcsolatot tartottunk. 

 

*



 

 

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 
 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi költségvetés keretén belül hagyta 
jóvá a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2015-ben továbbra is hatályban 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 pénzeszkö-
zöket) csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában tehetünk. 
A közüzemi és egyéb szolgáltatói számlákat jelentősebb határidőbeli csúszások nélkül ki tud-
tuk egyenlíteni. 
 

A levéltár 2016. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2016. évi statisztikai 
beszámoló adatai): 

 
Bevételek (ezer Ft) 2015 2016 

1. Intézmények működési bevétele 781 1.028 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – 4.027 
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 24.608 24.454 
4. – ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás, PM-

maradvány 
23.818 24.154 

5. – ebből pályázati támogatás 790 300 
6. – ebből EU támogatás – – 
7. Egyéb bevételek – – 
8. Bevételek összesen 25.389 29.509 

 
Kiadások (ezer Ft) 

 

9. Személyi juttatások 12.973 13.647 
10. Munkaadókat terhelő járulékok 3.517 3.680 
11. Dologi kiadások 8.172 7.112 
12. Felújítási kiadások – – 
13. Felhalmozási kiadások 649 4.933 
14. Egyéb kiadások – 24 
15. Kiadások összesen 25.311 29.396 

 
Dologi kiadásaink 523 ezer forinttal nőttek az eredeti előirányzathoz képest – pénzmarad-

vány felhasználása, NKA-pályázat, és átcsoportosítás következtében. A dologi kiadások 
88,75%-os szinten teljesültek, melynek oka az volt, hogy jelentős megtakarítást értünk el a 
közüzemi díjakon. 
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A bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból – reprográfiai díjak, kutató-
vendégszoba használata, bértárolás – és kiadvány-értékesítésből tevődnek össze. Bevételi ter-
vünket 99,96%-os szinten teljesítettük. Az intézmény 2016-ban rendelkezésre álló költségve-
tési keretét felhasználtuk. 4.933 ezer forintot költhettünk felhalmozási kiadásokra. Ennek 
nagy része (4.027.932 Ft) pályázati támogatás, melyből az 56-os szabadtéri kiállítást valósí-
tottuk meg. Kisebb része a kis értékű tárgyi eszközök – négy merevlemezes hálózati adattáro-
ló, szünetmentes táp, 1 darab számítógép, szénmonoxid-érzékelő – beszerzése, illetve javítási, 
karbantartási munkák – szalagfüggöny cseréje a földszinti helyiségekben, kamerarendszer ki-
építése az épület utcai frontján, Wifi-rendszer bővítése a (leárnyékolt) raktárakban – elvégez-
tetése volt. 

Értékesítettük a Vác Város Önkormányzata által megjelentetett Vác című, a város értékeit 
képekkel és kevés szöveggel bemutató kiadványt. 

 
 

A levéltár pályázati tevékenysége 
 
2016-ban gyakorlatilag megszűnt a Nemzeti Kulturális Alap levéltári célokat támogató te-

vékenysége. A Nemzeti Kulturális Alap által 2015-ben megítélt támogatást 2016-ban használ-
tuk fel szakkönyvtárunk fejlesztésére. E keretből 55 darab könyvet vásároltunk és 3 folyóirat-
megrendelést eszközöltünk. 

Pályázati forrásból, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által megítélt összegből valósítottuk meg a Vác ’56 szabadtéri dokumentum-
kiállítást. A városban három helyszínen – volt Karacs Teréz Kollégium, a püspöki palota kerí-
tése és a Váci Fegyház oldalfala – állítottuk ki az 1956-os forradalom váci eseményei során 
készült fényképek és dokumentumok kinagyított – nagyméretű tablókra és molinókra printelt 
– másolatait, melyeket magyarázó szövegekkel láttunk el. 

 
Kimutatása Nemzeti Kulturális Alap és a Közalapítvány által 

2016-ban megítélt pályázati támogatásról 
 

A pályázat témája, célja 
Igényelt összeg Elnyert támogatás Támogatás 

intenzitása forint 
1. Szakkönyvtár állománygyarapítása*    300.000    300.000 100% 
2. Vác ’56 szabadtéri dokumentumkiállítás 4.162.932 4.027.932 97% 

Összesen: 4.462.932 4.327.932 97% 
*2015-ben megítélt, 2016-ban felhasznált pályázati támogatás. 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 
 
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, 
tűzoltó-készülékek). Karbantartási munkát végeztettünk a fűtésrendszeren, a riasztórendszer-
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ben és a raktári klímagépeken. Frissíttettük szerverünk operációs rendszerét és új, négy me-
revlemezt tartalmazó tükröztetett háttértárolót telepíttettünk. A jelenleg rendelkezésre álló tá-
rolókapacitás: 16 Tb, névlegesen 10,5 Tb. Cseréltettük a villámcsapás következtében tönkre-
ment, a szerver áramellátását biztosító szünetmentes tápegységet. 

 
* 

 
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. 

Megfelelő szakember hiányában azonban továbbra sem tudjuk feldolgozni – digitalizálni – az 
őrizetünkben levő nagy mennyiségű svhs-kazettát, a városi televíziók kép- és hanganyagát. 

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

 
* 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 
Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük az iratkezelés szabályszerű lebo-
nyolítását. 

A jogszabályok alapján általunk összeállított vizsgálati szempontrendszer alapján tartot-
tunk szervellenőrzést 15 intézményben, és e felmérések anyagát megküldtük az intézmények 
vezetőinek. Jóváhagytunk 5 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (oktatási és egészségügyi in-
tézmény). 5 darab intézményi iratkezelési szabályzatot véleményeztünk. 

Ebben az évben tovább növekedett a csőd/végelszámolás útján megszűnt szervek száma, és 
ennek során 124 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 2016-ban 6,01 folyóméter iratanyaggal gyarapodott. (A 2016. évi 
iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. 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 
 
Költségvetési keretünk terhére javíttattunk és köttettünk be 11 kötet iskolai anyakönyvet. 
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. 

Elkészítettük intézményünk 2016–2021 közötti időszakra szóló állományvédelmi tervét. 
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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. 
Folytattuk Vác város közigazgatási szervei iratanyagának rendezését, azokét, amelyeknek 

a rendezése az 1970–1980-as években történt meg, és kutathatóság szempontjából ma már 
nem felelnek meg a kívánalmaknak. Több esetben még az egyes fondok szétválasztása sem 
történt meg következetesen. 

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

Alapszintre 6,01 fm 
Ellenőrző rendezés 21,00 fm 
Középszintre 19,78 fm 
Darabszintre 0,05 fm 

 
 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
Iratselejtezést a V. 94-b Vác Város Árvaszékének iratai – Iratok elnevezésű fond/állagban 

végeztünk. 
Az állag eredeti teljes mennyisége: 31,00 ifm 
Az állag évköre (1871–) 1872–1950 (–1951) 
Az állagból selejtezés alá vont iratanyag mennyisége: 10,66 ifm 
A selejtezett iratok évköre: 1873–1920 
A selejtezésre javasolt iratok terjedelme: 1,20 ifm 
A selejtezés után az állag mennyisége: 31,02 ifm 
(Az állag terjedelme két okból nőtt: egyrészt a rendezés előtt fraktúrcsomókban (félbehaj-

tott akták) tárolt iratokat kiterítettük, másrészt az egyes ügyiratokat palliumokkal (iratborítók-
kal) láttuk el. 

A selejtezési jegyzőkönyvet jóváhagyásra felterjesztettük a szakfelügyeletnek. 
A munkát végezte Vekker András. 

 
 
 

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 a darabszintre rendezett 
iratokról. 

 (A segédletkészítési munkák részletes kimutatása: 3. sz. melléklet) 
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VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 39 darab ügyfélszolgálati – köztük 
hadigondozási kárpótlási – ügyünk volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A ki-
adott fénymásolatok száma 103 lap és 27 oldat (Pdf-fájl). Kivonatos hiteles másolatot 1 dara-
bot adtunk ki. 

Általánosságban megállapítható, hogy a kutatószolgálati feladataink növekedtek. 2016-ban 
42 darab kutatói látogatójegyet adtunk ki. Egy külföldi kutató volt, kutatási kérelmet nem uta-
sítottunk el. A kutatási esetek száma 178, az iratanyag-kérőlapok száma 183 darab volt. 46 
reprográfiai megrendelés alapján kiadtunk 327 oldal fénymásolatot. Szkenneltünk 14 darab 
fotót, 36 mikrofilm-felvételt, 89 oldalt, 53 mikrofilmkockát, illetve digitalizáltunk 8 perc vi-
deofelvételt. 17 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írásbeli felvilá-
gosítások száma 15 darab volt. 100 kötet szakkönyvtári kérést teljesítettünk 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. 

 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 
Folytattuk az I. világháború váci résztvevőire, eseményeire vonatkozó adatok feltárását. Az 

eddigi munka során közel 3000 személyre vonatkozó adatott gyűjtöttünk össze. Vác I. világ-
háború alatti időszakának monografikus feldolgozásán túli célunk az, hogy a kötet tartalmaz-
zon egy életrajzi adattárat. 

E kutatómunka eredményeképpen összeállítottuk az I. világháborúban hősi halált halt sze-
mélyek hiteles névsorát (740 személy), amit Vác Város Önkormányzata megjelenített a Fehé-
rek temploma oldalára felszerelt márványtáblákon. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Anyagot gyűjtött és adatbázist épített az I. világháború váci résztvevőiről 
(közel 3000 személyre vonatkozó anyaggyűjtés), valamint a háború alatti 
váci eseményekről. 

 Összeállította az I. világháború váci hősi halottainak névsorát (740 név). 
 A Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent a Magyarország kin-

csestára sorozatban Vác című képeskönyv, melynek szövegét írta. 
 Három buszmegálló környékének történeti ismertetőjét készítette el. 
 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 
  
Vekker András Feltárta a különböző levéltárakban kutatandó váci vonatkozású I. világ-

háborús irategyütteseket és sajtóanyagot. 
 Feltárta a váci vasút történetére vonatkozó dokumentumokat. 
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X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 
 
A levéltár honlapját kb. 10 ezer alkalommal látogatták meg 2016-ben. A honlapon rendszere-
sen közöltük az aktuális híreket. Köszöntöttük a honlap 50 ezredik látogatóját. 

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 az 1200-at. A levéltári honlap és a Facebook-oldal gon-
dozását, az anyagok technikai előkészítését és feltöltését a levéltár vezetője és a 
segédlevéltáros végezték. 

Vác ’56 címmel szabadtéri dokumentum-kiállítást rendeztünk a városban három helyszí-
nen – volt Karacs Teréz Kollégium homlokzatán, a Konstantin téri váci püspöki palota keríté-
sén és a Köztársaság úti fegyház homlokzatán –, és a váci forradalom alatt fényképek és do-
kumentumok nagyításait jelenítettük meg táblaképeken és molinókon. A kiállítást nyitó ün-
nepséget július 21-én – a Váci Világi Vigalom nyitónapja előtt – tartottuk, melyen köszöntő-
beszédet mondott dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és Fördős Attila polgármester. A kiállí-
tást Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója nyitotta meg. A kiállítás 2017. 
április 30-ig lesz látható a városban. 

Kiállítást rendeztünk Madách Imre Művelődési Központban Mozgonyból repkedő szikrák 
címmel, melynek során bemutattuk a 170 éves pest–váci vasút történetére vonatkozó fonto-
sabb dokumentumokat. A kiállítást Vekker András levéltáros, a kiállítás kurátora köszöntötte, 
és Horváth Lajos, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta 
meg. 

Három váci buszmegálló – Földváry tér, Szent István tér, Nagymező utca – környezetének 
történeti ismertetőjét készítettük el. 

A Váci Piarista Gimnázium, továbbá az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola ta-
nulói több alkalommal is meglátogatták intézményünket, és az egyes osztályok megismerked-
tek a levéltárak munkájával, az iratkezelés mozzanataival és az irattári feladatokkal. 

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

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Népszerűsítő előadás 40 
Vác ’56 szabadtéri kiállítás 40 + több tízezer 
Kiállítás (Madách Imre Művelődési Központ) 300 
Levéltár-látogató csoportok 30 
Iskolai csoportok 150 

Összesen: 560 + több tízezer 
  

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 10 000 
 
Horváth Ferenc mint titkár, majd mint elnökségi tag részt vett a Váci Múzeum Egyesület 

elnökségének munkájában. 
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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. 

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 szerződés lehetővé teszi, 
hogy rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhetnek a levéltár munkatársai és kutatói az 
Arcanum Digitális Tudománytár elnevezésű portálhoz, melyen 11 millió oldalnyi folyóirat, 
közlöny, hírlap, lexikon, család-, hely- és hadtörténeti munka olvasható, továbbá az Akadémi-
ai Kiadó Szótárcsomagjához. 

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

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban a Megyei 
és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 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 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. 
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* 
 

Levéltárunk 2016. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, egyúttal igye-
keztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb színvonalon elvégezni. 

 
Vác, 2017. január 31. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 

Vác Város Levéltára 2016. évi iratgyarapodása 
 
 

Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 
1. VIII. 702 A Katona Lajos Városi Könyvtár iratai 1952–2008 2,80 

 XIII. 1 Családi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye   

2.  h) Dr. Brusznyai Árpád és dr. 
Brusznyai Árpádné iratai 1935–2007 0,15 

3.  i) A Krizsek család iratai 1885–1976, 
é. n. 0,04 

 XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye   

4.  n) Klein Károly iratai 1915–1918 0,04 
5. XIV. 9 Újvári István matematikatanár iratai 1981–2016 0,22 
6. XIV. 13 Pogány Sándor iratai 20. század 0,06 
7. XIV. 14 Dr. Rusvay Tibor helytörténész iratai 1980–1990-

es évek 0,28 
8. XV. 21 Vác várostörténeti iratok gyűjteménye 

(Regius Károly iratai – Pongrácz Béla 
ajándéka) 1874, 1881 0,01 

9. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 20. század 0,11 
 XXIX. 706 Vác Város Televízió Kht. iratai   

10.  b) Az Elektro Szignál Televízió adásai 

2003–2016 

1,68 
1105 

DVD, 
1079 
fájl, 

2,04 Tb  
 XXIX. 3001 Csődeljárás alá vont gazdálkodó szerve-

zetek iratainak levéltári gyűjteménye   
11.  40) A Hangyavár Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. iratai 2011–2013 0,02 
12.  41) A Szalóki–Gyenes Ipari, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Kft. iratai 2004–2016 0,02 
 XXX. 1 A váci ipari szövetkezetek iratainak le-

véltári gyűjteménye   
13.  a) A Dunakanyar Vegyesipari Szol-

gáltató KTSZ iratai 1987–2015 0,58 
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Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 
 XXXVII. 201 Vác Város Önkormányzatának iratai   

14.  b) Képviselő-testületi iratok 1990–2005, 
2014 2,86 

  Összesen:   
 
Összes iratgyarapodás 2016-ban: 6,01 ifm 
 
Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem/ifm 

VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK 2,80 

XIII. CSALÁDOK 0,19 

XIV. SZEMÉLYEK 0,60 

XV. GYŰJTEMÉNYEK 0,12 

XXIX. GAZDASÁGI SZERVEK 1,72 

1105 DVD, 1079 fájl, 2,04 Tb 

XXX. SZÖVETKEZETEK 0,58 

 Összesen: 6,01 

1105 DVD, 1079 fájl, 2,04 Tb 

 
Vác, 2017. január 31. 
 

Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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2. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a 2016-ban végzett rendezésekről 
 
Alapszintre: A 2016-ban átvett iratokból: 6,01fm 
 
 
Ellenőrző rendezés 
 

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

V. 94-b Vác Város Árvaszékének iratai – Iratok 
(Vekker A.) 

(1871-) 1872-1950 
(-1951) 

21,00 

 
 
Középszintre 

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

V. 94-b Vác Város Árvaszékének iratai – Iratok 
(Vekker A.) 

(1871-) 1872-1950 
(-1951) 

9,79 

V. 94-c Vác Város Árvaszékének iratai – Nyil-
vántartások (Vekker A.) 

1878(?)-1950 0,55 

V. 94-d Vác Város Árvaszékének iratai – Szám-
adások (Vekker A.) 

1873-1932 0,70 

VIII. 202 Vác-alsóvárosi R. K. Elemi Népiskola 
iratai (Vekker A.) 

1898-1946 0,30 

VIII. 204 Vác-felsővárosi R. K. Elemi Népiskola 
iratai (Vekker A.) 

1895-1938 0,30 

VIII. 209 Vác Szent Miklós Téri R. K. Elemi Nép-
iskola iratai (Vekker A.) 

1920-1923 0,03 

XIII. 1-i Családi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – A Krizsek család iratai 
(Vekker A.) 

1885–1976, é. n. 0,03 

XIV. 1-n Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – Klein Károly iratai 
(Vekker A.) 

1915-1918 0,04 

XV. 12 Vác város tervtára, F–H utcák (Vida) 1957–2010 8,00 
XXIX. 
3001/40 

Csődeljárás alá vont gazdálkodó szerve-
zetek iratainak levéltári gyűjteménye – A 
Hangyavár Kft. iratai (Vekker A.) 

2011-2013 0,02 

XXIX. 
3001/41 

Csődeljárás alá vont gazdálkodó szerve-
zetek iratainak levéltári gyűjteménye  
– A Szalóki–Gyenes Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt. iratai (Vekker A.) 

2004-2016 0,02 

Összesen: 19,78 
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Darabszintre 
 

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

XIV. 13 Pogány Sándor iratai (Horváth) 1907–1957, 1962, 
é. n. 

0,05 

 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Vekker András, Vida Ákos 
 
 
Összesítés 
 
 
 
 
 
 
Vác, 2017. január 31. Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
 

Alapszintre 6,01 fm 
Ellenőrző rendezés 21,00 fm 
Középszintre 19,78 fm 
Darabszintre 0,05 fm 
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3. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás a 2016-ban végzett segédletkészítésről 
 
Raktári jegyzék 
 
Az ellenőrző rendezés során, továbbá minden közép- és darabszintre rendez fondról és állag-
ról készült áttekintő raktári jegyzék, összesen 40,83 fm terjedelmű iratanyagról. 
 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Vekker András, Vida Ákos 

 

Vác, 2016. január 31. 

 

 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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4. sz. melléklet 
 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2016. 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/7131–

V/7411 
 

V/4910–V/5090 181 202 730.234 

 Kiegészítés V/7412–
V/7475 

régi 64 117 245.750 

 Összesen:   245 319 975.984 
  ebből folyóirat  26 30 53.530 
  ebből könyv  219 289 922.454 
 Digitális adathordozó 
 2016. évben nem volt gyarapodás. 
  
 2016. évi gyarapodás összesen: 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
    Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    245 319 975.984 
       
 Beszerzés módja 
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 24.850 Folyóirat 27.680 Folyóirat 1000 
 Könyv 347.199 Könyv 443.715 Könyv 131.540 
 Digit. adath. 0 Digit. adath. 0 Digit. adath. 0 
 Összesen: 372.049  471.395  132.540 
  
  
 A vásárlások a 2015. évben elnyert pályázati támogatás felhasználásával, valamint az intézményi 

költségvetés terhére történtek.  
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 338/2016. lt. számon 12 mű, 322 kötet, összesen 54.012.-Ft, azaz Ötvennégyezer tizenkettő 

forint érték került selejtezésre. 
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2.3. Összállomány 2016. december 31-én: 
  
    Mű Rakt. egység* Érték/Ft 
    5.403 11.559 14.437.664 
  ebből folyóirat 214 2.187 1.752.578 
  ebből könyv 4.952 9.027 9.871.471 
  ebből digitális adathordozó 237 345 2.813.615 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 7231– V/7475 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: 319 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 47 kötet köttetése 150.241.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 43 kölcsönzési eset, 134 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:  
 A Szikla 21 adatbázisba az adatok feltöltése a könyvek adataival folyamatban van. 

Az online elérhető helyi periodikák és jogszabály-gyűjtemények archiválása. 
 
Vác, 2017. január 11. 
 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 
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