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A 2005-ös esztendőben továbbra is átmeneti helyzetben volt a levéltár, hiszen intézmé-

nyünk ideiglenes székhelyén, a Géza király téri ferences kolostorban a rendkívül szűkös, ked-
vezőtlen körülmények miatt csak részben tudta ellátni feladatait. A Ferenc Rendtől bérelt 300 
négyzetméteres területből kb. 60 négyzetméter jut két dolgozószobára, ahol a levéltár munka-
társai tartózkodnak, ügyfeleket és néhány esetben kutatókat is fogadnak. Továbbá e két helyi-
ségben tudtuk csak elhelyezni a szakkönyvtári anyag egy részét, így e két helyiség inkább 
raktárra emlékeztet, mint dolgozószobára. A szűkös körülmények miatt az elvégzendő felada-
tokat úgy terveztük meg, hogy azok többsége számítógéppel és digitalizáló berendezéssel vé-
gezhető legyen. Kutatókat csak kivételes esetben tudtunk fogadni, hiszen ehhez sem az önálló 
kutatóterem, sem a higiéniai feltételek nem voltak adottak. Iratátvételi kötelezettségünket csak 
részben tudtuk ellátni, amikor olyan irategyütteseket vettünk át levéltári megőrzésre, ame-
lyeknek az átadását már korábban előkészítettük, illetve iratmentés címén. 

Alapvető teendőnk volt 2005-ben, hogy előkészítsük a leendő levéltárépületbe történő köl-
tözködést, továbbá segítsük a 2005. november 2-án megkezdődött levéltári beruházást lebo-
nyolító Vác Városi Önkormányzat, a Vác Város Polgármesteri Hivatala Főmérnöksége, a ter-
vező és a kivitelező vállalat munkáját azzal, hogy szakmai szempontból – a Magyar Országos 
Levéltár által kiadott Levéltári állományvédelmi ajánlásnak megfelelően – véleményeztük a 
kiviteli tervek szükséges módosítását, elkészítettük az állványozási tervet és részt vettünk a 
heti beruházási megbeszéléseken. 

A városi levéltár a ferences kolostorban történő elhelyezés fejében a 310 m2-es területért 
2005-ben havi bruttó 800.000 Ft-ot fizetett a Ferenc Rendnek. 

Az év folyamán megtörtént a levéltár leendő, Múzeum u. 4. sz. alatti ingatlanának megter-
vezésére a tervezői pályázat kiírása, és 2005 áprilisában elkészültek a kiviteli tervek. Megtör-
tént – egy lakószomszéd fellebbezése miatt másfél hónapos csúszással – az engedélyeztetési 
eljárás, és eredményesen lezajlott a közbeszerzési folyamat. Az épület átalakításának befeje-
zési határideje 2006. február 29. Ez a határidő minden bizonnyal kitolódik a keményebb téli 
időszak miatt. 

Továbbra is gondolkodunk a levéltárépület bővítési lehetőségein, és elképzeléseinket eljut-
tatjuk Vác Város Önkormányzatához. Sajnos, időközben kiderült, hogy a levéltárral szomszé-
dos ingatlanra (Vác, Múzeum 6.) az év közben bejegyzett elővásárlási jogával nem élt Vác 
Város Önkormányzata, és az ingatlant magánszemély vásárolta meg. Így elestünk attól a lehe-
tőségtől, hogy olyan épületegyüttes alakuljon ki a jövőben, amelynek négyzet alakú udvarát 
minden oldalról levéltári épület határolja, továbbá hogy az épületbővítéssel hosszú távra meg-
oldódjon a raktári férőhely biztosítása, valamint lehetőségünk legyen egy kiállító- és előadóte-
rem és a gazdasági bejárat kialakítására is. Az épület esetleges bővítése most már csak a ked-
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vezőtlenebb feltételeket nyújtó, az udvar mélységében hátrafelé, a kialakított raktárépületek 
mögött történhet. 

A 2005-ös esztendőben elkészítettük az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 
amit Vác Város Önkormányzata Közművelődési és Oktatási Bizottsága 2005. május 31-én 
hagyott jóvá. Az SZMSZ mellékleteként elkészítettük a munkavédelmi, a tűzvédelmi, a kuta-
tási, a szakkönyvtári és az iratkezelési szabályzatot, továbbá a munkaköri leírásokat. 

A levéltár 2005. évi munkatervét Vác Város Önkormányzatának Közművelődési és Okta-
tási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta. (A dokumentumokat megküldtük a levéltár szak-
felügyelőjének.) Így munkánkat a 2005-ös esztendőben a fenntartó irányelvei és jóváhagyása, 
illetve a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Fő-
osztálya előírásai, valamint a vezető szakfelügyelő ajánlásai alapján végeztük. 

A levéltár szakfelügyelője 2005. szeptember 28-án ellenőrzést végzett intézményünkben, 
és a tapasztalatairól készített jelentést a vezető szakfelügyelő megküldte a fenntartó Vác Vá-
rosi Önkormányzatnak. Levéltárunk esetében az országos szakfelügyelői program keretén be-
lül elvégzendő raktárminősítést nem lehetett, illetve nem volt célszerű elvégezni, mivel ideig-
lenes helyen működünk. 

 
 
 

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSE 
 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményi költségvetés keretén belül 

biztosította a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2005-ben 33.338 e Ft állt a le-
véltár rendelkezésére. Ebből 5.138 e Ft-ot (ebből 1.054 e Ft önrész) költöttünk beruházásra, 
mobil raktári állványok beszerzésére. A költségvetés tartalmazta a nagy tételt jelentő épület-
bérleti díjat. 2005-re azonban csak tíz hónapi időszakra terveztük meg a bérleti díjat, ezért 
szükségessé vált, hogy költségvetési előirányzat-módosítást nyújtsunk be a képviselő-
testülethez. A bérleti díj nagy részét azonban fedezni tudtuk a betervezett, de az idén meg nem 
valósuló költöztetési, állványbontási és -építési díjból. További költségvetési feszültséget 
okozott, hogy nem tudtuk kellőképpen felmérni a várható villamosenergia-fogyasztást (elekt-
romos fűtésű kályhák működnek az épületben, melyek különböző mértékben vannak a háló-
zatra kötve, és év elejétől a fogyasztási alapdíj a Ferenc Rend kérelme alapján megváltozott), 
s emiatt is szükség volt a költségvetés korrekciójára. Általánosságban megállapíthatjuk azon-
ban, hogy az anyagi fedezet biztosítva volt a levéltár működéséhez. 

Kis értékű tárgyi beszerzéseink során arra törekedtünk, hogy a leendő levéltárépületben 
történő működést tegyük minél biztonságosabbá, komfortosabbá és kulturáltabbá. 

Anyagi forrásainkat bővítendő és szakmai elképzeléseinket megvalósítandó éltünk a pályá-
zati lehetőségekkel. 2005-ben hat pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Levéltári Szakmai Kollégiumához. Ebből mindegyik pályázatunkat eredményesnek te-
kinthetjük. 
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A pályázat témája 
Igényelt összeg Elnyert támogatás Önkormányzattól 

igényelt önrész Megjegyzés 

Forint 

1. Váci felekezeti anyaköny-
vekről pozitív mikrofilm-
másolatok készíttetése 

105.881 105.000 0 A pályázat 
megvalósult 

2. Gördíthető (mobil) raktári 
állványzat beszerzése 

4.217.650 4.000.000 1.054.413 A pályázat 
részben 
megvalósult 

3. Digitális fényképezőgép 
beszerzése 

305.600 305.000 76.400 A pályázat 
megvalósult 

4. Forráskiadvány előkészíté-
se (1956-os kötet) 

917.600 800.000 0 Folyamatban 

5. Forráskiadvány nyomdai 
előállítása (Váci végrende-
letek I., 1706–1750) 

675.212 500.000 0 Megítélt ösz-
szeg, de még 
nem történt 
szerződéskö-
tés 

6. Egységes elektronikus le-
véltári nyilvántartórend-
szerhez (ELNYIR) hardver 
és szoftver 

903.218 500.000 0 Megítélt ösz-
szeg, de még 
nem történt 
szerződéskö-
tés 

Összesen: 7.125.161 6.210.000 1.130.813  

 
Ad 
1. A mikrofilmek másolatát a Magyar Országos Levéltár leszállította. 
2. A gördíthető (mobil) állványokat a pályázatot elnyerő cég leszállította, beépítésük azon-

ban nem történt meg, mivel a fogadó raktárépület nem készült el. 
3. Egy darab Nikon D70s digitális fényképezőgépet és fényképezőgép-állványt szereztünk 

be a nagyméretű levéltári dokumentumok digitalizálásához. (Intézményi költségvetésünk ke-
retén belül két darab halogénlámpát tudtunk vásárolni. Ezzel megteremtettük a minimális fel-
tételeket ahhoz, hogy nagyméretű dokumentumokat is tudjunk fényképezni.) 

4. Az 1956-os forráskiadvány előkészítése folyamatban van. 
5. A váci végrendeleteket tartalmazó forráskiadvány előkészítése folyamatban van; meg-

történt a nyomdai kivitelezési munka pályáztatása. 
6. A pályázaton elnyert összegből egy darab szervergépet tudunk 2006-ban vásárolni a 

szükséges szoftverekkel. A gép – reményeink szerint – a levéltári belső számítógépes hálóza-
tát is működtetni fogja. 

 
A levéltár biztonságos működése érdekében szerződést kötöttünk egy munka- és tűzvédel-

mi előadóval, egy az épület őrzését végző vagyonvédelmi céggel és egy az épületet kár ellen 
biztosító társasággal. 
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II. A LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
A levéltár munkatársainak száma négy és fél fő (1 vezető, 2 segédlevéltáros, 1 levéltári ke-

zelő [adminisztrátor, szakkönyvtáros és gazdasági ügyintéző egyben] és 1 takarító fél munka-
időben). 

Csuhaj Krisztián sikeresen elvégezte a Magyar Országos Levéltár felsőfokú segédlevéltá-
rosi tanfolyamát, és szerzett segédlevéltárosi végbizonyítványt. 

A takarítói állást nem töltöttük be 2005-ben, mivel a minimális takarítói feladatokat több-
letmunka-díjazással oldottuk meg. 

Horváth Ferenc 2005-től miniszteri megbízás alapján három megyei és két egyetemi levél-
tár szakfelügyelői teendőit látja el. Az ehhez kapcsolódó költségeket a Magyar Országos Le-
véltár fedezi. 

Horváth Ferenc tagja a Váci Múzeum Egyesület elnökségének és az év végétől a Váci Mú-
zeumért Közalapítvány kuratóriumának. 

Eddigi tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy jó együttműködést sikerült kialakítani 
a Madách Imre Művelődési Központ vezetésével és a gazdasági csoporttal. 

 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 

Kiemelt területnek tekintjük a gyűjtőterületi munkát, hiszen a levéltár illetékességi körébe 
tartozó szerveknél keletkeznek, és az irattárakban tárolják hosszú ideig a maradandó (történe-
ti) értékű, majdan levéltári őrizetbe kerülő iratokat. Ezért Vác város főjegyzőjével egyeztettük 
a váci székhelyű szervek jegyzékét. Új felmérési adatlapot készítettünk az illetékességi és 
gyűjtőterületünkhöz tartozó szervek iratkezelésének és irattári anyagának felméréséhez. 

2005-ben 23 szervet mértünk fel, s szinte valamennyinél találtunk valami hiányosságot. A 
legjellemzőbb megállapítások: képzetlenek az irattárak kezelői; nem ismerik a jogszabályi 
előírásokat; sok helyen évek, évtizedek óta nem volt iratselejtezés; nincs egyedi iratkezelési 
szabályzat és nem megfelelő az irattárak kialakítása. Ebben a vonatkozásban össze fogjuk 
gyűjteni tapasztalatainkat és jelezzük az illetékes önkormányzatoknak. 

E területen elért eredménynek tekintjük, hogy már ebben az évben 17 iratkezelési szabály-
zatot véleményeztünk és jóváhagytunk 6 iratselejtezési jegyzőkönyvet. 

2005. augusztus 8-án tíz évre szóló letéti szerződést kötöttünk a Váci Egyházmegyei Ható-
sággal a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár 1295–1944 évkörű, 222,23 iratfolyóméter terje-
delmű iratanyagának őrzésére. 
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IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 

Levéltárunk iratanyaga 2005-ben 4,44 fm-rel gyarapodott. (1. sz. melléklet) 
A levéltár jelenlegi helyzetében nem szorgalmaztuk az iratátadást, de néhány esetben már 

folyamatban volt az iratátadás, illetve néhány esetben mentés címén vettünk át iratokat. 
Az irattárakban kint levő maradandó értékű iratanyag (köztük a Váci Kötöttárugyár és a 

Forte iratai) mennyiségét kb. 500 ifm-re becsüljük. Így a kb. 1500 fm iratanyag elhelyezésére 
tervezett új levéltárépület viszonylag hamar, 4–5 éven belül meg fog telni, ha meg akarunk fe-
lelni a törvényi előírásoknak. 

Megkezdtük mikrofilmjeink digitalizálását, és ennek során 67 655 oldalt (fájlt) készítet-
tünk. 4726 oldalt digitalizáltunk (szkenneltük) be állományvédelmi és iratgyarapítási célból. 
Digitálisan fényképeztük a Váci Püspöki Gazdasági Levéltárban található 151 db nagyméretű 
uradalmi térképet (felvételek száma 161). Összesen 72 542 oldalt digitalizáltunk. (2. sz. mel-
léklet) 

A digitalizálás előnyei, hogy a kutatók nem az eredeti iratanyagot használják, az iratok 
ilyen formában könnyebben kezelhetők, nem rongálódnak, s alkalmasak egyéb célú (pl. Inter-
neten történő megjelenítés) felhasználásra is. 

Pályázati pénzből – állománygyarapítási célból – megrendeltük a Magyar Országos Levél-
tártól a helytörténeti kutatás szempontjából elsőrendű forrást, a váci felekezeti anyakönyvek 
mikrofilmjeinek másolatát, továbbá intézményi költségvetés terhére – állományvédelmi cél-
ból – megvásároltuk Püspökvác Mezőváros 1764–1859. évi tanácsülési jegyzőkönyveiről ké-
szített mikrofilmjeinek másolatát. 

 
 
 

V. RENDEZÉS 
 

Rendezési feladatot az egyéb munkák, de főként a körülmények miatt csak csekély meny-
nyiségben tudtunk végezni. (3. sz. melléklet) 
 

Alapszintre 4,14 fm  
Középszintre 4,61 fm  
Darabszintre 3,43 fm (24 249 fólió) 

 
Minden iratanyagot előkészítettünk a költözéshez, kötegeltük, jelzeteltük a csomós irat-

anyagot és a köteteket. 
 
 
 
VI. IRATSELEJTEZÉS 
 

Iratselejtezést Vác város polgármesterének 1938–1940. évi irataiban végeztünk, pontosab-
ban a selejtezésre kiválogatott csekély terjedelmű kiemeltük, s csak a munka végeztével bo-
nyolítjuk le az engedélyeztetési eljárást: a selejtezési terv jóváhagyását követően küldjük meg 
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a selejtezési jegyzőkönyvet a levéltári szakfelügyeleten keresztül a NKÖM Levéltári Főosztá-
lyának. 
 
 
 
VII. SEGÉDLETKÉSZÍTÉS 
 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre rendezett, számítógépes lajstromot a 
darabszintre rendezett iratokról. 

Elkészítettük a levéltár fond- és állagjegyzékének tervezetét az új fondfőcsoportok szerinti 
beosztásnak megfelelően. Nyomdába azért nem tudtuk adni a kéziratot, mivel még csak a ter-
vezete jelent meg az ún. fondszerkesztési alapelveknek. Ennek véglegesítését követően fogjuk 
csak a végleges fondjegyzéket átdolgozni és kiadni. 

 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 
Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 70 darab ügyfélszolgálati ügyünk 

mindegyikét öt munkanapon belül intéztük el. A kiadott fénymásolatok száma 309 lap (ebből 
egy darab hitelesített fénymásolat) és 3 db cd. 

2005-ben 7 kutatói látogatójegyet adtunk ki, megjegyezve, hogy a jelenlegi körülmények 
között nem tudtuk és tudjuk biztosítani a kutatószolgálatot. A kutatási esetek száma 7, a kérő-
lapok száma 22, a kiadott fénymásolatok száma 132 lap és 1 darab cd. A kutatóknak adott 
írásbeli felvilágosítások száma 13. 

Nagyobb lélegzetű kutatást végeztünk a váci temetőkre, elsősorban a középvárosi temető-
re, továbbá a helyi értéket képviselő épületekre vonatkozóan Vác Város Önkormányzata 
megbízásából. 

Két esetben kutatási (Pest Megyei Levéltár), egy esetben restaurálási célból – külső mű-
helynek – kölcsönöztünk iratanyagot. 

 
 
 

IX. KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 
Elvégeztük Vác város 1706–1750 között keletkezett végrendeletei szövegeinek kiadásra 

történő előkészítését (szövegbevitel, latin, német és jiddis-héber fordítás). Hátra van még a 
kötet lektoráltatása, szerkesztése, tördelése és mutatózása. A kötet nyomdai elkészítése, meg-
jelenése áthúzódik a jövő évre, mivel a elnyert pályázati támogatást 2006-ban kapjuk meg. 

Elkészítettük az Osiris Kiadónál megjelenő Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország 
történetének forrásaiba és irodalmába c. kötethez Vác Város Levéltárának feudális kori irat-
anyagát ismertető részt (1 ív). 
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Vác 1956-os eseményeit és a megtorlás időszakát 1963-ig bemutató dokumentumkötet ösz-
szeállítói (Böőr László, Gyarmati György, Horváth Ferenc) anyagot gyűjtöttek különböző 
közgyűjteményekben. Megkezdtük a források szövegeinek gépeltetését. 

Horváth Ferenc szerkesztette a Kincses könyvek – kistérségek értékleltára c. sorozat köz-
ponti régiós kötetét (Ceglédi kistérség). 
 
 
 
X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

A Madách Imre Művelődési Központban megrendeztük id. Hörömpő Gergely Egyszervolt 
Kisvác c. fényképkiállítását. 90 negatívot szkenneltünk be, retusáltunk, nyomtattunk ki, illet-
ve mutattunk be. Részt vettünk a Váci Múzeumi Egyesület munkájában. Még kiadás előtt si-
került a váci levéltárra vonatkozó részeket beilleszteni a Magyar Levéltárosok Egyesülete 
magyarországi levéltárakat ismertető népszerűsítő kiadványába. 
 
 
 
IX. SZAKKÖNYVTÁR 

 
A levéltár szakkönyvtárának alapját a volt váci fióklevéltár könyvanyaga képezi. Mivel az 

elmúlt tíz évben alig volt fejlesztés (vásárlás) e területen, elsősorban arra törekedtünk, hogy az 
alapvető kézikönyveket, CD- és DVD-ROM-okat pótoljuk. Cserekapcsolataink révén több in-
tézménytől kaptunk ajándék kiadványokat. 

(Részletes beszámolót l. 4. sz. mellékletben!) 
 

Szakkönyvtári állomány Művek száma Kötetek száma Értéke/Ft 

Új szerzemény 176 220 399.981.- 
Sorozatkiegészítés 99 155 251.885.- 

Összesen 275 375 651.866.- 
ebből folyóirat 57 90 97.056.- 
ebből könyv 218 285 554.810.- 

Digitális adathordozó 34 46 341.750.- 
Gyarapodás összesen 210 421 993.616.- 
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Beszerzés módja alapján 
 

Vétel 
Folyóirat 53.406.- 
Könyv 243.120.- 
Digitális adathordozó 249.000.- 

Összesen 545.526.- 
 

Ajándék 
Folyóirat 43.650.- 
Könyv 311.690.- 
Digitális adathordozó 92.750.- 

Összesen 448.090.- 
Mindösszesen 993.616.- 

 
 
Összállomány 2005. december 31-én. 
 

 Mű Raktári 
egység 

Érték 

 3664 8724 4.009.233.- 
Ebből folyóirat 239 2564 1.075.638.- 
Ebből könyv 3391 6114 2.591.845.- 
Ebből digitális adathordozó 34 46 341.750.- 

 
Leltárba vettünk és katalogizáltunk minden új szerzeményt; beköttettünk 35 kötetet. 
Szkenneltük a más közgyűjteményekben őrzött Új Váci Napló 1956–1957. évi eredeti pél-

dányait. 
 
 
 

X. TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 
Levéltárunk bekapcsolódott a szakmai szervezetek munkájába. Részt vettünk Budapesten a 

levéltár-igazgatói konferencián, Egerben a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlé-
sén, a Somogy Megyei Levéltár új épületének avatásán és az Önkormányzati Levéltárak Ta-
nácsának (ÖLT) kőszegi közgyűlésén, s ez utóbbin Vác Város Levéltárát előadás keretén be-
lül mutattuk be. 
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XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
Levéltárunk részt vett a polgármesteri hivatal kegyeleti munkacsoportjának munkájában. A 

főépítészi hivatal kérésére folyamatosan feltárjuk a helyi értéket képviselő épületek történeti 
adatait. 

Az intézmény tagja lett a HUNGARNET Egyesületnek, s így rajtuk keresztül 90%-os ked-
vezménnyel tudtuk megvásárolni Microsoft-szoftverek használati jogát. 

Elsősorban szakkönyvtárunk fejlesztése érdekében felvettük a kapcsolatot a németországi, 
tübingeni Dunai Sváb Történeti és Néprajzi Intézetével (Institut für Donauscwäbische 
Geschichte und Landaskunde), ahonnét csereként nagy értékű, a dunai svábság történeti szó-
társorozatát sikerült beszereznünk. 

 
 

* 
 
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi körülmények között a levéltári felada-

tok ellátásához – leszámítva a jelenlegi elhelyezésből adódó hátrányokat – megfelelőek voltak 
a működési és személyi feltételek. A 2005-ös esztendőre tervezett feladatainkat megvalósítot-
tuk. 

 
Vác, 2006. január 24. 
 
 
 
       Dr. Horváth Ferenc 
               igazgató 

 



1. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2005. évi iratgyarapodásáról 
 
 

So
rs

zá
m

 

Levéltári jelzet 
A levéltári anyag 

Az iratgyara-
podás jogcíme megnevezése évköre terjedelme (ifm) 

1. VIII. 801 Vác Város Kórházának (1950-ig 
Vác Város Magánkórházának) ir. 

1911–1953 0,23 Lt. tv. 12. § 

2. X. 54 Váci labdarúgó-szervezetek ira-
tainak levéltári gyűjteménye 

1989–2002 0,67 Lt. tv. 12. § 

a) A Váci Izzó MTE ir. 1989–1993 0,17 

b) A Váci Futball Club – Sam-
sung ir. 

1992–1998 0,14 

c) Váci Futball Club – Zollner 
ir. 

1997–2000 0,14 

d) Váci Profi Futball Kft. ir. 1998–2000 0,08 

e) Vác Városi Labdarúgó 
Egyesület ir. 

2002 0,01 

f) Váci Foci NB I. Utánpótlás 
Alapítvány ir. 

1990–1992, 
1997 

0,04 

g) Váci Labadarúgásért Ala-
pítvány ir. 

1991–1992 0,01 

h) Váci Futball Reklám Kft. ir. 1994–1998 0,07 

i) Sportos Szállítási Kkt., Vác 
ir. 

1990–1991 0,01 

3. XII. 101 Az Irgalmas Rend Váci Rendhá-
zának, Kórházának és Gyógy-
szertárának ir. (betegfelvételi 
könyv) 

1913–1935 0,04 Lt. tv. 13/b. § 

4. XIV. 7 Szarka Gyula történész ir. 1922–1968 
(2005) 

1,70 Lt. tv. 13/b. § 
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So
rs

zá
m

 
Levéltári jelzet 

A levéltári anyag 
Az iratgyara-
podás jogcíme megnevezése évköre terjedelme (ifm) 

5. XV. 25 Pecsétnyomók és bélyegzők le-
véltári gyűjteménye 

1980-as 
évek 

0,10 Lt. tv. 13/b. § 

6. XV. 27 Képes levelezőlapok levéltári 
gyűjteménye 

20. sz. 0,01 

(3 db) 

Lt. tv. 13/b. § 

7. XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjtemé-
nye – Váci felekezeti anyaköny-
vek 

1695–1895 0,10 

(11 176 felv.) 

Lt. tv. 13/b. § 

8. XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjtemé-
nye – Püspökvác Mezőváros Ta-
nácsülési jegyzőkönyvei 

1764–1859 0,20 

(32 100 felv.) 

Lt. tv. 13/b. § 

9. XV. 33 Fénymásolatok levéltári gyűjte-
ménye (a váci gettó lakosainak 
névsora) 

1944. jún. 0,01        
(50 fol.) 

Lt. tv. 13/b. § 

10. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 
(fényképalbumok Vác Város 
Polgármesteri Hivatalából) 

1964–1990, 
2001 

0,38 Lt. tv. 13/b. § 

11. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 
(fényképek, diák, negatívok a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pont irattárából) 

1976–1982 1,00 Lt. tv. 13/b. § 

Összesen: 4,44 fm (43 276 felv., 50 oldal) 

 
 
Összesítés: 

Fondfőcsoport Terjedelem (ifm) 

VIII. 0,23 
X. 0,67 
XII. 0,04 
XIV. 1,70 
XV. 1,80 

Mindösszesen: 4,44 
 
Vác, 2006. január 24. 



2. sz. melléklet 
 

Kimutatás a Vác Város Levéltárában2005-ben végzett digitalizálásról 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm-ről) 
Oldalak (fáj-
lok) száma 

V. 1-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának ir., 
Tanácsülési jegyzőkönyv 

1741–1848 0,08 950 

V. 41-b Káptalanvác Mezőváros Tanácsának 
ir., Tanácsi iratok 

(1723) 1780–
1848 

0,10 831 

XII. 12-i Váci Püspöki Uradalom Számvevősé-
gének ir., Gyámszámadások, Végren-
deletek és végrendeleti könyvek 

1730–1848 0,35 2 727 

XII.  A Váci Püspöki Uradalom 
geometrájának ir., Térképek 

1771–1875, 20. 
sz. 

0,12    
(151 db) 

161 

XV. 8 Fénymásolatok levéltári gyűjteménye 
– A Vác-Felsővárosi Szt. Mihály plé-
bánia anyakönyvi mutatója 

1765–1992 0,10 218 

XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjteménye –
Pest-Pilis-Solt vm. adószedőjének ir., 
Adószedői összeírások 

1635–1848 – 21 533 

XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjteménye –
Pest-Pilis-Solt vm. közgyűlési össze-
írásai 

(1699) 1702–
1848 

– 9 309 

XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjteménye –
Váci Püspöki Gazdasági Levéltár, a 
Váci Püspöki Uradalom prefektusának 
ir., Tiszti ülési jegyzőkönyvek 

1765–1827 6,20 27 000 

XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjteménye –
Vác-Alsóvárosi Szt. Miklós r. k. plé-
bánia anyakönyvei (1–26. kötet) 

1745–1895 – 8 475 

XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjteménye –
Vác-Felsővárosi Szt. Mihály plébánia 
anyakönyvei (1–4. kötet) 

1695–1767 – 1 338 

Összesen: 6,95 72 542 

Vác, 2006. január 24. 



3. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a Vác Város Levéltárában2005-ben végzett rendezésekről 
 
 
Alapszintre: A 2005-ben átvett iratokból 4,14 fm 
 
Középszintre 

 

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

VIII. 55 Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépis-
kola ir. 

1961–19914 1,02 

XIV. Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész ir. 1926–2004 3,59 

Összesen: 4,61 

 
 
Darabszintre 
 

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

V. 472-d Vác város polgármesterének ir. (megkezdett 
munka folytatása) 

1938–1941 3,00      
(21 445 fólió) 

XIII. A kisfaludi Pikéthy család ir. 1854–2002 0,43         
(2804 fólió) 

Összesen: 3,43      
(24 249 fólió) 

 
Mindösszesen 
 

Alapszintre 4,14 fm 
Középszintre 4,61 fm 
Darabszintre 3,43 fm 

 
Vác, 2006. január 24. 
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