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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁS 

 
A 2006-os esztendő nagyrészt az új levéltárépület kialakításának és berendezésének, vala-

mint a költözködés jegyében telt el. 
A 2005. november 2-án megkezdődő új levéltárépület kivitelezése, a rendkívül hideg idő-

járás miatt némi csúszással (az eredeti befejezési határidő február 29. volt) a 2006. június 9-i 
műszaki átadással fejeződött be. A beruházás során nem készült el az emeleti padlástérbe ter-
vezett vendégszoba, de ebben az épületrészben is kiépítették a közműcsatlakozásokat és itt is 
megtörtént a tető szigetelése. 

A 634,10 m2 hasznos alapterületű épület helyiségenkénti megoszlása a következő: 
 

a) irodák és rendezőszoba 91,85 m2 
b) kutatóterem 42,60 m2 
c) digitalizáló műhely 17,99 m2 
d) folyosó és egyéb helyiségek (vendégszoba, anyagraktár) 179,44 m2 
e) iratraktár 302,22 m2 

Összesen: 634,10 m2 
  
Pincék  
a) volt múzeumi kőtár 61,66 m2 
b) hátsó (műemléki szempontból védett) pince 40,42 m2 

Összesen: 102,08 m2 

  
Padlástér (beépítetlen) 94,08 m2 

 
A beruházás során viszonylag magas műszaki felszereltségű épület jött létre. A raktárakban 

mindenütt és az emeleti munkaszobákban egyedi klímaberendezések működnek; a földszint és 
az emelet közötti iratszállításra rendelkezésre áll egy 100 kilogramm teherbírású lift. Az épü-
letet ellátták vagyon- és tűzvédelmi elektromos berendezésekkel és a mechanikus védelmet 
szolgáló védőrácsokkal is. A raktárakat részben statikus – a másik épületben lebontott és itt 
újból felépített – Dexion-Salgó, részben a pályázati pénzből megvalósított mobil állványokkal 
rendeztük be. A levéltári férőhely jelenleg 1342 polcfolyóméter, ami – mivel nem volt ele-
gendő DS-polcunk – a hiányzó polcok beépítésével még 40 polcfolyóméterrel bővíthető. 

Pályázati úton elnyert támogatási összegből beszereztünk egy darab speciális méretű tér-
képtároló szekrényt a nagyalakú térképek és tervdokumentációk tárolásához. A beruházást 
követően történt meg – pályázati keretből – a számítógépes hálózat működését lehetővé tevő 
szerver telepítése. 
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Külön városi keretből – amit a városi főmérnökség kezelt – megtörtént a levéltár bebútoro-
zása. A földszinti helyiségeket – ahol a kutatók, az ügyfelek és a látogatók megfordulhatnak – 
mindenütt és az emeleten az étkezőt egyedileg gyártott bútorokkal rendeztünk be. A többi 
emeleti helyiségbe (rendezőszoba, digitális műhely) a Pest Megyei Levéltártól átvett bútorok 
kerültek. 

A beruházási keretből megtörtént az udvar füvesítése és fásítása is, ami így alkalmassá vált 
az avatási ünnepség – és a későbbiekben más rendezvények – lebonyolítására. Ugyancsak e 
keret terhére tatarozták a szomszédos ház tűzfalát, ami a levéltári udvar egyik oldalát zárja le. 

Az év végén városi keretből új helyen új közvilágítási lámpaoszlopot helyeztek el az épület 
előtt, ugyanis a régi, beton alapokon álló faoszlop szinte kettészelte az épületet, egyúttal a 
szűk Múzeum utcában akadályozta a közlekedést is. 

Vác Város Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Adóosztálya által készített kimutatás 
szerint a beruházás költsége/értéke a következő: 

 
Megnevezés Érték/eFt 

Vagyoni jog 432 
Épület 116.189 
Egyéb építmény (füvesítés) 386 
Berendezés 4.750 

Összesen: 121.757 
 
 
A költözködés – mivel várni kellett, hogy az épület valamelyest kiszáradjon – 2006. július 

14-én kezdődött meg és augusztus 14-én fejeződött be. A költözködést és a Dexion-Salgó-
állványok bontását és újbóli összeszerelését a Vác Város Településszolgáltató Kht. végezte, 
amelyik nem rendelkezett kellő gyakorlattal e téren, s emiatt sok probléma adódott a munkája 
során. A költözködést követően a bérleményként használt ferences kolostori helyiségeket át-
adtuk a Ferenc Rend képviselőinek. 

A 2006. szeptember 15-én tartott ünnepségen dr. Schneider Márta kulturális szakállamtit-
kár és dr. Bóth János polgármester avatta fel a levéltár új épületét. Beszédet mondott dr. Var-
ga Lajos váci segédpüspök és dr. Á. Varga László, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának 
elnöke. 

2006. szeptember 16-án nyílt napot tartottunk, melyen a város közönségének is bemutattuk 
az új intézményt. A nap során mintegy száz fő tekintette meg a levéltárat. 

2006. szeptember 18-tól teljes körűen megkezdtük működésünket, és ezt követően rendsze-
resen fogadtuk a kutatókat is. 

A levéltár 2006. évi munkatervét Vác Város Önkormányzatának Közművelődési és Okta-
tási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta. (A dokumentumokat megküldtük a levéltár szak-
felügyelőjének.) Így munkánkat a 2006-os esztendőben a fenntartó irányelvei és jóváhagyása, 
illetve a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Fő-
osztálya, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Osztálya előírásai, valamint 
a vezető szakfelügyelő ajánlásai alapján végeztük. 

A levéltár szakfelügyelője 2006. október 10-én ellenőrzést végzett intézményünkben. 
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I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSE 
 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményi költségvetés keretén belül 

biztosította a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 
A levéltár 2006. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: 

 
KIADÁSOK eFt  BEVÉTELEK eFt 
Személyi kiadások 11 211  A fenntartó szervtől kapott in-

tézményi támogatás 
28 692 

Munkaadót terhelő kiadások 3 483  Alaptevékenység egyéb bevé-
telei 

316 

Dologi kiadások 18 033  Működési átvett pénzeszközök 2 809 
Beruházás 1 876  Felhalmozási átvett pénzeszkö-

zök 
1 386 

Pénzforgalom nélküli, valamint 
kiegyenlítő, függő, átfutó ki-
adások 

117  Pénzforgalom nélküli bevétel 2 252 

Összesen 34 720  Összesen 35 455 
 
Kis értékű tárgyi beszerzéseink során arra törekedtünk, hogy az új levéltárépületben törté-

nő működést minél biztonságosabbá, komfortosabbá és kulturáltabbá tegyük. 
2005–2006-ban hét, 2006-ban megvalósuló pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális 

Alapprogram (NKA) Levéltári Szakmai Kollégiumához és egyet a Magyar Köztársaság Nem-
zeti Emlékezet Programjához (MK NEP). Ebből mindegyik pályázatunkat eredményesnek te-
kinthetjük, mivel e támogatások segítségével minden elképzelésünket meg tudtuk valósítani. 

 
Kimutatás a 2006-ban megvalósult pályázatokról 

 

A pályázat témája 
Igényelt összeg Elnyert támoga-

tás 
Önkormányzattól 
igényelt önrész 

forint 
1. 56-os forráskiadvány előkészítése (NKA) 917.600 800.000 – 
2. Forráskiadvány nyomdai költségei, Váci 

végrendeletek I. (NKA) 
675.212 500.000 – 

3. Egységes elektronikus levéltári nyilvántar-
táshoz hardver és szoftver (NKA) 

903.218 500.000 – 

4. Váci felekezeti anyakönyvekről mikro-
filmmásolatok készíttetése (NKA) 

105.881 105.000 – 

5. Vác mezővárosi és képviselő-testületi ülési 
jegyzőkönyvekről mikrofilmmásolatok ké-
szíttetése (NKA) 

274.800 274.000 – 

6. Gördíthető raktári állványzat beszerzése 
(NKA) 

4.217.650 4.000.000 1.054.413 

7. Térképtároló szekrény beszerzése (NKA) 975.500 886.000 – 
8. 56-os forráskiadvány nyomdaköltsége 

(MK NEP) 
500.000 500.000 – 

Összesen: 8.569.861 7.565.000 1.054.413 
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Az 500.000 forinton felüli beszerzéseket és szolgáltatásokat Vác Város Önkormányzatán 
keresztül pályáztattuk meg. 

A levéltár biztonságos működtetése érdekében szerződést kötöttünk egy munka- és tűzvé-
delmi előadóval, egy az épület őrzését végző vagyonvédelmi céggel és egy az épületet kár el-
len biztosító társasággal. 

Kiadványaink értékesítése céljából bizományosi szerződést kötöttünk a helyi könyvesbol-
tokkal és egy online könyvkereskedő céggel (historiaantik.hu). 

A Madách Imre Művelődési Központ vezetésével és a gazdasági csoportjával jól, problé-
mamentesen együtt tudtunk működni. 
 
 
 
II. A LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 

 
A levéltár munkatársai a következők: 
– 1 fő igazgató, főlevéltáros, szakirányú egyetemi végzettség, napi 8 órában; 
– 2 fő segédlevéltáros, szakirányú felsőfokú segédlevéltárosi tanfolyam, napi 8 órában; 
– 1 fő levéltári kezelő (adminisztrátor, szakkönyvtáros és gazdasági ügyintéző egyben), 

szakirányú középfokú közgyűjtemény-kezelő, napi 8 órában; 
– 1 fő takarító, napi 4, majd 2006. június 1-jétől napi 6 órában. 
Az év végén engedélyt kértünk és kaptunk Vác Város Képviselő-testületétől, hogy 2007. 

január 1-jétől a takarítói állást napi nyolc órás állássá fejleszthessük. Így tehermentesíteni le-
het az adminisztrátori, a szakkönyvtárosi és házipénztári feladatok kezelésével megbízott 
közgyűjtemény-kezelőt a kisegítői munkák végzésétől. 

Általában megállapítható, hogy a 2006. év végétől, illetve a 2007. év elejétől megállapított 
létszám elegendő a levéltár működtetéséhez. 

Horváth Ferenc három megyei és két egyetemi levéltár szakfelügyelői teendőit látta el. Az 
ezzel kapcsolatos költségeket a Magyar Országos Levéltár fedezte. 

Horváth Ferenc tagja a Váci Múzeum Egyesület elnökségének, a Váci Múzeumért Közala-
pítvány kuratóriumának, a helyi választási bizottságnak és Vác Város Önkormányzata kegye-
leti munkacsoportjának. 

 
 
 



A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 

Kiemelt területnek tekintettük a gyűjtőterületi munkát, mivel a levéltár illetékességi körébe 
tartozó szerveknél keletkeznek és az irattárakban tárolják hosszú ideig a maradandó (történeti) 
értékű és később levéltári őrizetbe kerülő iratokat. Több helyi intézménnyel elkészíttettük 
vagy módosíttattuk iratkezelési szabályzatát, és különös figyelemmel kísértük az iratselejtezé-
sek szabályszerű lebonyolítását. 

2006-ban 5 szervnél (2 önkormányzati szakszerv, 1 egészségügyi, 1 idegenforgalmi, 1 szö-
vetkezeti) ellenőriztük az iratkezelést és mértük fel az irattár helyzetét. 

2006-ban 23 szerv (1 önkormányzati, 2 önkormányzati szakszerv, 16 oktatási intézmény, 2 
egészségügyi intézmény, 2 gazdasági szerv) iratkezelési szabályzatát véleményeztünk, és jó-
váhagytunk 9 iratselejtezési jegyzőkönyvet (1 polgármesteri hivatal, 1 önkormányzati szak-
szerv, 3 oktatási intézmény, 2 egészségügyi intézmény, 2 gazdasági szerv). 

96 felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának átvétele 
érdekében vettük fel a kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság értesítése alapján a 
vég- és felszámolókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 

Levéltárunk állománya 2006-ban 92,65 ifm-rel gyarapodott. (A 2006. évi iratgyarapodás 
részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Az irattárakban kint levő maradandó értékű iratanyag mennyiségét (köztük a Váci Kötött-
árugyár nagyobb terjedelmű, valamint a felszámoló által a Nógrád Megyei Levéltárba átszállí-
tott Forte-gyár iratainak egy részét és más gazdasági szervek iratait) – amit a törvényi előírás-
nak megfelelően az irat keletkezésétől számított 15 év elteltével levéltárba kell adni – kb. 300 
ifm-re becsüljük. 

Folytattuk mikrofilmjeink digitalizálását, és ennek során 44 695 oldalt készítettünk. (A di-
gitalizált iratanyag részletes kimutatása: 2. sz. melléklet) 

Intézményi költségvetési keretből – állományvédelmi célból – megvásároltuk a Magyar 
Országos Levéltártól Káptalanvác Mezőváros 1770–1859. évi tanácsülési és Vác város 1872–
1944. évi képviselő-testületi, tanácsülési és iparhatósági bizottsági ülési jegyzőkönyveiről ké-
szített mikrofilmek másolatát. A mikrofilmek digitalizálása után a kutatók már számítógépen 
kutathatják ezt az iratanyagot, és csak kivételes esetben kérhetik ki az eredeti köteteket. 
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V. RENDEZÉS 
 

Rendezési feladatot az egyéb munkák (költözködés előkészítése, lebonyolítása, berendez-
kedés), de főként a régi épületben volt szűkös körülmények miatt csak csekély mennyiségben 
tudtunk végezni. (A rendezési munkák részletes kimutatása: 3. sz. melléklet) 

A levéltári iratanyag átszállítását úgy oldottuk meg, hogy a kisebb egységekben átszállított 
iratanyag nagy része egyből a végleges helyére került. 
 

Raktárrendezés 
(az átszállított iratanyag) 

890,00 fm  

Alapszintre 
(a 2006-ban átvett iratanyag) 

92,65 fm  

Középszintre 0,26 fm  
Darabszintre 3,90 fm (28 508 fólió) 

 
 
 
VI. IRATSELEJTEZÉS 
 

Iratselejtezést Vác város polgármesterének 1941–1943. évi irataiban végeztünk, pontosab-
ban a selejtezésre kiválogatott csekély terjedelmű iratdarabokat kiemeltük, s csak a munka be-
fejeztével bonyolítjuk le az engedélyeztetési eljárást: a selejtezési terv jóváhagyását követően 
küldjük meg a selejtezési jegyzőkönyvet a levéltári szakfelügyeleten keresztül az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Levéltári Osztályának. 
 
 
 
VII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ÉS SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 
 

A Magyar Országos Levéltártól megkaptuk az Egységes, elektronikus levéltári nyilvántar-
tás (EELNYIR) nevű elektronikus programot, aminek a vezetését a levéltári törvény írja elő. 
Jóllehet a kötelezően előírt adatokkal elkészítettük az adatbázist, mégis a program sok hibája 
miatt jelenlegi formájában nem alkalmas az előírt nyilvántartások vezetésére. Ugyancsak hát-
ráltatja a nyilvántartás végleges formába öntését, hogy országos szinten véglegesen még nem 
rögzítették az ún. fondszerkesztési alapelveket, vagyis a az országban egységes szempontok 
szerint kialakítandó levéltári iratanyag-strukturát nem tudtuk véglegesíteni. 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre rendezett, számítógépes lajstromot a 
darabszintre rendezett iratokról. 
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VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 
Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 53 darab ügyfélszolgálati ügyünk 

mindegyikét továbbra is öt munkanapon belül intéztük el. A kiadott fénymásolatok száma 160 
lap volt. 

2006-ban 17 darab kutatói látogatójegyet adtunk ki. Elutasított kérelem nem volt. A kutatá-
si esetek száma 40, a kérőlapok száma 74, a kiadott fénymásolatok száma 280 lap. A kutatók 
saját fényképezőgéppel 95 darab felvételt készítettek. A kutatóknak adott írásbeli felvilágosí-
tások száma 8 darab volt. 

Nagyobb lélegzetű kutatást végeztünk önkormányzati kérésre a váci katonai sírokra vonat-
kozóan. 

Egy esetben kiállítási (Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isko-
la, Vác), egy esetben állományvédelmi, restaurálási célból – külső műhelynek – kölcsönöz-
tünk iratanyagot. 

 
 
 

IX. KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 
Kiadtuk a Váci Történelmi Tár sorozat két újabb darabját: 
III. Váci végrendeletek 1706–1750 (–1754). Közreadja: Horváth M. Ferenc. Vác, 

2006. 392 oldal. 
IV. Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. I–II. kötet. Forrásgyűjtemény. 

Közreadja: Böőr László, Gyarmati György, Horváth M. Ferenc. Vác, 2006. 1180 
oldal. 

 
 
 
X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

Mindkét kiadványunkat bemutattuk az érdeklődőknek a levéltárban, illetve a városházán. 
A résztvevők száma: 120 fő. 

Az Arcus Galériával közös rendezésben kiállításon mutattuk be ’56 váci fotóit. A résztve-
vők száma kb. 150 fő. 

Vác Város Önkormányzatával közösen hirdettünk meg pályázatot 1956 – Környezetem 
magántörténelme címmel a középiskolások részére. A pályázók száma: 1 csapat, 5 egyéni pá-
lyázó. 

Nyílt napon mutattuk be a levéltárat az avatást követő napon. Résztvevők száma: kb. 100 
fő. 

Részt vettünk a Váci Múzeumi Egyesület és a Váci Múzeumért Közalapítvány munkájá-
ban. 
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IX. SZAKKÖNYVTÁR 
 
Továbbra is alapelvünk volt a levéltári szakkönyvtár fejlesztésekor, hogy elsősorban álta-

lános történeti munkákat, forráskiadványokat, kézikönyveket és helytörténeti kiadványokat 
szerezzünk be. Cserekapcsolataink révén több intézménytől kaptunk ajándék kiadványokat. 

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

X. TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 
Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába. Intézményünk tag-

ja lett az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának, és részt vettünk az általa Kecskeméten ren-
dezett háromnapos szakmai konferencián, és az ugyanitt megrendezett levéltár-igazgatói érte-
kezleten. 

 
 
 

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
Levéltárunk részt vett a polgármesteri hivatal kegyeleti munkacsoportjának munkájában. A 

főépítészi hivatal kérésére adatokat szolgáltattunk a helyi értéket képviselő épületekről. 
Intézményünk tagja a HUNGARNET Egyesületnek, s így rajta keresztül 90%-os kedvez-

ménnyel tudtunk megvásárolni Microsoft-szoftverek használati jogát. 
Szakkönyvtárunk fejlesztése céljából kiadványcsere-kapcsolatban állunk több országos, 

megyei és helyi szintű intézménnyel, valamint a helyi nyomdákkal és grafikai stúdiókkal. 
 
 

* 
 
A város legifjabb intézménye 2006 közepétől korszerű, szép és kulturált körülmények vé-

gezheti munkáját. Reméljük egyúttal azt, hogy tevékenységünk a „köz” hasznát szolgálja és 
megelégedését kivívja. 

 
Vác, 2006. január 19. 
 
 
 
       Dr. Horváth Ferenc 
               igazgató 



1. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2006. évi iratgyarapodásáról 
 
 

So
rs

zá
m

 

Levéltári jelzet 
A levéltári anyag 

Az iratgyara-
podás jogcíme megnevezése évköre terjedelme (ifm) 

1. V. 93 Vác város polgármesterének ir. 
c) Hadigondozási ir. 
e) Anyakönyvi ir. 

 
20. század 
1896–1898 

 
1,92 
0,20 

 
(iratátvétel, Lt  
tv. 13/a §) 
(iratátvétel 
ügyészségi ha-
tározat alapján) 

2. VIII. 605 A Kisegítő Iskola (1964-ig Ál-
lami Gyógypedagógiai Iskola, 
Vác) ir. 

1961–1990 0,54 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

3. VIII. 701 Vác Városi Tanács V. B. Csa-
ládi és Társadalmi Eseménye-
ket Rendező Intézet ir. 

1960–1986 0,84 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

4. VIII. 811 A Vác Városi Tanács V. B. 
Egyesített Szociális Intézmény 
(1978-ig Vác Városi I. sz. Szo-
ciális Otthon, 1984-ig Vác Vá-
rosi Tanács V. B. I. sz. Szociá-
lis Otthon és Városi Gondozási 
Központ) ir. 

1954–1990 0,84 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

5. IX. 1-p Céhiratok levéltári gyűjteménye 
– A Takács Céh ir. (mesterle-
vél) 

1838 0,01 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

6. X. 204 A Váci Városvédők és Város-
szépítők Egyesületének ir. 

1990–1999 0,11 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

7. XI. 8 A Kodak Ltd. Váci Gyárának 
ir. 

1921–1922, 
1944 

0,10 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

8. XIII. 1-c Családi fondok töredékeinek 
levéltári gyűjteménye – A For-
gó család ir. 

1900–2005 0,02 (ajándék, 
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) 

9. XIII. 1-d Családi fondok töredékeinek 
levéltári gyűjteménye – A 
Lukácsovits család ir. 

1925–1985, 
é. n. 

0,04 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

10. XIV. 1-d Személyi fondok töredékeinek 
levéltári gyűjteménye – Vincze 
Ferenc ir. 

1945–2000 0,03 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

11. XIV. 5 Lehotka Gábor zeneszerző és 
orgonaművész ir. 

1974–2005, 
é. n. 

1,30 (letét, 
Lt. tv. 13/b §) 

12. XV. 12 Vác város tervtára 1971–1977 0,03 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

13. XV. 31 Mikrofilmek levéltári gyűjte-
ménye 

1770–1944 29 298 fel-
vétel (40 
tekercs) 

(vásárlás, 
Lt. tv. 13/b §) 

1. Káptalanvác Mezőváros 
Tanácsának ir. – Tanács-
ülési jegyzőkönyvek 

1770–1848 6750 felvé-
tel 

2. Káptalanvác Mezőváros 
Tanácsának ir. – Tanács-
ülési jegyzőkönyvek 

1849–1859 1734 felvé-
tel (3 te-
kercs) 

3. Vác Város Képviselő-
testületének ir. – Képvise-
lő-testületi jegyzőkönyvek 

1872–1944 10 883 
felvé-
tel 

28
 te

ke
rc

s 

4. Vác város polgármesteré-
nek ir. – Tanácsülési és 
iparhatósági ülési jegyző-
könyvek 

1872–1933 9931 
felvé-
tel 

14. XV. 33 Fénymásolatok levéltári gyűj-
teménye 

1956–1963 1,00 (gyűjtés, 
Lt. tv. 13/g §) 

15. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjtemé-
nye – Váci és budapesti vonat-
kozású fényképek 

1956, 20. 
század 

66 db (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

16. XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűj-
teménye – Más gyűjtemények 
anyagáról készült másolatok 

1695–1895 25 db cd és 
dvd 

(állományvéde-
lem, 
Lt. tv. 13/f §) 
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So
rs

zá
m

 
Levéltári jelzet 

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

17. XV. 49 Hang- és képfelvételek levéltári 
gyűjteménye 

20. század 2 db videó-, 
2 db hang-
szalag 

(ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

18. XXIII. 503-a Vác Városi Tanács V. B. Tit-
kárságának ir. 

1969–1990 
(-1996) 

0,58 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

19. XXIII. 504-b Vác Városi Tanács V. B. Ható-
sági Osztályának ir. 

1952 0,12 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

20. XXIII. 506 Vác Városi Tanács V. B. Pénz-
ügyi, Terv- és Munkaügyi Osz-
tályának ir. 

1965–1990 8,64 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

21. XXIII. 507-c Vác Városi Tanács V. B. Ipari 
és Műszaki Osztályának ir. 

1969–1990 0,24 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

22. XXIII. 513 Vác Városi Tanács V. B. Test-
nevelési és Sportfelügyelőségé-
nek ir. 

(1963–) 
1974–1983 
(–1990) 

0,84 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

23. XXIX. 2 A DUNA-MIX Kft. (1976-ig 
Dunai Gombgyár, 1993-ig Du-
nai Tömegcikkipari Vállalat) ir. 

1970–1998 3,00 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

24. XXIX. 4 A Forte Fotokémia Rt., Vác ir. 1947–1998 52,80 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

25. XXIX. 51 Az Észak-Dunántúli Áramszol-
gáltató Vállalat (ÉDÁSZ) Esz-
tergomi Üzemigazgatósága Vá-
ci Üzemvezetőségének ir. 

1960–1988 0,06 (ajándék, 
Lt. tv. 13/b §) 

26. XXIX. 703 A CHEMOFORT Kft., Vác ir. 1996–1997 0,20 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

27. XXXVI. 201-a Vác Város Önkormányzatának 
ir. – Képviselő-testületi jegyző-
könyvek 

1990–1995 2,01 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

28. XXXVI. 201-b Vác Város Önkormányzatának 
ir. – Képviselő-testületi iratok 

1990–1995 0,55 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

29. XXXVI. 201-c Vác Város Önkormányzatának 
ir. – Bizottságok jegyzőkönyvei 

1990–1995 1,80 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 
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So
rs

zá
m

 
Levéltári jelzet 

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

30. XXXVI. 202-a Vác Város Polgármesteri Hiva-
tala Szervezési és Jogi Osztá-
lyának, Szociális Osztályának 
és Szakmai Irányító Csoportjá-
nak együttesen kezelt ir. 

1991–1995 1,79 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

31. XXXVI. 203 Vác Város Polgármesteri Hiva-
tala Közigazgatási Osztályának, 
Városgazdálkodási és Városfej-
lesztési Osztályának, Főépíté-
szének és Környezetvédelmi 
főelőadójának együttesen kezelt 
ir. 

1991–1995 17,02 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

32. XXXVI. 204 Vác Város Polgármesteri Hiva-
tala Pénzügyi Osztályának ir. 

1991–1995 2,17 (iratátvétel, 
Lt. tv. 13/a §) 

Összesen (29 fond): 92,65 fm   

 
 
Összesítés: 

Fondfőcsoport Terjedelem (ifm) Fondok száma 

V. 2,12 1 
VIII. 2,22 3 
IX. 0,01 1 
X. 0,11 1 
XI. 0,10 1 
XIII. 0,04 1 
XIV. 1,33 2 
XV. 1,03 

29 298 felvétel (40 tekercs), 4 hangfelvé-
tel, 66 db fénykép, 25 db cd és dvd 

6 

XXIII. 10,42 5 
XXIX. 56,06 4 
XXXVI. 19,19 4 

Mindösszesen: 92,65 
29 298 felvétel (40 tekercs), 4 hangfel-
vétel, 66 db fénykép, 25 db cd és dvd 

29 

 
Vác, 2007. január 19. 



2. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a Vác Város Levéltárában 2006-ban végzett digitalizálásról 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm-ről) 
Oldalak száma 

XII. 11-j Váci Püspöki Gazdasági Levél-
tár, a Váci Püspöki Uradalom 
prefektusának ir. – Tiszti ülési 
jegyzőkönyvek (a 2005-ben 
megkezdett munka befejezése) 

1827–1853 2,35 31 277 

MOL X 6688 Vác-Felsővárosi Szt. Mihály plé-
bánia anyakönyvei (1–27. kötet) 

1695–1895 – 9 187 

MOL X 2418 Szt. Mihály r. k. plébánia anya-
könyve – Kisvác (1 kötet) 

1741–1774 – 221 

MOL X 3472 Váci református felekezet anya-
könyvei (1–5. kötet) 

1783–1895 – 856 

MOL X 5605 Váci evangélikus felekezet anya-
könyvei (1–2. kötet) 

1847–1895 – 596 

MOL X 6754 Váci Izraelita Hitközség anya-
könyvei (1–17. kötet) 

1846–1895 – 2 313 

MOL X 6754 Vác, Keleti Ortodox Szerb Egy-
ház felekezeti anyakönyvei (1–4. 
kötet) 

1799–1895 – 245 

Összesen: 2,35 44 695 

 
A munkát végezte: Hörömpő Zsolt. 
 
Vác, 2006. január 19. 



3. sz. melléklet 
 

Kimutatás a 2006-ban végzett rendezésekről 
 
Raktárrendezés (az átszállított iratanyag): 980,0 fm 
 
Alapszintre: A 2006-ban átvett iratok 92,65 fm 
 
Középszintre 

 

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

VIII. 801 Vác Város Közkórházának (1950-ig Vác Város 
Magánkórházának) ir. (Csuhaj Krisztián) 

1911–1953 0,23 

XII. 101 Az Irgalmas Rend Váci Rendházának, Kórhá-
zának és Gyógyszertárának ir. (Csuhaj Kriszti-
án) 

1913–1935 0,03 

Összesen: 0,26 

 
Darabszintre 
 

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

V. 93-c Vác város polgármesterének ir. (a megkezdett 
munka folytatása – Hörömpő Zsolt) 

1941–1943 2,70      
(27 258 fólió) 

XIV. 7 Szarka Gyula történész ir. (Csuhaj Krisztián) 1922–1968 0,70          
(1250 fólió) 

XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye (Csuhaj 
Krisztián) 

1919–1990 0,50           
(550 darab) 

Összesen: 3,90             
(28 508 fólió), 

550 darab 

 
Mindösszesen 

Alapszintre 92,65 fm  
Középszintre 0,26 fm  
Darabszintre 3,90 fm (28 508 fólió) 

 
Vác, 2006. január 19. 



4. sz. melléklet 
 
 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2006. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett munkáról 

 
 

0. A könyvtári munkát végezte: Laczkó Tiborné 
beosztása:    levéltári kezelő 
ráfordított idő:    336 óra (42 nap) 
 
1. Szerzeményezés: A könyvtár állományába vásárlással és idegen ajándékként 
kerültek be a dokumentumok. 
11 Évi gyarapodás: 
 
Könyv és folyóirat 
 

 Leltári szám Raktári szám Mű Kötet Érték 

Új szerzemény 
 

V/5031–V/5149 V/3498–V/3616 119 148 430.324.- 

Kiegészítés 
 

V/5150–V/5242 régi   93 134 248.641.- 

Összesen   212 282 678.965.- 
 ebből folyóirat    48   58   82.450.- 
 ebből könyv  164 224 596.515.- 

 
Digitális adathordozó 
 

 Leltári szám Raktári szám Mű Db Érték 

Új szerzemény 
 

D/35–D/53 D/35–D/53 19 22   93.100.- 

Kiegészítés D/54 régi   1 12   90.000.- 
Összesen:   20 34 183.100.- 

 
 
2006. évi gyarapodás összesen: 
 

   *Mű *Raktári
egység 

Érték 

   232 316 862.065.- 
* kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
 
 

Beszerzés módja 
Vétel: Ajándék: 

Folyóirat   52.000.- Folyóirat   30.450.- 
Könyv 347.755.- Könyv 248.760.- 
Digit. adath. 139.100.- Digit. adath.   44.000.- 
Összesen: 538.855.-  323.210.- 
Mindösszesen (vétel és ajándék): 862.065.- 
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12. Összállomány 2006. december 31-én: 

 
   *Mű *Raktári

egység 
Érték 

   3802 9039 4.871.298.- 
  ebből folyóirat    245 2621 1.158.088.- 
  ebből könyv 3504 6338 3.188.360.- 
  ebből digit. adath.     53     80    524.850.- 

* kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
 
2. Állományba vétel: 
Az évi szerzemény leltározása megtörtént: V/5031– V/5242 lásd fenti lt. szám,  

     és  D/35– D/54         lásd fenti lt. szám. 
nem történt meg, elmaradt: — mű — kötet, mert: — 
21 Egyéb leltározandó anyag: — m, — kötet, vagy — fm 
22 Újra leltározásra került: — mű — kötet — Ft. értékben — leltári számok alatt   
23 Állomány és leltárellenőrzés volt —, eredménye — 
24 Megjegyzés 
 
3. Katalógus 
30 Az évi szerzemény katalogizálása: megtörtént: 232 db katalógus, — nem történt meg, 
elmaradt — mű — kötet — leltári — raktári szám, mert: — 
 
4. Állományvédelem: 
 
40 Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
 
41 Köttetés: 299 kötet. 
 
5. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helybeni használat (kutatók és levéltárosok együtt): 
    11 fő, 37 mű, 45 kötet. 
 
6. Duplum anyag: 
van: — fm, vagy — m3 , nincs, ezzel végzett munka: — 
 
7. Egyéb könyvtári jellegű munka: 
 
A könyvtár költöztetése, könyvtár raktári rendjének ellenőrzése, kézikönyvtári rész különvá-
logatása, mely a kutatóteremben került elhelyezésre. 
 
Vác, 2007. január 19. 
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