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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2013-es esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei álta-
lában biztosítottak voltak. A 2013. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét 
teljesíteni tudtuk, de elvégzendő feladatainkat előre nem látható munkák miatt év közben át 
kellett tervezni, és a munkatervben nem szereplő feladatokat is elvégeztünk., illetve ezek kö-
vetkeztében 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 Minisztérium 
Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának Köz-
művelődési és Oktatási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2013. évi munkater-
vét, és azt megküldtük az illetékes minisztériumnak, illetve a vezető szakfelügyelőnek és in-
tézményünk szakfelügyelőjének. 

Intézményünk az év folyamán teljes, ötfős létszámmal működött. Második éve egy fő köz-
célú foglalkoztatottat alkalmaztunk az év nagy részében, aki segédletkészítési és rendezési 
feladatokat végzett. 

Tervezett közművelődési feladatainkat teljesítettük. Három nagyobb rendezvényt valósítot-
tunk meg: a Lehotka Gábor emlékkiállítást, a Kulturális Örökség Napi rendezvényt és az V. 
Váci Levéltári Napot. 

2013-ban sem tudtunk kiadványt megjelentetni fedezet hiányában. 
Ez évben nem történt szakfelügyelői látogatás. 
A levéltár gazdasági ügyeit, pénzügyi könyvelését végző Madách Imre Művelődési Központ 

gazdasági csoportjával és mb. gazdasági vezetőjével zökkenőmentes volt az együttműködé-
sünk. 

Az év folyamán Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Vác vá-
ros polgármesterét, hogy tárgyaljon Vác Város Levéltára átadásáról a Magyar Nemzeti Levél-
tárnak. Az átadásra azonban nem került sor, és a levéltár továbbra is városi fenntartásban ma-
radt. 

 

* 
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I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetés keretén belül 
hagyta jóvá a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2013-ban továbbra is hatály-
ban 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 
pénzeszközöket) csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában 
tehetünk. A közüzemi és egyéb szolgáltatói számlákat jelentősebb határidőbeli csúszás nélkül 
ki tudtuk egyenlíteni. 
 

A levéltár 2013. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2013. évi statisztikai 
beszámoló adatai): 
 
BEVÉTELEK Terv/eFt Tény/eFt 
Intézmény működési bevétele 430 681  
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 21.768  22.881  
    -ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás   21.029  
    - ebből pályázati támogatás   774  
    - ebből EU-támogatás     
  - ebből közcélú foglalkoztatás támogatása  1.078 
Egyéb bevételek (kamat, pénzmaradvány, magánszemélytől 
átvett pénzeszköz)   3.764  

Bevételek összesen: 22.198  27.326  
      

KIADÁSOK     
Személyi juttatások 12.000  13.529  
Munkaadót terhelő kiadások 3.167  3.117  
Dologi kiadások 7.031  6.614  
Felújítási kiadások     
Felhalmozási kiadások   307  
Egyéb kiadások     

Kiadások összesen: 22.198  23.567  
 

Bevételeinket 158%-ra teljesítettük, ugyanakkor az intézmény finanszírozása éves szinten 
96%-ban történt meg a tervezetthez képest. A személyi kiadások a közcélú foglalkoztatási 
program keretén belül egész évben alkalmazott személy bérével nőttek (ez 100%-os támoga-
tást jelentett); a dologi kiadások 94%-os szinten teljesültek, de ugyanakkor bruttó 486e forin-
tot költhettünk (ebből 307e Ft felhalmozás) az önkormányzati érdekeltségnövelő pályázati 
forrási keretének a felhasználásával. Az intézmény egész évi bevételei között (Egyéb bevéte-
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lek) szerepelnek az önkormányzati kiadványok eladásából évek óta befolyt összegek, vala-
mint a Nemzeti Kulturális alap által dologi kiadásokra megítélt 774e Ft. 

Értékesítettük Vác Város Önkormányzata által megjelentetett három kiadványt (a történeti 
városkalauz magyar és angol nyelvű változata, valamint Fekete István főtérről készített fény-
képalbuma), továbbá a levéltári kiadványokat. 

Bevételeink a kiadványok eladásából, a reprográfiai díjakból (archív fényképek digitális 
másolatainak értékesítése, fénymásolás, fényképezés, szkennelés), a kutató-vendégszoba 
használatából, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma által megítélt pályá-
zati támogatási összegekből származott. 

Külön alszámlára fizettük be a Vác Város Önkormányzata által kiadott három kiadvány – 
melyek forgalmazásával levéltárunkat bízta meg az önkormányzat – értékesítéséből származó 
bevételeket. 

 
 

A levéltár pályázati tevékenysége 
 
2013-ban bruttó 173.000 Ft értékben vásároltunk savmentes levéltári dobozokat (300 darabot) 
az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által 2012-ben megítélt támogatás terhére. És ugyan-
csak e kollégium által 2012-ben megítélt és 2013-ban felhasznált 300 ezer forintos támoga-
tásból fejlesztettük szakkönyvtárunkat, és vásároltunk az Arcanum Adatbázis Kft. által kiadott 
elektronikus kiadványokat. 
2013-ban a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához adtunk be négy pályá-
zatot. Az alábbi kimutatás szerint 91%-os eredményt értünk el a pályázati tevékenység során. 
A szerződések megkötésére 2013-ban került sor; a támogatás egy részét 2013-ban vettük 
igénybe, nagyobb részét 2014-ben használjuk fel. 
 
Kimutatás a 2013-ban elnyert pályázati támogatásról 
 

A pályázat témája, célja 
Igényelt összeg Elnyert támogatás Támogatás 

intenzitása forint 
1. Szakmai, módszertani kiadványok előké-

szítése – Váci végrendeletek, 1771–1785 
III. kötet előkészítői (szerkesztői) munká-
latainak elkészítése 155.375.- 155.000.- 99% 

2. Muzeális értékű gyűjtemények védelmét 
és hosszú távú megőrzését szolgáló állo-
mányvédelmi szolgáltatás – Levéltári 
iratanyag köttetése 741.045.- 500.000.- 67% 

3. Állományvédelem, restaurálás – Rossz 
állapotú levéltári iratanyag restaurálása 603.250.- 554.000.- 91% 

4. Szakkönyvtár gyarapítás – Vác Város 
Levéltára szakkönyvtárának gyarapítása 300.000.- 300.000.- 100% 

Összesen: 1.659.832.- 1.509.000.- 91% 
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* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 
 
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, 
tűzoltókészülékek). 

Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakíttattuk a tűzjelző-rendszerünket. 
Engedély hiányában nem tudtuk megjavíttatni az udvari járdát, erre – a már elfogadott elő-

zetes költségvetési tervezet alapján – 2014-ben kerülhet sor. 
 

* 
 

A levéltár műszaki berendezéseinek korszerűsítése érdekében 307e forintot használhattunk fel 
érdekeltségnövelő pályázati forrásként. Ilyen értékben vásároltunk számítástechnikai beren-
dezéseket (1 darab számítógépet, 2 darab monitort, szünetmentes tápegységeket). 
A kutatóteremben helyeztünk el egy nagyobb méretű monitort a digitalizált iratanyag köny-
nyebb olvashatósága céljából, és ugyancsak itt alakítottuk ki a harmadik számítógép-
munkaállomást egy már régebben használt számítógépből. 

500.000 forinton felüli beszerzés 2013-ben nem volt. 
 

* 
 

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. 

Ugyanakkor a nagy mennyiségű videoszalag feldolgozása, kutathatóvá tétele és segédletek 
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készítése érdekében 10 hónapon át foglalkoztattunk – a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központja Váci Kirendeltségével kötött szerződés alapján – egy főt közfoglalkoz-
tatottként. E személy végezte a helyi rádiók és televíziók SVHS-videokazettáinak rendezését 
és tartalmuk leírását, valamint egyéb segédletkészítési és rendezési feladatokat. 

Tóth Gergely – a szükséges nyelvvizsga letétele után – megkapta történelem szakos (MA) 
diplomáját. 

Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Megyei és Városi Levéltárak Taná-
csának, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, a helyi kegyeleti és a névadományozási mun-
kacsoportnak, a helyi választási bizottságnak, és a Váci Múzeum Egyesület titkára. 

 
* 
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA 
 
 
 

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE 
 
Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük az iratselejtezések szabályszerű le-
bonyolítását. 

Jóváhagytunk 3 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (oktatási intézmény, polgármesteri hi-
vatal, gazdálkodó szervezet). Iratkezelési szabályzatot nem véleményeztünk. 

60 gazdálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának megőrzése érdekében vettük fel a 
kapcsolatot a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság végzése alapján a vég- és felszámolókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 
Levéltárunk iratállománya 2013-ban 6,68 folyóméter iratanyaggal és 56 darab fényképpel 
gyarapodott. (A 2013. évi iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Folytattuk Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész kottaanyagának digitalizálását, és 
ennek során 5341 felvételt készítettünk 0,77 fm iratanyagról. (A digitalizált iratanyag részle-
tes kimutatása: 2. sz. melléklet) 

Vác Város Önkormányzatával 2010-ben kötött bértárolási szerződés szerint ideiglenes jel-
leggel kezeltük a hosszú (általában 50 év) megőrzési 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, il-
letve 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 
 
Az eddig digitalizált iratanyagainkat 2 Tb kapacitású merevlemezen, valamint biztonsági 

szempontból cd-éken és dvd-éken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot csak ol-
vasati nehézség vagy egyéb különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben. 
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V. RENDEZÉS 
 
Rendezési feladataink az alábbiak szerint teljesítettük, illetve a minősített (titkosan kezelt) ira-
tokkal kapcsolatos, előre nem látható feladatokat is elvégeztünk. (A rendezési munkák részle-
tes kimutatása: 3. sz. melléklet) 

Befejeztük XV. 3 Vác város térképtára darabszintű rendezését. 
Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára és a XXIX. 4 Forte Fotokémiai Vállalat iratanyagá-

nak középszintű rendezését. 
Folytattuk és részben befejeztük a XXIX. 706-b Az Elektro Szignál TV (ES TV), a XV. 49 

Madách TV, a Vác TV Kht. és a képviselő-testületi ülések hang- és képfelvételeinek rendezé-
sét és jegyzékelését, vagyis gyakorlatilag a hiányzó adástükröket újból elkészítettük. 

Megkezdtük V. 94 Vác Város Árvaszéke 1872-ben kezdődő iratainak rendezését. 
Néhány kisebb fond és állag soron kívüli rendezésére is sor került. 
 

Alapszintre 6,68 fm 
Középszintre 10,89 fm 
Darabszintre 16,72 fm 

 
Befejeződött a 2011-ben a Minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. trv. rendelke-

zései alapján a XXIX. 4 Forte Fotókémiai Ipari Vállalat és a XXIX. 5 Váci Híradástechnikai 
Anyagok Gyára minősített iratainak felülvizsgálata. A Honvédelmi Minisztérium, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői elvégezték az 1980 után ke-
letkezett TÜK-iratok visszaminősítését. Néhány ügyirat kivételével valamennyi irat minősíté-
sét feloldották, és ezt követően ezek az iratok is kutathatók a vonatkozó jogszabályok szerint. 
 
 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
Iratselejtezést nem végeztünk. 
 
 
 

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, számítógépes lajstromot a darab-
szintre rendezett iratokról. 

Regeszta készült a V. 21-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai – Tanácsülési jegyző-
könyv, 1848. évi kötetéhez (0,06 fm), valamint a XXIII. 502 Vác Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága 1951–1953. évi jegyzőkönyveihez (0,05 fm). 
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Néhány kisebb terjedelmű, darabszintre rendezett fondhoz és állaghoz is darabszintű se-
gédletet, lajstromot készítettünk. 

 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 33 darab ügyfélszolgálati ügyünk 
volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott fénymásolatok száma 144 lap; 1 
darab hiteles másolatot adtunk ki. 

Általánosságban megállapítható, hogy a kutatószolgálatai feladataink növekedtek. Az elő-
ző évekhez képest nőtt a kutatók és a kutatási esetek száma. 2013-ban 64 darab kutatói látoga-
tójegyet adtunk ki. Külföldi kutató és elutasított kérelem nem volt. A kutatási esetek száma 
184, az iratanyag-kérőlapok száma 160 darab volt. A 43 reprográfiai megrendelés alapján ki-
adtunk 103 lap fénymásolatot, 282 szkennelt oldalt, 18 darab digitális mikrofilm-másolatot és 
91 digitális fényképmásolatot. (Ez utóbbiakkal a Széchenyi utcai újonnan megnyitott 10-es 
ábécét díszítették.) 11 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írásbeli 
felvilágosítások száma 13 darab volt. 

Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke, és 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 többször tájékozódik a kutatást 
megelőzően a honlapon megtalálható segédletekben, és a jelzetek alapján – sok esetben e-
mailben – kérik ki a kutatandó iratanyagot. Feltehetően e gyakorlat miatt nőtt meg a levéltári 
honlap látogatóinak száma. 

 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 

2013-ban a Váci végrendeletek III. és IV. kötetének előkészítését (adatbevitel, fordítás, szer-
kesztés) végeztük. 

A levéltár honlapját kb. 7000 alkalommal látogatták meg 2013-ban, ez mintegy 40%-os 
növekedést jelent az előző évihez képest. A honlapon rendszeresen közöltük az aktuális híre-
ket. A honlap 25 ezredik látogatójának könyvajándékot adtunk. 

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 a 400-at. 

A levéltári honlap és a Facebook-oldal gondozását, az anyagok technikai előkészítését és 
feltöltését a levéltár vezetője és a segédlevéltáros végezték. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Végezte a Váci végrendeletek IV. (1786–1800) kötete (1786–1791. évi) 
anyagának előkészítését (szövegbevitel, fordítás). 
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 Részt vett a Magyar Várostörténeti Atlasz váci kötete anyaga 1848 utáni 
részének gyűjtésében. (A könyvsorozatot az MTA Várostörténeti Albi-
zottsága adja ki és gondozza.) 

 Megrendezte a Lehotka Gábor 75. születésnapja alkalmából rendezett 
emlékkiállítást, és előadást tartott az ez alkalomból tartott konferencián. 

 Vetítettképes előadást tartott a Váci Múzeum Egyesületben Beszélő ké-
pek – Vác múltbéli arcai címmel. 

 Előadást tartott Hogyan írjam meg családom történetét? címmel az V. 
Váci Levéltári Napon, és az előadás anyagát publikálta. 

 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 
 Szócikket írt Vác Város Levéltáráról a Magyar Történettudomány Kézi-

könyve c. kötetbe Glatz Ferenc, az MTA volt elnökének felkérésére. 
  
Tóth Gergely Végezte a Váci Történelmi Tár VIII., Váci végrendeletek IV., 1771–1785 

c. kötet 1792–1800 közötti anyagának feldolgozását. 
 
 
 

X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

Levéltárunk 2013-ban is a „nyitott levéltárak” koncepció jegyében folytatta közművelődési 
tevékenységét. 

Márciusban a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolával és a Bartók Béla Zeneis-
kolával közösen emlékeztünk meg Lehotka Gábor zeneszerzőről és orgonaművészről 75. szü-
letésnapja alkalmából. A levéltárunkban őrzött iratanyag alapján az életét és életművét bemu-
tató kiállítást rendeztünk a zeneiskolában. 

A Kulturális Örökség Napjai keretén belül Tóth Gergely levéltáros foglalkozást tartott is-
kolai csoportoknak, amelyek megismerkedhettek a családfa-készítéssel, a családtörténeti kuta-
tások alapvető forrásaival. A nyílt napon levéltárvezetést tartottunk az érdeklődőknek. 

Elkészítettük öt darab utcai vitrinbe (Géza király tér, Duna-part, Galcsek utca, Szenthá-
romság tér, Konstantin tér) a terület ismertetőjét. 

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

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Lehotka Gábor emlékkiállítás 800 
Kulturális Örökség Napjai 10 
Népszerűsítő előadások 160 
Levéltár-látogató csoportok 30 

Összesen: 1000 
  

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 7 000 
 
Horváth Ferenc 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 kiadvá-
nyokra (cím- és névtárak, korabeli digitalizált közlönyök, jogszabálygyűjtemények, helytörté-
neti munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtárt 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 NKA-tól pályázati úton szakkönyvtári fejlesztésre 2012-ben megítélt támogatást 2013-
ban használtuk fel. 

(Részletes beszámoló a szakkönyvtári munkáról: 5. sz. melléklet) 
 
 
 

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, elsősorban az Ön-
kormányzati Levéltárak Tanácsának 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. 

Horváth Ferenc részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettesi pályá-
zatot véleményező bizottság munkájában. 

Részt vettünk a Piarista Gimnázium alapítása 300. évfordulójának megünneplését előkészí-
tő bizottság munkájában. 

Részt vettünk a Váci Múzeum Egyesület munkájában, melynek néhány rendezvényére a 
levéltárban került sor. 

Részt vettünk a Karolina-napi történelmi verseny zsűrijében. 
 

* 
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Levéltárunk 2013. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, ugyanakkor – 
néha kedvezőtlen körülmények között – igyekeztünk minden szakmai munkát a lehető legma-
gasabb színvonalon elvégezni. 

Vác, 2014. január 30. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 



1. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2013. évi iratgyarapodásáról 
 
 
 

Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 
1. VIII. 651 A Vác Városi Tanács V. B. Gazdasági-

Műszaki Ellátó Szervezetének (GAMESZ) ir. 1985 0,01 
2. VIII. 751 A Vác Városi Tanács V. B. Családi és Társa-

dalmi Eseményeket Rendező Iroda iratai (Ki-
egészítés) 1974–1994 0,35 

3. VIII. 3651 Napközi otthonos óvodák iratainak levéltári 
gyűjteménye 1985–1995 0,24 
a) A Diófa Utcai Napközi Otthonos Óvoda 

ir. 1985–1995 0,03 
b) Az Eötvös Utcai Napközi Otthonos Óvo-

da ir. 1985–1995 0,03 
c) A Hársfa Utcai Napközi Otthonos Óvoda 

ir. 1985–1993 0,02 
d) A Kertész Utcai Napközi Otthonos Óvo-

da ir. 1985–1990 0,03 
e) A Kölcsey Utcai Napközi Otthonos Óvo-

da ir. 1985–1992 0,02 
f) A Sirály Utcai Napközi Otthonos Óvoda 

ir. 1985–1993 0,03 
g) Az Újhegyi (Népek Barátsága) Úti Nap-

közi Otthonos Óvoda ir. 1985–1994 0,02 
h) Vállalati, egyházi és egyesületi óvodák 

iratai 1985–1995 0,07 
4. XIII. 1-f Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjte-

ménye – A Vehovszky és Emerich család ira-
tai 

(1821–) 
1882–1967 0,12 

5. XIV. 11 Pitz András textilipari mérnök iratai 1892–1992 0,20 
6. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye (A 

Vehovszky és Emerich család fényképei; A 
Váci Hajós Alfréd Úttörőház Globus Klubjá-
nak fényképalbumai) 

20. század; 
1965 

0,05, 
56 db 

7. XV. 44 Digitális adathordozók levéltári gyűjteménye 
(Madách Imre Művelődési Központ rendez- 2006–2012 0,40 
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Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 
vényei) 

8. XXIII. 504 Vác Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztályá-
nak ir. (Kiegészítés) 1975–1990 0,33 

9. XXIII. 506 A Vác Városi Tanács V. B. Pénz-, Terv és 
Munkaügyi (1972-ig Pénzügyi) Osztályának 
iratai (Kiegészítés) 1980–1990 0,24 
b) Általános ir. 1980–1990 0,12 
c) Adóügyi ir. 1984–1990 0,12 

10. XXIII. 508-a Vác Városi Tanács V. B. Ipari, Kereskedelmi 
és Mezőgazdasági Osztályának ir. – Az ipari 
és Kereskedelmi Csoport ir. (Kiegészítés) 

(1945–) 
1950–1987 0,13 

11. XXIII. 511-e A Vác Városi Tanács V. B. Művelődésügyi 
Osztályának ir. – A Művelődési és Sportosz-
tály (1984-ig Művelődésügyi Osztály) iratai 
(Kiegészítés) 1970–1990 0,26 

12. XXIX. 2 Duna-Mix Kft., Vác iratai 1967–1995 0,91 
13. XXIX. 21 A Váci Városüzemeltetési Kft. (1966-ig Váci 

Községgazdálkodási Vállalat, majd Váci Vá-
rosgazdálkodási Vállalat) ir. (Kiegészítés) 1972, 1984 0,01 

14. XXIX. 25 A Váci Kommunális Kft. (Váci Kommunális 
Költségvetési Üzem) ir. (Kiegészítés) 1984–1991 0,06 

15. XXXVII. 202-a Vác Város Polgármesteri Hivatala Szervezési 
és Jogi Osztályának, Szociális Osztályának és 
Szakmai Irányító Csoportjának ir. – Általános 
ir. (Kiegészítés) 1990–1996 0,84 

16. XXXVII. 203 Vác Város Polgármesteri Hivatala Közigazga-
tási Osztályának, Városgazdálkodási és Vá-
rosfejlesztési Osztályának, Főépítészének és 
környezetvédelmi főelőadójának együttesen 
kezelt ir. (Kiegészítés) 1996–1997 1,54 

17. XXXVII. 204 Vác Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi 
Osztályának ir. (Kiegészítés) 

(1968–) 
1991–1997 0,99 

 
Összes iratgyarapodás 2013-ban: 6,68 fm, 56 db fénykép 
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Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem 

VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK 0,60 fm 
XIII. CSALÁDOK 0,12 fm 
XIV. SZEMÉLYEK 0,20 fm 
XV. GYŰJTEMÉNYEK 0,45 fm, 56 db 
XXIII. TANÁCSOK 0,96 fm 
XXIX. GAZDASÁGI SZERVEK 0,98 fm 
XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROSI, VÁROSI ÉS KÖZSÉGI ÖN-

KORMÁNYZATOK 
3,37 fm 

 Összesen: 6,68 fm, 56 db 
 
Vác, 2014. január 30. 
 

 
 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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2. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárában 2013-ban végzett digitalizálásról 
 
 

XV. 37–b Más gyűjtemények anyagáról készült digitális másolatok 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem  
(fm-ről) 

Felvételek 
száma 

XII. 15-b A Váci Püspöki Uradalom geometrájának 
iratai – Térképgyűjtemény 

1771–1875, 
20. század 0,12 215 

XIV. 4 Lehotka Gábor kottái 1955–2010 0,77 5 341 
 Összesen: 0,89 5 556 

 
A munkát végezte: Vida Ákos segédlevéltáros 
 
Vác, 2014. január 30. 
 
 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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3. sz. melléklet 
 

Kimutatás a 2013-ban végzett rendezésekről 
 
 
Alapszintre: A 2013-ban átvett iratok: 6,68fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
 
Középszintre 

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

V. 94-b Vác Város Árvaszékének iratai – Iratok 
(Zekéné) 1872–1885 3,19 

V. 97 Vác Város Mérnöki Hivatalának iratai 
(Horváth) 

(1869–1872–1946, 
é. n. 2,04 

XIV. 11 Pitz András textilipari mérnök iratai (Tóth) 1892–1992 0,20 
XV. 12 Vác város tervtára (a 2012-ben megkezdett 

munka folytatása, Vida) 1955–2010 5,28 
XVII. 1-a Vác Város Nemzeti Bizottságának iratai – 

Jegyzőkönyvek (Zekéné) 1945–1949 0,18 
Összesen: 10,89 

 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Vida Ákos, Zekéné Körmöndi Erzsébet 
 
Darabszintre 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Darab 

V. 93-a Vác város polgármesterének iratai – 
Elnöki és légoltalmi iratok 
(Tóth) 1898–1949 0,27 997 fol. 

V. 104 Vác város szabályrendeleteinek gyűj-
teménye (Horváth) 1873–1945 0,16 1 528 fol. 

XIII. 1-f Családi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – A Vehovszky és 
Emmerich család iratai (Horváth) 

(1821–) 1882–
1967 0,12 695 fol. 

XV. 3 Vác város térképtára (Tóth) (1675) 1811–2011 3,86 1 556 db 
XV. 21 Váci várostörténeti iratok levéltári 

gyűjteménye (Horváth) 
1591–1957, 1968, 
1970, 1999. é. n. 0,89 4 524 fol. 

XV. 49-c Hang- és képfelvételek levéltári gyűj-
teménye – Különböző eredetű hang- 
és képfelvételek (Vida) 1984, 2009 0,26 14 db 

XV. 49-d Hang- és képfelvételek levéltári gyűj-
teménye – A Vác TV Kht. adásai (Ze-
kéné) 2001–2003 1,44 201 db 



 
 

 

18 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Darab 

XXIX. 706-b Vác Város Televízió Kht. iratai – Az 
Elektro Szignál TV adásai (SVHS-
kazetták) – (Zekéné) 1999–2002 9,72 486 db 

Összesen: 16,72  

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos, Zekéné Körmöndi Erzsébet 
 
Összesítés 
 

Alapszintre 6,68 fm 
Középszintre 10,89 fm 
Darabszintre 16,72 fm 

 
Vác, 2013. január 30. 
 
 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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4. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a 2013-ban végzett segédletkészítésről 
 
 
Raktári jegyzék 
 
Minden közép- és darabszintre rendezett iratanyagról készült raktári jegyzék. 
 
 
Lajstrom 
 
Minden darabszintre rendezett iratanyagról készült lajstrom. 
 

Jelzet Fond Évkör 
Terjedelem 

(fm-ről) 
V. 93-a Vác város polgármesterének iratai – Elnöki és 

légoltalmi iratok 
(Tóth) 1898–1949 0,27 

V. 104 Vác város szabályrendeleteinek gyűjteménye 
(Horváth) 1873–1945 0,16 

XIII. 1-f Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjte-
ménye – A Vehovszky és Emmerich család 
iratai (Horváth) (1821–) 1882–1967 0,12 

XV. 3 Vác város térképtára (Tóth) (1675) 1811–2011 3,86 
XV. 49-c Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 

– Különböző eredetű hang- és képfelvételek 
(Vida) 1984, 2009 0,26 

XV. 49-d Hang- és képfelvételek levéltári gyűjteménye 
– A Vác TV Kht. adásai (Zekéné) 2001–2003 1,44 

XV. 21 Vác várostörténeti iratok levéltári gyűjtemé-
nye (Horváth) 1945–1949 0,89 

XVII. 1-a Vác Város Nemzeti Bizottságának iratai – 
Jegyzőkönyvek (Zekéné) 1945–1949 0,18 

XVII. 1-b Vác Város Nemzeti Bizottságának iratai – Ira-
tok (Zekéné) 1945–1949 0,24 

XXIX. 706-b Vác Város Televízió Kht. iratai – Az Elektro 
Szignál TV adásai (Zekéné) 1999–2002 9,72 

  Összesen: 17,14 
 
 
Regeszta 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem 
(fm-ről) 

V. 21-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai – 
Tanácsülési jegyzőkönyvek (Tóth) 1848/1–603 0,06 
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Jelzet Fond Évkör Terjedelem 
(fm-ről) 

XXIII. 502 Vác Város Végrehajtó Bizottságának jegyző-
könyvei (Zekéné) 1951–1953 0,05 

 Összesen:  0,11 
 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos és Zekéné Körmöndi Erzsébet 

 

Vác, 2013. január 30. 

 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2013. 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/6782–

V/6831 
V/6879–
V/6880 

V/4631–V/4682 52 130 155.024 

 Kiegészítés V/6832–
V/6878 

régi 47 75 191.955 

 Összesen:   99 205 346.979 
  ebből folyóirat  31 110 118.555 
  ebből könyv  68 95 228.424 
 Digitális adathordozó 
  Leltári szám Raktári szám Mű Darab Érték/Ft 
 Új szerzemény D/200–D/234 D/179–D/195 35 20 597.000 
 Kiegészítés D/235–D/236 régi  3 22.000 
 Összesen:   35 23 619.000 
       
 2013. évi gyarapodás összesen: 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
    Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    134 228 965.979 
       
 Beszerzés módja 
  
  
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 41.765 Folyóirat 45.690 Folyóirat 31.100 
 Könyv 115.544 Könyv 54.380 Könyv 58.500 
 Digit adath. 500.000 Digit adath. 99.000 Digit adath. 20.000 
 Összesen: 657.309  199.070  109.600 
  
 A szakkönyvtár gyarapítására pályázat útján 600.000.-Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Kulturális 

Alap. Ebből 500.000 Ft-ot digitális adathordozón elérhető dokumentumok beszerzésére fordítot-
tunk, a fennmaradó 100.000.-Ft-ot a 2014. évben használjuk fel dokumentumok vásárlására. 

  
2.2. Selejtezés: Gyűjtőkörünkbe nem tartozó folyóiratok selejtezése történt, melyeket átadtunk a 

MNL Pest Megyei Levéltárának. 
 Az állományból törölve: 28 mű, 131 kötet, 45.200.-Ft értékben. 
  
2.3. Összállomány 2013. december 31-én: 
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    Mű Rakt. egység Érték/Ft 
    5.024 11.097 12.153.370 
  ebből folyóirat 221 2.436 1.656.255 
  ebből könyv 4.551 8.337 7.866.390 
  ebből digit. adathordozó 252 324 2.630.725 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 6782– V/6880 lásd fenti leltári szám, 
  és D/200 – D/236 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: 156 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 19 kötet köttetése 52.070.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 84 mű, 109 kötet. A digitális adathordozón állományba vett dokumentumokat a levéltár szerve-

rére felmásoltuk, így azokat a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken a kutatók, valamint a 
levéltári szakalkalmazottak a munkaszobákban saját gépeiken szabadon használhatják. 

  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka:  
 Megtörtént a digitális dokumentumok adatainak felvitele a Szikla 21 adatbázisba, az adatbázis 

feltöltése a könyvek és folyóiratok adataival folyamatban van. 
Elkészült a betűrendes katalógusok revíziója. 

 
Vác, 2014. február 4. 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 
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