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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2012-es esztendőben intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei általában 
biztosítottak voltak. Az éves munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 
tudtuk, de elvégzendő feladatainkat néhány tényező – hosszabb ideig tartó betegállományok 
és előre nem látható, be nem tervezett munkák – miatt év közben át kellett tervezni. 

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, valamint a vezető szakfelügyelő ajánlásai alapján foly-
tattuk. Vác Város Önkormányzatának Közművelődési és Oktatási Bizottsága megtárgyalta és 
jóváhagyta a levéltár 2012. évi munkatervét, és azt megküldtük az illetékes minisztériumnak, 
illetve a vezető szakfelügyelőnek és intézményünk szakfelügyelőjének. 

Intézményünk az év folyamán teljes létszámmal működött. A levéltár szakalkalmazott 
munkatársai belső helyettesítés esetén az adminisztrációs (jelentések készítése, pénzkezelés, 
nyilvántartások vezetése stb.) és a kutatószolgálati feladatok egy részét is ellátták. 

Vác Város Önkormányzata 2012-ben lépéseket tett a takarítási feladatok ellátásának ki-
szervezésére, mely a levéltárat is érinti. A kiszervezés hátrányosan érintené a levéltár – és a 
többi kulturális intézmény – biztonságos működését és feladatellátását, ezért a városban mű-
ködő művelődési központtal és a városi könyvtárral együtt kértük a kiszervezés alóli mentes-
ségünket. Ennek eredménye még nem ismert előttünk. 

Tervezett közművelődési feladatainkat részben teljesítettük. Jóllehet a közművelődési 
programok tartalmát és mennyiségét a jelenlegi jogszabályok nem határozzák meg a levéltá-
rak részére, azok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak ezen intézményeknek életében is. A terve-
zett három nagyobb rendezvényünkből kettőt valósítottunk meg: a Nevezetes váci családok – 
avagy sorsfordulók a 20. században c. kiállítást és a Kulturális Örökség Napjain való részvé-
telt. Ugyanakkor az érdeklődés hiánya (részben a kevés számú kiállító jelentkezése, részben 
az elmúlt években tapasztalt kevés számú látogató/vásárló) miatt nem rendeztük meg a III. 
Váci könyvhétvégét. Örömmel tapasztaltuk viszont, hogy nagy volt az érdeklődés – főként a 
közép- és az idősebb korosztályhoz tartozók körében – a város múltja és az ezzel kapcsolatos 
levéltári rendezvények iránt. 

A levéltár alapítása óta a 2012-es esztendő volt az első – jóllehet tudományos intézmény-
ként feladata a városra vonatkozó történeti források és tanulmányok publikálása –, amikor 
részben fedezet hiányában, részben az előkészítő munka (tördelés) csúszása miatt nem jelent 
meg kiadványunk. 

A levéltár szakfelügyelője, Katona Klára a 2012. évi ellenőrzési tematika alapján a követ-
kező területeket vizsgálta: 1. Raktárminősítés a 10/2002. NKÖM rendelet alapján, ami a le-
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véltári raktárak ötévenkénti minősítését írja elő a tárolási alkalmasság és a befogadóképesség 
szempontjából. 2. A költségvetési, személyi és technikai működési feltételek megléte. 

Az ellenőrzésről készített jelentés szerint a levéltár raktárai a műszaki adottságok szem-
pontjából optimálisak. (A szakfelügyelői látogatás során a Magyar Országos Levéltár szak-
embere elvégezte a raktárak légszennyezettségével, az UV-sugárzással és a világítótestek 
fényerősségével kapcsolatos méréseket is, mely az előző minősítés során nem történt meg.) A 
másik fő minősítési szempont szerint a raktáraink befogadóképessége korlátozott, mindössze 
néhány évre elegendő szabad férőhellyel rendelkezik a levéltár. Ez a helyzet kedvezően vál-
tozhat, amennyiben kialakítják a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár új épületét és raktárát, és 
a városi levéltárban letétként elhelyezett 230 folyóméternyi Váci Püspöki Gazdasági Levéltári 
iratanyag visszakerül tulajdonosához. A szakfelügyelői jelentés további része a működési fel-
tételeket megfelelőnek találta, egyedül az adatbázis-építésre alkalmas programok hiányát ál-
lapította meg, melyeknek a beszerzésére, illetve elkészíttetésére a levéltárnak nincs lehetősé-
ge. A jelentés egy-egy példányát megkapta mind a fenntartó önkormányzat, mind az intéz-
mény. 

A levéltár gazdasági ügyeit, pénzügyi könyvelését végző Madách Imre Művelődési Központ 
gazdasági csoportjával és gazdasági igazgatójával zökkenőmentes volt az együttműködésünk. 

Az év folyamán Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta Vác vá-
ros polgármesterét, hogy tárgyaljon Vác Város Levéltára átadásáról a Magyar Nemzeti Levél-
tárnak. 

 
 
 

* 

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE 
 
 

A levéltár költségvetése, gazdálkodása 
 

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi költségvetés keretén belül 
határozta meg a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2011 októbere óta minden 
új kötelezettségvállalást (értéktől függetlenül minden kifizetést, kivéve a vis major eseteket, a 
pályázatokat, a támogatásokat és az átvett pénzeszközöket) csak polgármesteri, illetve költ-
ségvetési kabinetvezetői engedély birtokában tehetünk. Ennek következtében 2012-ben több 
célt nem valósíthattunk meg, illetve egy támogatótól kapott 900 ezer forintos támogatás terhé-
re történhettek meg csak – néhány esetben működési célú – kifizetések. (Volt olyan eset is, 
amikor a működéshez alapvetően szükséges iktatókönyvet csak ez utóbbi pénzkeretből tudtuk 
megvásárolni, és ugyanebből a keretből költöttünk anyagvédelmi és -tárolási céllal a negatí-
vok s papírfényképek tárolásához szükséges tasakokra.) Szakmai szempontból indokolatlan-
nak tartjuk, hogy az év végén nem fizethettük elő a 2013. évre a CD-jogtárat (évi 105 ezer fo-
rint), ami egyrészt a tájékozódást, másrészt a levéltári jogszabálygyűjteményünk gyarapításá-
nak folyamatosságát biztosította volna. Nem vásárolhattunk szakmai anyagokat (filmtasak, 
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iratokhoz kötözőszalag), az egyetlen kiállításunk megvalósítására intézményi költségvetésből 
nem költhettünk (csak a fent említett támogatási összeg terhére), szakkönyvtárunkat az intéz-
ményi költségvetésből csak minimális mértékben fejleszthettük. 
 

A levéltár 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2012. évi KSH-
statisztikai beszámoló adatai): 
 
BEVÉTELEK Terv/eFt Tény/eFt 
Intézmény működési bevétele 430 604 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – – 
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 25 612 21 774 
    -ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás 25 612 20 847 
    - ebből pályázati támogatás – 350 
    - ebből EU-támogatás – – 
Egyéb bevételek (kamat, pénzmaradvány, magánszemélytől 
átvett pénzeszköz) – 5 367 

Bevételek összesen: 26 042 27 745 
  

KIADÁSOK Terv/eFt Tény/eFt 
Személyi juttatások 11 765 12 871 
Munkaadót terhelő kiadások 3 093 3 304 
Dologi kiadások 11 184 7 525 
Felújítási kiadások – – 
Felhalmozási kiadások – 480 
Egyéb kiadások – – 

Kiadások összesen: 26 042 24 180 
 
Bevételeinket 141%-ra teljesítettük, ugyanakkor az intézmény finanszírozása éves szinten 

90%-ban történt meg a tervezetthez képest. A személyi kiadások a közcélú foglalkoztatási 
program keretén belül egész évben alkalmazott személy bérével nőttek (az intézményi önrész 
az alkalmazási idő kétharmadában 30, egyharmadában 10%-os volt), ugyanakkor a dologi ki-
adások csak 70%-os szinten teljesülhettek engedély hiányában, illetve az önkorlátozó takaré-
kos felhasználás következtében. 

Vác Város Önkormányzata által megjelentetett három kiadvány (a történeti városkalauz 
magyar és angol nyelvű változata, valamint Fekete István főtérről készített fényképalbuma), 
továbbá a levéltári kiadványok értékesítése céljából bizományosi szerződést kötöttünk minden 
helyi könyvesbolttal, valamint a Könyvtárellátó Vállalattal és egy budapesti székhelyű online 
könyvkereskedő céggel (historiaantik.hu). Az e cégek által történt értékesítésből befolyt bevé-
teleket egyre nehezebb volt „behajtani”, ezért kénytelenek voltunk (és leszünk) a bizományosi 
szerződéseket felbontani a nem fizető cégekkel. 

Bevételeink a kiadványok értékesítéséből, a reprográfiai (fénymásolás, fényképezés, 
szkennelés) díjakból, a kutató-vendégszoba használatából, a váci önkormányzattal kötött szer-
ződés alapján bértárolási díjból, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma által 
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megítélt pályázati támogatási összegekből származott. A Vác Városért Alapítványon keresztül 
egy magáncégtől jelentős támogatást (900 ezer forint) kaptunk 2011. év végén, és ez összeget 
2012-ben használtuk fel egyrészt fejlesztési célra, másrészt kis értékű tárgyi eszközök, számí-
tástechnikai anyagok beszerzésére, valamint a családtörténeti kiállítás megvalósítására. 

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 
 

2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári (majd Közgyűjteményi) Kollégiumához adtunk 
be pályázatokat. Az alábbi kimutatás szerint 73%-os eredményt értünk el a pályázati tevé-
kenység során. Mivel a szerződések megkötésére csak 2013-ban kerül sor, a támogatást is 
csak ebben az évben tudjuk felhasználni. 
 
Kimutatás a 2012-ben elnyert pályázati támogatásról 
 

A pályázat témája Igényelt összeg Elnyert támogatás 
 forint 

1. Szakkönyvtár gyarapítása (folyóiratok előfizetése és szak-
könyvek vásárlása) – NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 300 000.- 300 000.- 

2. Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök (savmentes 
irattároló dobozok) beszerzése – NKA Közgyűjteményi 
Kollégiuma 350 965.- 174 000.- 

Összesen: 650 965.- 474 000.- 
 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések fejlesztése 
 
A 2011-ben történt viharkár következményeinek felszámolása kapcsán derült fény arra, hogy 
a levéltárépület tetőlécezése a rossz szellőzés miatt gombásodik. A tető javítása, a gombás lé-
cek cseréje és új szellőztető cserepek felrakása az év folyamán megtörtént. 

A meghibásodott lift (elektronikai panel cseréje) kijavítására sor került. 
Elvégeztettük az épület jogszabály által előírt esedékes érintésvédelmi felülvizsgálatát, il-

letve a meghibásodott vészvilágító lámpák, valamint a tűzjelző-rendszer akkumulátorainak 
cseréjét. 

Engedély hiányában nem történt meg az udvari járda egy részének javítása, aminek rossz a 
vízelvezetése, és emiatt a csapadékvíz a régi épületrész udvari falait áztatja, és ennek követ-
keztében megkezdődött a vakolat leválása és az itteni nyílászárók állagának romlása. Az épü-
letrész falainak tartós nevesedése előbb-utóbb kárt fog okozni nagyobb falrészeken és az ud-
vari ajtóban. 
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* 
 

A levéltár műszaki berendezéseinek korszerűsítésére ez évben a 900 ezer forintos adomány 
révén tudtunk fejlesztést végezni, illetve néhány kis értékű tárgyi eszközt beszerezni. Ennek 
során: kicseréltük a belső hálózati ellátást és az Internet-kapcsolatot biztosító szervert a biz-
tonságos működés érdekében, vásároltunk egy használt mikrofilmolvasó-berendezést kutatói 
használatra, beszereztünk egy színes lézernyomtatót a meghívók, szórólapok és kisméretű 
plakátok házilagos elkészítésére. (Ez utóbbi ára számításaink szerint már három alkalom után 
megtérül, mivel a szóróanyagokat is magunk tervezzük.) 

Levéltári bútorzatot, egy a mikrofilmek tárolásához szükséges fémszekrényt vásároltunk a 
900 ezer forintos adomány terhére. 

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseink nagy részét és kiállítási anyagok (nyomtatópatron, 
fotópapír) vásárlását tehát a 900 ezer forintos adományból tudtuk megvalósítani. 

500.000 forinton felüli beszerzés 2012-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 továbbra is kerestünk minden lehetőséget, amivel biztosíthattuk a nagy mennyi-
ségű – állagában folyamatosan romló – videoszalag feldolgozását, kutathatóvá tételét és se-
gédletek készítését. Ennek érdekében pályáztunk Budapest Főváros Kormányhivatala Mun-
kaügyi Központja Váci Kirendeltségén egy fő hosszabb időtartamú, napi nyolc órában történő 
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közfoglalkoztatására, ami 2012. március 1. és december 31. között valósult meg. Ez idő alatt 
a foglalkozatott személy végezte a helyi rádiók és televíziók SVHS-videokazettáinak rendezé-
sét és tartalmuk leírását, valamint egyéb segédletkészítési feladatokat. 

Tóth Gergely levéltáros egyetemi tanulmányaihoz kapcsolódóan középfokú vizsgát tett an-
gol nyelvből. 

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. 

6 darab iratkezelési szabályzatot (intézmények) véleményeztünk. Jóváhagytunk 1 darab 
iratselejtezési jegyzőkönyvet (oktatási intézmény). 

Illetékességi területünkön mintegy 25%-al megnőtt a felszámolt cégek száma, és 80 gaz-
dálkodó szervezet maradandó értékű iratanyagának megőrzése érdekében vettük fel a kapcso-
latot a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság értesítése alapján a vég- és felszámolókkal. 

 
 
 

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM 
 
Levéltárunk iratállománya 2012-ben 10,43 folyóméter iratanyaggal gyarapodott. (A 2012. évi 
iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Megkezdtük Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész kottaanyagának digitalizálását, 
és ennek során 5574 felvételt készítettünk 1,00 fm iratanyagról. (A digitalizált iratanyag rész-
letes 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 Pest Megyei Le-
véltár, részben Vác Város Levéltára illetékességi körébe tartozó gyámügyi iratokat, melyek a 
megszűnt Váci Járási Tanács (Hivatal), a Szobi Járási Tanács, illetve a Vác Városi Tanács 
működése során keletkeztek. 

Ezek az irategyüttesek az alábbiak: 
 

Szobi Járási Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1958–1970 0,99 fm
Pest Megyei Tanács V. B. Váci Járási Hivatala (1970-ig Váci Já-
rási Tanács) Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1955–1982 5,61 fm
Vác Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai 1963–1990 18,40 fm

Összesen: 1955–1990 25,00 fm
 
A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma által megítélt támogatási ösz-

szegből (560 ezer Ft +ÁFA), illetve egy várostérképet intézményi költségvetésből (72 ezer Ft 
+ ÁFA) restauráltattunk, a következők szerint: 

 
Jelzet Megnevezés Év(kör) Terjedelem 

V. 1-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai – 
Tanácsülési jegyzőkönyvek, Mutatóköny-
vek (mutatótáblák) 1764–1830 

0,24 ifm, 
1379 lap 
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Jelzet Megnevezés Év(kör) Terjedelem 

XV. 3 Vác város térképtára – Vác rendezett taná-
csú város térképe (városrendezési [Vásár-
tér] pályázathoz készített térkép) 

k. n. 
(1910-es évek) 

1 darab 

 
A levéltár fényképgyűjteményében található negatívokhoz és papírképekhez savmentes ta-

sakokat vásároltunk, és ezekben helyeztük el az utóbbi években átvett negatívok és papírké-
pek egy részét. 

Az eddig digitalizált iratanyagainkat 2 Tb kapacitású merevlemezen, valamint cd-éken és 
dvd-éken tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot csak olvasati nehézség vagy egyéb 
különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben. 

 
 
 

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) 

Megkezdtük Vác város tervtári és a Forte Fotokémiai Vállalat iratanyagának középszintű 
rendezését. 

Folytattuk az Elektro Szignál TV hang- és képfelvételeinek rendezését és jegyzékelését. 
 

Alapszintre 10,43 fm  
Középszintre 3,70 fm  
Darabszintre 3,86 fm (1 642 db) 

 
Folytatódott a 2011-ben a Minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. trv. rendelkezései 
alapján a XXIX. 4 Forte Fotókémiai Ipari Vállalat és a Váci Híradástechnikai Anyagok Gyára 
minősített iratainak felülvizsgálata, illetve ezekről a visszaminősítéshez szükséges jegyzékek 
készítése. A Honvédelmi Minisztérium képviselője személyesen a helyszínen, míg a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Polgári Védelem Pest Megyei Parancsnokságának képviselője jegyzék alap-
ján végezte a visszaminősítést. 
 
 
 

VI. IRATSELEJTEZÉS 
 
Iratselejtezés nem történt. 
Elkészítettük XV. 3 Vác város térképtára és a XXIX. 4 Forte Fotokémiai Ipari Vállalat iratai-
nak selejtezési tervét. Véleményezésre és jóváhagyásra 2013-ban küldjük meg a szakfelügye-
leten keresztül az illetékes minisztériumnak. 
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VII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE ÉS SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSE 
 
Folyamatosan vezettük az Egységes, elektronikus levéltári nyilvántartást (EELNYIR) és az 
ehhez kapcsolódó egyéb alapnyilvántartásokat (szerv- és fonddosszié stb.). Az elektronikus 
forma mellett hagyományos (papíralapú) formában továbbra is vezettük a nyilvántartásokat. 
Naprakészen vezettük a tervezés-statisztikai (lyukkártya-rendszerű) kartonokat is, mivel en-
nek adatai alapján készítettük el levéltár éves statisztikai jelentését. 

Áttekintő raktári jegyzéket készítettünk a középszintre, számítógépes lajstromot a darab-
szintre rendezett iratokról. 

Lajstrom készült a Vác Városi Tanács 1950–1961 között tartott üléseinek jegyzőkönyvei-
nek napirendi pontjairól, valamint minden, a napirendi pontokon belül tárgyalt személyi ügy-
ről, 0,38 fm, továbbá hasonló tartalommal a Vác Városi Tanács Végrehajtó-bizottságának 
1950–1951. évi jegyzőkönyveiről, 0,05 fm iratanyagról. 

 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 37 darab ügyfélszolgálati ügyünk 
volt, amelyeket a kialakult gyakorlat szerint öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott 
fénymásolatok száma 551 lap; hiteles másolatot nem adtunk ki. 

A kiadott kutatói látogatójegyek száma 2011-ben 35 darab. Külföldi kutató és elutasított 
kérelem nem volt. A kutatási esetek száma 162 volt. Az iratanyag-kérőlapok száma 114 darab 
volt. A 38 reprográfiai megrendelés alapján kiadtunk 138 lap fénymásolatot, 56 szkennelt ol-
dalt, 128 darab digitális mikrofilm-másolatot és 2 fényképfelvételt. 7 darab napi fotójegyet 
váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 13 darab volt. 

A kutatók és a kutatási esetek száma hasonló szinten volt, mint az előző évben, viszont nö-
vekedett a reprográfiai kérelmek száma. 

Iratanyagot két esetben kölcsönöztünk restaurálás, illetve munkavégzés céljából. 
Honlapunkon elérhető a levéltár adataiban frissített fondjegyzéke, és ehhez kapcsolódóan 

ez évben feltöltöttünk minden olyan (középszintű) raktári jegyzéket, (darabszintű) lajstromot, 
esetenként iratátadás-átvételi jegyzéket, ami a kutatást segíti. Tapasztalatunk az, hogy a kuta-
tók egy része a kutatást megelőzően tájékozódik ezekben a segédletekben, és a jelzetek alap-
ján kéri ki a kutatandó iratanyagot. 

 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 

2012-ben a Váci végrendeletek III. és IV. kötetének előkészítését (adatbevitel, fordítás, szer-
kesztés) végeztük. 

A levéltár honlapját kb. 5000 alkalommal látogatták meg 2012-ben is. Az aktuális híreken 
túl a honlapon megjelentettük a Nevezetes váci családok, avagy sorsfordulók a 20. században 
c. kiállításunk kibővített anyagát, továbbá feltettük a Vác Város Levéltárának nagy képes tör-
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ténelmi seregszemléje (1947–1989) c. fényképsorozatot (269 fotó) a váci május 1-jei ünnep-
ségekről. 

Levéltárunk önálló oldalt létesített a Facebookon, ahol többnyire a levéltárról szóló híreket, 
várostörténeti fényképeket és érdekesebb iratmásolatokat tettünk közzé. 

A levéltári honlap gondozását, az anyagok technikai előkészítését és felrakását a levéltár 
vezetője és a segédlevéltáros végezték. 

A levéltár által megrendezett családtörténeti kiállítás anyagának elektronikus változatát té-
rítésmentesen eljuttattuk cd-én minden a városban működő megyei, városi és egyházi oktatási 
intézménynek és közgyűjteménynek. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Végezte a Váci Történelmi Tár VIII., Váci végrendeletek III., 1771–1785 
c. kötet anyagának feldolgozását és a kézirat szerkesztői gondozását. 

 Végezte a Váci végrendeletek IV. (1786–1800) kötete (1786–1791. évi) 
anyagának előkészítését (szövegbevitel, fordítás). 

 Megrendezte a Nevezetes váci családok, avagy sorsfordulók a 20. szá-
zadban c., 168 tablóból és 8 tárlóból álló kiállítást. 

 Előadást tartott Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár ál-
tal a Nyitott levéltárak sorozat keretein belül rendezett Identitás, élettör-
ténet és narratívák – Levéltárak a családtörténeti kutatások c. rendezvé-
nyén Mit rejtenek a családi fényképalbumok? – A fénykép mint a törté-
nelmi valóság megjelenítője címmel. 

 Előadást tartott a Tragor Ignác Múzeum által rendezett 100 év kincsei c. 
konferencián Mi lesz veled, levéltár? címmel. 

  
Tóth Gergely Végezte a Váci Történelmi Tár VIII., Váci végrendeletek IV., 1771–1785 

c. kötet 1792–1800 közötti anyagának feldolgozását. 
 Részt vett a családtörténeti kiállítás anyagának előkészítésében. 

 
 
 

X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 

Levéltárunk 2012-ben is a „nyitott levéltárak” koncepció jegyében folytatta közművelődési 
tevékenységét. 

Az év elején mutattuk be Horváth Lajos Vác törökkoráról írt monográfiáját. 
A Kulturális Örökség Napjai keretén belül foglalkozást tartottunk iskolai csoportoknak, 

amelyek megismerkedhettek a heraldikai alapismeretekkel, megtervezhették családi címerü-
ket. A nyílt napon levéltárvezetést tartottunk az érdeklődőknek. 

Október végén nyitotta meg Gyarmati György történész a Nevezetes váci családok, avagy 
sorsfordulók a 20. században c. dokumentumkiállítást a Madách Imre Művelődési Központ-
ban. A tizenegy váci család – Bajkó, Bartos, Dombay, Gosztonyi, Inczédy, Kámory Kurdi, 
Lukátsovits, Matkovich, Peukert és Still – rövid történetét, sorsfordító eseményeit bemutató 
kiállítás anyagát levéltári iratokból, a leszármazott családtagok által őrzött fényképek digitali-
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zált másolataiból és a családok által kölcsönzött tárgyi emlékekből állítottuk össze. A kiállítás 
kibővített anyagát a honlapunkra is feltöltöttük. A kiállítás az előkészületek során tapasztalt 
várakozásnak megfelelően nagy érdeklődést váltott ki. 

Vetítettképes előadást tartottunk a váci szociális otthon lakóinak és a Váci Értelmiségi 
Klub tagjainak. 

Munkatársunk részt vett az a Karolina-napi és az Erdélyről szóló vetélkedő zsűrijében. 
A levéltár-látogatók, résztvevők száma a rendezvényeken a következő volt: 
 

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Családtörténeti kiállítás 400 
Kulturális Örökség Napjai 40 
Népszerűsítő előadások 60 
Levéltár-látogató csoportok (4 alkalom) 70 
Egyéni látogatók 10 

Összesen: 580 
 

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 5 000 
 
Horváth Ferenc részt vett a Váci Múzeum Egyesület elnökségének munkájában. 
 
 
 

XI. SZAKKÖNYVTÁR 
 

Továbbra is alapelvünk volt a levéltári szakkönyvtár fejlesztésekor, hogy elsősorban általános 
történeti munkákat, forráskiadványokat, kézikönyveket és helytörténeti kiadványokat szerez-
zünk be. A levéltári szakkönyvtár gyűjtőköre sok esetben eltér a városban működő könyvtá-
rak (városi és egyházi) gyűjtőkörétől, mivel a levéltári feldolgozó munkához és a kutatói te-
vékenységhez olyan az általános történeti feldolgozásokon kívüli speciális jellegű kiadvány-
okra (cím- és névtárak, korabeli digitalizált közlönyök, jogszabálygyűjtemények, helytörténeti 
munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtárt 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 NKA-tól pályázati úton szakkönyvtári fejlesztésre 2011-ben megítélt támogatást 2012-
ben használtuk fel. 

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

 
 
 

XIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 

Kiadványainkból rendszeresen ajándékként eljuttattunk egy-egy példányt a városban működő 
városi, megyei és egyházi fenntartású oktatási intézményeknek és közgyűjteményeknek, to-
vábbá cserekapcsolat alapján – cserepéldányként – a Magyar Országos Levéltárnak, az ön-
kormányzati, az egyházi és a szaklevéltáraknak, valamint néhány, intézményünkkel cserekap-
csolatban levő múzeumnak. 

Térítésmentesen eljuttattuk kiadványaink egy-egy példányát az Ipolysági Városi Könyv-
tárnak, 5–5 példányt a Németországban működő Németországi Magyar Szervezetek Szövet-
ségének (Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland, BUOD), valamint egy-egy pél-
dányt a németországi, tübingeni Dunai Sváb Történeti és Néprajzi Intézetnek (Institut für 
Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, IDGL). 

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 Facebookos oldalán. 

 
* 

 
Levéltárunk 2012. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, egyúttal a 
szakmai munka eddigi színvonalának megőrzésére a korlátozott anyagi lehetőségek mellett is. 
Fontos feladatunknak tartottuk, hogy a levéltárat mint intézményt, feladatait, munkáját minél 
többen megismerjék. 

Vác, 2013. január 30. 
 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 



1. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárának 2012. évi iratgyarapodásáról 
 
 

A levéltári anyag 
Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet megnevezése évköre terjedelme (ifm)

1. VIII. 65 A Boronkay György Műszaki Középiskola, 
Gimnázium és Kollégium iratai 

(1948–) 
1950–1990 7,40 

2. XIII. 1-b Családi fondok töredékeinek levéltári gyűj-
teménye – A kisfaludi Pikéthy család iratai 
(Pikéthy Tibor zeneszerző és orgonaművész 
iratai) 1903–1996 0,04 

3. XIV. 1-g Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűj-
teménye – Still Ferenc iratai 1922–1976 0,08 

4. XIV. 4 Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész 
iratai 

1945–2001, 
20. század 0,86 

5. XV. 12 Vác város tervtára 1954–2011 2,05 
 
Összes iratgyarapodás 2012-ben: 10,43 ifm 
 
 
Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem (ifm) Új fondok száma 
VIII. Tanintézetek, intézmények 7,40 1 
XIII. Családok 0,04 – 
XIV. Személyek 0,94 – 
XV. Gyűjtemények 2,05 – 

Mindösszesen:  10,43 1 
 
Vác, 2013. január 30. 



2. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás Vác Város Levéltárában 2012-ben végzett digitalizálásról 
 
 

XV. 37–b Más gyűjtemények anyagáról készült digitális másolatok 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem  
(fm-ről) 

Felvételek 
száma 

XIV. 4 Lehotka Gábor kottái 1962–2007 1,00 5 574 
 Összesen: 1,00 5 574 

 
A munkát végezte: Vida Ákos segédlevéltáros 
 
Vác, 2013. január 30. 



3. sz. melléklet 
 

Kimutatás a 2012-ben végzett rendezésekről 
 
Raktárrendezés: XXIX. fondfőcsoport, 100,00 fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
Alapszintre: A 2012-ben átvett iratok 10,43 fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vida Ákos 
 
Középszintre 

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

XV. 12 Vác város tervtára 1954–2003 3,70 
Összesen: 3,70 

 
A munkát végezte: Vida Ákos 
 
Darabszintre 
 

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Darab 

XIII. 1-c Családi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – A Forgó család iratai 
(Horváth) 1923–2005 0,02 134 fol. 

XIII. 1-d Családi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – A Lukátsovits család 
iratai (Horváth) 1919–2004, é. n. 0,10 468 fol. 

XIV. 1-g Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – Still Ferenc iratai 
(Horváth) 

(1918–) 1922–
1990, én. n. 0,15 389 fol. 

XV. 3 Vác város térképtára (Tóth) (1675) 1813–2011 3,86 1 642 db 
XXIX. 706-b Vác Város Televízió Kht. iratai – Az 

Elektro Szignál TV adásai (SVHS-
kazetták) – (Zekéné Körmöndi Erzsé-
bet) 1999–2002 9,72 486 db 

Összesen: 13,85 3 119 

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Zeke Lajosné 
 
Összesítés 
 

Raktárrendezés 100,00 fm  
Alapszintre 10,43 fm  
Középszintre 3,70 fm  
Darabszintre 13,85 fm (3 119) 

 
Vác, 2013. január 30. 



4. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás a 2012-ben végzett segédletkészítésről 
 
 
Raktári jegyzék 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem 
(fm-ről) 

XV. 12 Vác város tervtára (Vida) 1954–2003 3,70 
 
 
Lajstrom 
 

Jelzet Fond Évkör Terjedelem 
(fm-ről) 

XIII. 1-c A Forgó család iratai (Horváth) 1923–2005 0,02 
XIII. 1-d Családi fondok töredékeinek levéltári gyűj-

teménye – A Lukátsovits család iratai 
(Horváth) 1919–2004, é. n. 0,10 

XIV. 1-g Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűj-
teménye – Still Ferenc iratai (Horváth) 

(1918–) 1922–1990, 
én. n. 0,15 

XV. 3 Vác város térképtára (Tóth) (1675) 1813–2011 3,86 
XXIII. 501-a Vác Város Tanácsának iratai – Tanácsülési 

jegyzőkönyvek (Zekéné) 1950–1961 0,38 
XXIII. 502 Vác Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 

iratai, Jegyzőkönyvek (Zekéné) 1950–1951 0,05 
XXIX. 706-b Vác Város Televízió Kht. iratai – Az Elektro 

Szignál TV adásai (Zekéné) 1999–2002 9,72 
 Összesen: 14,28 

 

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

 

Vác, 2013. január 30. 
 



5. sz. melléklet 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2012. 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/6506–V/6705 V/4431–V/4630 200 228 392.976.-
 Kiegészítés V/6706–V/6781 régi 51 67 203.886.-
 Összesen:   251 329 596.862.-
  ebből folyóirat  26 34 51.300.-
  ebből könyv  225 295 545.562.-
      
 Digitális adathordozó 
  Leltári szám Raktári szám Mű Darab Érték/Ft 
 Új szerzemény D/172–D/197 D/157–D/178 26 24 258.000.-
 Kiegészítés D/198–D/199 régi 2 11 91.170.-
 Összesen:   28 35 349.170.-
       
 2012. évi gyarapodás összesen: 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
  Leltári szám Raktári szám Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    226 364 946.032.-
       
 Beszerzés módja 
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 34.710.- Folyóirat 15.590.- Folyóirat 1.000.-
 Könyv 163.770.- Könyv 221.240.- Könyv 160.550.-
 Digit adath. 310.170.- Digit adath. 21.000.- Digit adath. 18.000.-
 Összesen: 508.650.-  257.830.-  179.550.-
  
 A szakkönyvtár gyarapítására pályázat útján 350.000.-Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Kulturális 

Alap, valamint 32.710.-Ft értékben fizettük elő a szakmai folyóiratokat a Vác Városért Alapítvány 
támogatásából, a fennmaradó 125.940.-Ft-ot saját költségvetésből fordítottuk dokumentumok vá-
sárlására. 

  
2.2. Selejtezés: 2012. év folyamán nem történt selejtezés. 
  
2.3. Összállomány 2012. december 31-én: 
  
    Mű Rakt. egység Érték/Ft 
    4 918 11000 11.232.591.-
  ebből folyóirat 243 2 457 1.582.900.-
  ebből könyv 4 493 8 242 7.637.976.-
  ebből digit. adathordozó 182 301 2.011.715.-
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
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3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 6506– V/6781 lásd fenti leltári szám, 
  és D/172 – D/199 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: 279 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 23 kötet köttetése 61.468.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 84 mű, 109 dokumentum 
  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka: — 
  
 
Vác, 2013. január 22. 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 

 
 
 


