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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 
 
 
 
 

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE 
 
 

A 2015-ös esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei bizto-
sítottak voltak. A 2015. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni 
tudtuk annak ellenére is, hogy egy levéltárosi státus néhány hónapon át betöltetlen volt. 
Ugyanakkor a munkatervben nem szereplő feladatokat is elvégeztünk. Ezek következtében 
csökkent a rendezési feladatokra felhasznált idő. 

Szakmai feladatainkat a törvényi előírásoknak megfelelően végeztük. Munkánkat ez évben 
is a hatályos jogszabályok, illetve a levéltár irányító szerve, Vác Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, valamint a szakmai felügyeleti szerv, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 
Levéltári Osztályának iránymutatása alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának Köz-
művelődési és Oktatási Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár 2015. évi munka-
tervét, és azt megküldtük az illetékes minisztériumnak, a vezető szakfelügyelőnek és intézmé-
nyünk szakfelügyelőjének. 

A levéltár az év nagyobb részében teljes, ötfős létszámmal működött. 2015. március 1. és 
szeptember 20. között működött intézményünkben a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosí-
tott egy fő kulturális közfoglalkoztatott, aki segédletkészítési és rendezési feladatokat végzett. 
Bérét a Nemzeti Művelődési Intézettől kapta. 

Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját és Facebook-oldalát. Jóllehet 
az előbbi esetében az év vége felé technikai problémák adódtak, és ezek kiküszöbölése csak a 
következő évben lesz lehetséges. 

Jelentős szakmai sikernek tartjuk, hogy a Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirde-
tett „Az Év Levéltári Kiadványa 2014” pályázaton a Forráskiadványok kategóriában I. díjat 
érdemelt ki a Váci végrendeletek, (1729–) 1771–1785 (–1825) III. kötete, melyet Horváth Fe-
renc adott közre. A levéltár 150 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványt is kapott az 
Arcanum és az Osiris Kiadótól. A kötetet Koltai András, a Piarista Levéltár vezetője méltatta 
a díjátadó ünnepségen. 

Tudományos tevékenységünk keretén belül megkezdtük az I. világháborúban részt vett vá-
ciakra vonatkozó kiadványhoz az adatgyűjtést. 

Ez évben történt szakfelügyelői látogatás is, és ennek során a 2010–2014. évi szakmai te-
vékenységet vizsgálták a megadott szempontok szerint: rendezés és segédletkészítés (adatbá-
zis-építés), kutatószolgálati tevékenység. A szakfelügyelői jelentést megküldték Vác Város 
Önkormányzatának. 

Pályázati forrásokból, az Nemzeti Kulturális Alap által megítélt összegekből állományvé-
delmi feladatot és beszerzéseket valósítottunk meg. 



 
 

 

3 

2015. április 1-jétől Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala végzi az intézmé-
nyek, így a levéltár gazdasági ügyeit is a hivatal és a levéltár között létrejött megállapodás alap-
ján. E szervezeti keret között is zökkenőmentes volt a működésünk. 

 

*



 

 

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. 2015-ben 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 csúszások nél-
kül ki tudtuk egyenlíteni. 
 

A levéltár 2015. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2015. évi statisztikai 
beszámoló adatai): 

 
Bevételek (ezer Ft) 

1. Intézmények működési bevétele 781 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek – 
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 24.608 
4. – ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás, PM-maradvány 23.818 
5. – ebből pályázati támogatás 790 
6. – ebből EU támogatás – 
7. Egyéb bevételek – 
8. Bevételek összesen 25.389 

 
Kiadások (ezer Ft) 

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

 

 
A bevételek és a kiadások közötti különbség a keletkezett pénzmaradvány, melynek nagy 

része a városi kiadványok eladásából befolyt összegből tevődik össze. 
A bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból (reprográfiai díjak, kutató-

vendégszoba használata, bértárolás) és kiadvány-értékesítésből tevődnek össze. Bevételi ter-
vünket túlteljesítettük, az intézmény 2015-ben rendelkezésre álló költségvetési keretét kevés 
különbséggel felhasználtuk. 649 ezer forintot költhettünk felhalmozási kiadásokra, kis értékű 
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tárgyi eszközök – szünetmentes táp, 2 darab számítógép, 2 darab külső merevlemez, számító-
gépes asztal, raktárkocsi, szoftverek – beszerzésére. 

Értékesítettük a Vác Város Önkormányzata által megjelentetett három kiadványt (a város-
kalauz két magyar és angol nyelvű változatát, valamint Fekete István főtérről készített fény-
képalbumát), továbbá a levéltári kiadványokat. 

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 
2015-ben az alábbi támogatásokat ítélte meg a Nemzeti Kulturális Alap. 
 

Kimutatás a Nemzeti Kulturális Alap által 2015-ben megítélt pályázati támogatásokról 
 

A pályázat témája, célja 
Igényelt összeg Elnyert támogatás Támogatás 

intenzitása forint 
1. Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök 

beszerzése (savmentes tárolók papíralapú 
fényképekhez és negatívokhoz) 419.599 290.000 69% 

2. Levéltári iratok restaurálása (feudális kori ta-
nácsülési jegyzőkönyvek restaurálása) 762.000 500.000 66% 

3. Szakkönyvtár állománygyarapítása* 300.000 300.000 100% 
Összesen: 1.481.599 1.090.000 74% 

* Felhasználása 2016-ban történik meg. 
 
 

* 
 
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése 
 
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, 
tűzoltó-készülékek). Költségvetési keretből újrafestettünk néhány udvari nyílászárót, melyek 
jobban ki voltak téve az időjárásnak. 

Felmerült a levéltár területe esetleges utolsó bővítési lehetőségének biztosítása, amikor a 
szomszédos – a Gasparik utcai – telek vételére nyújtott be vásárlási igényt egy magánsze-
mély. Vác város polgármesterének jeleztük ezt, és kértük tőle, hogy amennyiben lehetséges, a 
telekalakítás során vegyék figyelembe a levéltár hosszú távú területbővítési igényét. 

 
 

* 
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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 kisebb rendezési munkák elvégzése és segédletek készítése érdekében egy főt 
néhány hónapon át (2015. márc. 1–szeptember 20.) foglalkoztattunk a Nemzeti Művelődési 
Intézet Pest Megyei Szervezetének alkalmazásában. 

Nyílt pályáztatás után Vác Város Képviselő-testülete Horváth Ferencet bízta meg 2015. áp-
rilis 1-jétől újabb öt évre az intézmény vezetésével. 

Tóth Gergely levéltáros munkaviszonya 2015. március 31-én megszűnt, és a pályázati ki-
írást követően 2015. augusztus 24-től Vekker András történelem–latin szakot végzett munka-
társat alkalmaztuk levéltárosként. 

Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Megyei és Városi Levéltárak Taná-
csának, a Magyar Levéltárosok Egyesületének, 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 iratkezelés szabályszerű lebo-
nyolítását. 

Jóváhagytunk 1 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (oktatási intézmény). 5 darab iratkeze-
lési szabályzatot véleményeztünk (1 intézmény, 4 gazdálkodó szervezet). 

Többszörösére növekedett a csőd/végelszámolás útján megszűnt szervek száma, és ennek so-
rán 118 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 2015-ben 7,53 folyóméter iratanyaggal gyarapodott. (A 2015. évi 
iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet) 

Vác Város Önkormányzatával 2010-ben kötött bértárolási szerződés szerint ideiglenes jel-
leggel kezeltük a hosszú (általában 50 év) őrzési időt igénylő, részben a Magyar Nemzeti Le-
véltár Pest Megyei Levéltára, részben Vác Város Levéltára illetékességi körébe tartozó gyám-
ügyi iratokat, melyek a megszűnt Váci Járási Tanács (Hivatal), a Szobi Járási Tanács, illetve a 
Vác Városi Tanács működése során keletkeztek. 

Ezek az irategyüttesek az alábbiak: 
 

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

Összesen: 1955–1990 25,00 fm 
 
Pályázati pénzből restauráltattuk a következő iratanyagot: V. 1-a Püspökvác Mezőváros 

Tanácsának 1821. (1 kötet), valamint V. 51-a Káptalanvác Mezőváros Tanácsának 1849–
1852., 1853–1856. évi ülési jegyzőkönyvét (2 kötet). 

Az eddig digitalizált iratanyagainkat tükröztetett merevlemezeken, valamint biztonsági 
szempontból cd-ken és dvd-ken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot csak olva-
sati nehézség vagy egyéb különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben. 
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V. RENDEZÉS 
 
Rendezési feladatainkat az alábbiak szerint teljesítettük. (A rendezési munkák részletes kimu-
tatása: 2. sz. melléklet) 

Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára középszintű rendezését. 
Folytattuk a város közigazgatási szervek iratanyagának rendezését, azokét, amelyeknek a 

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

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

Alapszintre 4,16 fm 
Középszintre 23,51 fm 
Darabszintre 6,62 fm 

 
 
 

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. 

Néhány kisebb terjedelmű, darabszintre rendezett fondhoz és állaghoz is darabszintű se-
gédletet, lajstromot készítettünk. 

(A segédletkészítési munkák részletes kimutatása: 3. sz. melléklet) 
 
 
 

VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 32 darab ügyfélszolgálati ügyünk 
volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott fénymásolatok száma 110 lap és 
3 db Pdf-fájl (32 oldal). Kivonatos hiteles másolatot 1 darabot adtunk ki. 

Általánosságban megállapítható, hogy a kutatószolgálati feladataink növekedtek. 2015-ben 
42 darab kutatói látogatójegyet adtunk ki. Külföldi kutató és elutasított kérelem nem volt. A 
kutatási esetek száma 181, az iratanyag-kérőlapok száma 161 darab volt. 46 reprográfiai meg-
rendelés alapján kiadtunk 702 oldal fénymásolatot, 89 szkennelt oldalt, 53 szkennelt mikro-
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filmkocka, 8 perc digitalizált videofelvételt. 11 darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A 
kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 24 darab volt. 

Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke. Az egyes 
fondokhoz/állagokhoz kapcsolódóan feltöltöttünk minden újonnan készített (középszintű) rak-
tári jegyzéket, (darabszintű) lajstromot, esetenként iratátadás-átvételi jegyzéket, ami a kutatást 
segíti. Tapasztalatunk az, hogy a kutatók egy része egyre inkább tájékozódik a kutatást meg-
előzően a honlapon megtalálható segédletekben, és a jelzetek alapján – az egyre inkább elter-
jedt gyakorlat szerint e-mailben – kérik ki a kutatandó iratanyagot. 

 
 
 

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS 
 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete „Az Év Levéltári Kiadványa 2014” pályázaton a Forrás-
kiadványok kategóriában I. díjat adományozott a Váci végrendeletek, (1729–) 1771–1785 (–
1825) III. kötet (kiadó: Vác Város Levéltára. Vác, 2014. 624 oldal, 8 színes tábla) publikálá-
sáért. 

Megkezdtük az I. világháború váci résztvevőire vonatkozó adatok feltárását. Az eddigi 
munka során több mint 2500 személyre vonatkozó adatott gyűjtöttünk össze. Vác I. világhá-
ború alatti időszakának monografikus feldolgozásán túli célunk az, hogy a kötet tartalmazzon 
egy életrajzi adattárat, továbbá hogy összeállítsuk az I. világháborúban hősi halált halt szemé-
lyek hiteles névsorát, ami majd megjeleníthető az emlékmű kiegészítőjeként. 

A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak: 
 

Horváth Ferenc Anyagot gyűjtött és adatbázist épített az I. világháború váci résztvevőiről. 
 Megírta és szerkesztette a Magyarország kincsestára sorozatban Vác 

címmel kiadott (kiadó: Szülőföld Könyvkiadó) képeskönyv szövegét (2 
ív). A fényképeket Fekete István készítette. 

 2015-ben megjelent a Kosáry Domokos–Kulcsár Krisztina–Szakály Or-
solya: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. 
Általános rész. 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásköz-
lések. I–II. Bp. 2015. MTA BTK Történettudományi Intézet, Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára c. kötetben a Vác Város Levéltárára 
vonatkozó rész (1319–1328. oldal). 

 Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat. 
  
Vekker András Összeírta a különböző levéltárakban kutatandó váci vonatkozású I. világ-

háborús irategyütteseket. 
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X. KÖZMŰVELŐDÉS 
 
 
A levéltár honlapját kb. 8000 alkalommal látogatták meg 2015-ben. A honlapon rendszeresen 
közöltük az aktuális híreket. Köszöntöttük a honlap 40 ezredik látogatóját. 

Levéltárunk továbbra is jelen van a Facebook közösségi portálon, melyen a levéltárról szó-
ló híreket, várostörténeti fényképeket és érdekesebb iratmásolatokat tettünk közzé. Az oldalt 
kedvelők száma év végén meghaladta az 1000-et. 

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

Bontatlan végrendeleteket – a reménybeli örökösöket is megkeresve – nyitottunk ki a meg-
hívottak segítségével és dr. Chikán Csaba ny. közjegyző közreműködésével. 

Kamarakiállítást rendeztünk Madách Imre Művelődési Központban a Jávorszky Ödön 
Kórház 40. évfordulója alkalmából, és válogatott iratok segítségével bemutattuk Vác egész-
ségügyének több évszázados történetét. 

Négy váci buszmegálló – Árpád út, Dózsa György út, Rákóczi tér, 2-es főút és Szérűskert 
– környezetének történeti ismertetőjét készítettük el, melyekkel egy váci vállalkozó színesítet-
te a megállókat. 

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

Rendezvény Résztvevők száma/fő 
Népszerűsítő előadás 40 
Kiállítás 300 
Levéltár-látogató csoportok 30 
Iskolai csoportok 60 

Összesen: 370 
  

A levéltári honlap-látogatások száma kb. 8 000 
 
Horváth Ferenc mint titkár 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 könyvtár nem szerez be. Továbbá töreked-
tünk arra, hogy – részben a kiadóktól, részben a nyomdáktól – begyűjtsük a váci kistérségben, 
illetve a környező településeken kiadott újságokat. 
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Szakkönyvtárunk fejlesztése céljából kiadványcsere-kapcsolatban álltunk több országos, 
megyei és helyi intézménnyel, elsősorban levéltárakkal és múzeumokkal, valamint a helyi 
nyomdákkal, grafikai és reklámstúdiókkal. 

A III. végrendeleti kötet pályadíját, az Arcanum Kiadó és az Osiris Kiadó által felajánlott 
150 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványt is felhasználtuk 2015-ben. 

(Részletes beszámoló a szakkönyvtári munkáról: 3. sz. melléklet) 
 
 
 

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE 
 

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

Részt vettünk különféle szakmai rendezvényeken, konferenciákon és szakmai testületek 
ülésein. 

Szervezett szakmai továbbképzési programban nem vettünk részt. 
 
 
 

XIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
Rendezvényeinkről, munkánkról rendszeresen tájékoztattuk a közvéleményt a levéltár és 

más intézmények (a levéltárak közös honlapján, az országos és a helyi sajtóorgánumok) hon-
lapjain, a helyi és esetenként az országos sajtó útján és a levéltár Facebook oldalán. 

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

Részt vettünk a Karolina-napi történelmi verseny zsűrijében. 
 

* 
Levéltárunk 2015. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, egyúttal igye-
keztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb színvonalon elvégezni. 

 
Vác, 2016. január 30. 
 
 

 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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1. sz. melléklet 
 

Vác Város Levéltára 2015. évi iratgyarapodása 
 
 

Sor-
szám 

Levéltári 
jelzet 

A levéltári anyag 

megnevezése évköre 
terjedelme 

(ifm) 
1. VIII. 852 A Bartók Béla Zeneiskola iratai 1962–2000 3,44 

 XIII. 1 Családi fondok töredékeinek levéltári gyűj-
teménye   

2.  g) A Vasas cukrászcsalád iratai 20. század 0,08 
 XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári 

gyűjteménye   
3.  e) Bihari József Pest megyei múzeum-

igazgató levelezése 20. század 0,01 
4.  k) Dr. Somorjai Gábor iratai 1992–2002 0,05 
5.  l) Dr. Jávorszky Ödön orvos iratai 1927–1973, 

k. n.  
6.  m) Demmel László és Kocsis Ildikó iratai 1981–1987, 

1999–2010 0,10 
7. XV. 34 Fényképek levéltári gyűjteménye 20. század 0,03 
8. XV. 47 Kéziratok levéltári gyűjteménye 2015 0,01 

 XXX. 1 A váci ipari szövetkezetek iratainak levél-
tári gyűjteménye   

9.  a) A Dunakanyar Vegyesipari Szolgálta-
tó és Vegyesipari Szövetkezet iratai 1957–2004 3,81 

  Összesen:  7,53 
 
Összes iratgyarapodás 2014-ben: 7,53 ifm 
 
Összesítés: 
 

Fondfőcsoport Megnevezés Terjedelem/ifm 

VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK 3,44 

XIII. CSALÁDOK 0,08 

XIV. SZEMÉLYEK 0,16 

XV. GYŰJTEMÉNYEK 0,04 

XXX. SZÖVETKEZETEK 3,81 

 Összesen: 7,53 

 
Vác, 2016. február 15. 
 

Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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2. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás a 2015-ben végzett rendezésekről 
 
Alapszintre: A 2015-ben átvett iratokból: 7,53fm 
 
A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vekker András, Vida Ákos 
 
 
Középszintre 

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

V. 72-b Vác Mezőváros Tanácsának iratai – 
Közigazgatási iratok – kiegészítés 
(Vekker) 1972–1950 0,12 

V. 74 Vác Mezőváros Árvapénztárának iratai 
(Vekker) 

(1858–) 1861–1872 (–
1876), é. n. 1,75 

V. 75 Vác Város Házipénztárának iratai 
(Vekker) 1859–1872 0,72 

V. 93-g Vác város polgármesterének iratai – 
Katonai iratok (Vekker) 1873–1950, é. n. 1,00 

V. 95 Vác Város Házipénztárának és Szám-
vevőségének iratai (Vekker) 1874—1950 (1951) 5,26 

XIV. 1-m Személyi fondok töredékeinek levéltári 
gyűjteménye – Demmel László és Ko-
csis Ildikó iratai (Horváth) 

1981–1987, 1999–
2000 0,10 

XV. 12 Vác város tervtára (Vida) 1933–2010 8,00 
Összesen: 16,95 

 

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

Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió/oldal 

V. 72-d Vác Mezőváros Tanácsának iratai – 
Végrendeletek (Vekker) 

(1849) 1860–
1871 (1877) 0,20 498 oldal 

V. 73 Vác mezőváros közgyámjának iratai 
(Tóth) 

(1844–) 
1861–1872 (–

1874) 0,36 1799 oldal 
V. 93-f Vác város polgármesterének iratai – 

Végrendeletek (Vekker) 
(1849–) 

1872–1929 1,30 7339 oldal 
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Fondszám A fond neve Év(kör) 
Terjedelem 

(fm) 
Fólió/oldal 

V. 104 Vác város szabályrendeleteinek gyűjtemé-
nye – kiegészítés (Vekker) 

1871–1950, é. 
n. 0,22 4255 oldal 

XIV. 1-l Dr. Jávorszky Ödön orvos iratai (Hor-
váth) 

1927–1973, 
k. n. 0,01 53 fólió 

XIV. 12 Király Endre mérnöktanár iratai – kiegé-
szítés (Horváth) 

1907–1908, 
1956 0,01  

XV. 21 Vác várostörténeti iratok levéltári gyűjte-
ménye – kiegészítés (Horváth) 1787–1950 0,10  

XV. 47 Kéziratok levéltári gyűjteménye – kiegé-
szítés (Vida) 

[1777–] 2015, 
é. n. 0,01  

XVI. 56 Vác Város Direktóriumának iratai (Vek-
ker) 1919 0,15 1425 oldal 

XVII. 1-b Vác Városi Nemzeti Bizottság iratai – Ira-
tok (Vekker) 1945–1949 0,24 1585 fólió 

Összesen: 2,60  

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Tóth Gergely, Vekker András, Vida Ákos 
 
Összesítés 
 
 
 
 
 
Vác, 2016. február 15. Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
 

Alapszintre 7,53 
Középszintre 16,95 
Darabszintre 2,60 
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3. sz. melléklet 
 
 
 

Kimutatás a 2015-ben végzett segédletkészítésről 
 
Raktári jegyzék 
 
Minden közép- és darabszintre rendez fondról és állagról készült áttekintő raktári jegyzék, 
összesen 17,34 fm terjedelmű iratanyagról. 
 
 
Lajstrom 
 
Minden darabszintre rendezett iratanyagról készült lajstrom 2,21 fm terjedelmű iratanyagról, 
továbbá az alább, már rendezett fondokról 
 
XVI.56 Vác Város Direktóriumának iratai, 1919 0,15 fm 
XVII. 1-b A Vác Városi Nemzeti Bizottság iratai, Iratok, 1945–1949 0,24 fm 

Összesen: 0,39 fm 
 

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

 

Vác, 2016. február 15. 

 

 
 Dr. Horváth Ferenc 
 igazgató 
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4. sz. melléklet 
 

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése 
a 2015. 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/6987–

V/7166 
 

V/4730–V/4909 180 223 672.844 

 Kiegészítés V/7167–
V/7230 

régi 64 107 218.465 

 Összesen:   244 330 891.309 
  ebből folyóirat  26 32 57.170 
  ebből könyv  218 298 834.139 
 Digitális adathordozó 
  Leltári szám Raktári szám Mű Darab Érték/Ft 
 Új szerzemény D/242–D/256 D/200–D/213 15 15 140.000 
 Kiegészítés D/257–D/258 régi 2 2 7.000 
 Összesen:   17 17 147.000    
       
 2015. évi gyarapodás összesen: 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
  
    Mű Raktári 

egység Érték/Ft 

    261 347 1.038.309 
       
 Beszerzés módja 
  
 Vétel/Ft Ajándék/Ft Csere/Ft 
 Folyóirat 34.830 Folyóirat 17.340 Folyóirat 5.000 
 Könyv 102.431 Könyv 636.738 Könyv 94.970 
 Digit. adath. 0 Digit. adath. 132.000 Digit. adath. 15.000 
 Összesen: 137.261  786.078  114.970 
  
 

A szakkönyvtár gyarapítására 2015. évben elnyert pályázati támogatás felhasználására a szerző-
déskötést követően 2016. évben kerülhet sor. A vásárlások az intézményi költségvetés terhére tör-
téntek. Az „Év levéltári kiadványa 2014” pályázaton forráskiadványok kategóriában I. helyezést 
ért el a Váci végrendeletek III. kötete. Az I. díj 150 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány 
volt, melyet az Arcanum Kiadó és az Osiris Kiadó ajánlott fel. Az ebből beszerzett művek aján-
dékként kerültek állományba. 
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2.2. Selejtezés: 
 2015. évben nem volt selejtezés. 
  
2.3. Összállomány 2015. december 31-én: 
  
    Mű Rakt. egység* Érték/Ft 
    5.234 11.562 13.515.692 
  ebből folyóirat 223 2.478 1.752.940 
  ebből könyv 4.774 8.739 8.949.137 
  ebből digit. adathordozó 237 345 2.813.615 
 * kötet és digitális adathordozók db száma együtt 
3. Állományba vétel: 
 Az évi szerzemény leltározása megtörtént:  V/ 6987– V/7230 lásd fenti leltári szám, 
  és D/242 – D/258 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: 374 db katalógus. 
  
5. Állományvédelem: 
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényekben. 
5.2. Köttetés: 50 kötet köttetése 131.639.-Ft értékben. 
  
6. Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók): 
 22 kölcsönzési eset, 59 kötet. A digitális adathordozón állományba vett dokumentumokat a le-

véltár szerverére felmásoltuk, így azokat a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken a kuta-
tók, valamint a levéltári szakalkalmazottak a munkaszobákban saját gépeiken szabadon használ-
hatják. 

  
7. Duplumanyag: nincs 
  
8. Egyéb könyvtári jellegű munka:  
 A Szikla 21 adatbázisba az adatok feltöltése a könyvek adataival folyamatban van. 

Az online elérhető helyi periodikák és jogszabály-gyűjtemények archiválása. 
 
Vác, 2016. január 5. 
 
 
 
 
Készítette: Látta: 

Laczkó Tiborné Dr. Horváth Ferenc 
levéltári kezelő igazgató 
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