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A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

A LEVÉLTÁR ÁLTALÁNOS HELYZETE

A 2019-es esztendő folyamán intézményünk működési – személyi és dologi – feltételei biztosítottak
voltak. A 2019. évi munkatervünkben megfogalmazott célok nagy részét teljesíteni tudtuk. Ugyanakkor a munkatervben nem szereplő, előre nem tervezhető, ad hoc jellegű feladatokat – kérésre történő kutatások, reprográfiai megrendelések, digitalizálás stb. – 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 irányítószerve, Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, valamint a szakmai felügyeleti szerv, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma Levéltári Osztályának iránymutatása, illetve a szakfelügyelet megállapításai alapján folytattuk. Vác Város Önkormányzatának Művelődési–Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta a levéltár
2019. évi munkatervét, és azt megküldtük a vezető szakfelügyelőnek.
A levéltár egész évben a teljes, az alapító okiratban meghatározott ötfős létszámmal működött, illetve 2019 szeptember 16-tól a nyugdíjba vonuló levéltári kezelő (adminisztrátor) helyettesítése céljából – felmentési idejére – alkalmaztunk egy főt.
2019-ben a Váci Egyházmegyei Hatóság megszüntette azt a letéti szerződést, melyet 2004-ben kötött levéltárunkkal a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár iratanyagának őrzése céljából. Ezen iratanyagot
a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár új épületébe szállították át.
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal évente megújított együttműködési szerződés
alapján rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhettünk az Arcanum Digitális Tudománytár elnevezésű
portál adatbázisához, az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához, mely a levéltári feldolgozó és kutatómunkát teszi eredményesebbé. E lehetőségre a városban mindössze három intézménynek van jogosultága: az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának, a Katona Lajos Város Könyvtárnak és Vác Város Levéltárának. Egyúttal térítésmentesen használhatják a levéltár munkatársai és kutatók Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltára online adatbázisait, benne külön megállapodás alapján az 1895-ig keletkezett felekezeti anyakönyveket.
Működtettük és folyamatosan frissítettük a levéltár honlapját (www.vacarchivum.hu) és
Facebook-oldalát. A honlapról történt látogatások száma 6000; a levéltári Facebook-oldal kedvelőinek száma 2110, követőinek száma 2150 volt. Az első csökkenő, az utóbbi kettő növekvő tendenciát
mutat.
Folytattuk az I. világháborús kiadvány előkészítését, az ezzel kapcsolatos feltáró kutatómunkát,
melynek kiegészítettük és pontosítottuk a több mint 6000 személyre vonatkozó adatbázist, és befejeztük a háttérország váci körülményeire vonatkozó adatgyűjtést.
Közművelődési munkánk során összeállítottuk öt rendhagyó levéltári történelemóra anyagát, amit
kiajánlottunk a váci oktatási intézményeknek. Csoportos látogatások esetén továbbra is lehetővé tet-
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tük, hogy bemutassuk a levéltárat, az itt folytatott munkát. Levéltári csoportfoglalkozás keretén belül
ismertettük az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola tanulóival az iratkezelés és az ügyintézés
alapvető mozzanatait.
Az ez évben történt szakfelügyelői ellenőrzés öt évre visszamenően vizsgálta levéltárunk tárolási
kapacitását, egyéb személyi, pénzügyi (különös tekintettel a dologi kiadások alakulására) és tárgyi
működési feltételeit, könyvkiadási és pályázati tevékenységét.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldtük a Magyar Nemzeti Levéltárnak a Törzskönyvi
és szervnyilvántartást.
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala belső vizsgálatai során nem tárt fel lényeges hiányosságot.
A levéltár jól működő kapcsolatot tartott fenn Vác Város Önkormányzata Gazdasági Hivatalának
munkatársaival, akik a levéltár gazdasági ügyeit intézték.
Vác Város Levéltára 2019-ben megkapta a Magyar Levéltárosok Egyesülete által alapított „Az Év
Levéltára 2018” díjat. A 2019. február 22-én tartott díjátadó ünnepségen részt vett Fekete Péter, az
EMMI kultúráért felelős államtitkára és Fördős Attila polgármester. A díjat dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke adta át, továbbá beszédet mondott még dr. Tringli István
történész, a Váci Múzeum Egyesület elnöke. Az egyesület által a díjátadó ünnepségre biztosított keretösszeget, 300e forintot – melyet az egyesület kezelt – a fogadásra, valamint a levéltár munkáját
bemutató kisfilm és installáció készítésére fordítottuk. Az ünnepségről beszámolt a helyi és országos
sajtó.

*

I. A LEVÉLTÁR ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA, INTÉZMÉNYI ÉS MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

A levéltár költségvetése, gazdálkodása
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi költségvetés keretén belül hagyta jóvá a levéltár működéséhez szükséges pénzeszközöket. 2019-ben továbbra is hatályban volt az a rendelkezés,
mely szerint minden új kötelezettségvállalást (értéktől függetlenül minden kifizetést, kivéve a vis
maior eseteket, a pályázatokat, a támogatásokat és az átvett pénzeszközöket) csak polgármesteri, illetve költségvetési kabinetvezetői engedély birtokában tehettünk. A közüzemi és egyéb szolgáltatói
számlákat néhány esetben kisebb határidőbeli csúszásokkal tudtuk kiegyenlíteni.
A levéltár 2019. évi költségvetése az alábbiak szerint valósult meg (a 2019. évi szakmai statisztikai
beszámoló adatai):
Bevételek (ezer Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intézmény működési bevétele:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:
– ebből felügyeleti szervtől kapott támogatás:
– ebből pályázati támogatás:
– ebből EU támogatás:
Egyéb bevételek (pénzmaradvány):
Bevételek összesen (1.+2.+3.+8.)

446
–
30.934
30.914
–
–
162
31.542

Kiadások (ezer Ft)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Felújítási kiadások:
Felhalmozási kiadások (beruházás)
Egyéb kiadások:
Kiadások összesen (10.+11.+12.+13+14.+15.)

20.955
3.925
5.870
–
476
–
31.226

A bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjaiból – reprográfiai díjak, kutatóvendégszoba használata, bértárolás – és kiadvány-értékesítésből tevődtek össze. Bevételi tervünket
150%-os szinten teljesítettük.
Az intézmény 2019-ben rendelkezésre álló költségvetési keretét szinte teljes egészében felhasználtuk.
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Felhalmozási kiadásokra, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 446 ezer forintot költöttünk. E
kereten belül vásároltunk egy darab HEPA-szűrős porszívót, forgószékeket, szőnyeget, mikrohullámú
sütőt, irodai nyomtatót, akkus csavarhúzót az állványok átépítéséhez, szünetmentes tápegységet,
Windows 10 licencet és iratmegsemmisítőt.

*
A levéltárépület és a műszaki berendezések helyzete és fejlesztése
Megtörténtek a rendszeres karbantartási felülvizsgálatok (számítógépes rendszer, lift, tűz- és betörésjelző-rendszer, tűzoltó-készülékek). Karbantartási munkát végeztettünk a riasztórendszeren és a
raktári klímagépeken.
A háttértároló-kapacitás bővítésére ez évben nem került sor; a jelenleg rendelkezésre álló számítógépes – tükröztetett – tárolókapacitás: 16 Tb, névlegesen 10,5 Tb.

*
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.
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II. A LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, TOVÁBBKÉPZÉS

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által engedélyezett levéltári létszám összesen 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 ügyintéző egy
személyben), szakirányú középfokú közgyűjtemény-kezelői érettségi, napi 8 órában;
– 1 fő takarító, napi 8 órában.
– Ideiglenesen 1 főt – Mikliánné Kindricz Esztert – alkalmaztunk meghatározott idejű szerződéssel
polgármesteri engedély alapján 2019. szeptember 16. és november 30. (illetve december 31. között)
a nyugdíjba vonult levéltári kezelő (adminisztrátor) helyettesítésére.
Az intézmény létszáma elegendő volt a levéltár mindennapi feladatainak elvégzéséhez. Megfelelő
szakember hiányában azonban továbbra sem tudtuk feldolgozni – digitalizálni – az őrizetünkben levő
nagy mennyiségű SVHS-kazettát, a városi televíziók kép- és hanganyagát.
Horváth Ferenc az intézmény képviselőjeként tagja a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsának,
illetve a Váci Múzeum Egyesület elnökségének.
A Levéltári Kollégium felkérésére Horváth Ferenc részt vett a Gazdasági és társadalmi szervek illetékességének elhatárolására alakult ad hoc bizottság munkájában, két összefoglaló jelentés elkészítésében.
*
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A LEVÉLTÁR SZAKMAI MUNKÁJA

III. A GYŰJTŐTERÜLET FELÜGYELETE
Gyűjtőterületi munkánk során külön figyelemmel kísértük a különféle szerveknél történő iratkezelés
szabályszerű végzését.
2019-ben Vác Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában kívántunk ellenőrzést tartani, erre
azonban rajtunk kívül álló okok miatt ismét nem került sor. Ezért utóellenőrzéseket tartottunk néhány intézményben, 8 iskolánál és 2 gazdálkodó szervezetnél.
Jóváhagytunk 3 darab iratselejtezési jegyzőkönyvet (gazdasági hivatal, oktatási intézmény). Véleményeztük a Váci Polgármesteri Hivatal és egy iskola iratkezelési szabályzatát.
Ez évben 28 gazdálkodó szervezet fel/végszámolásáról kaptunk értesítést a Pest Megyei Bíróság
mint Cégbíróságtól, és ez alapján vettük fel a kapcsolatot a maradandó értékű iratanyagok megőrzése
érdekében a vég- és felszámolókkal.

IV. ANYAGYARAPÍTÁS, ANYAGVÉDELEM
Levéltárunk iratállománya 2019-ean 23,90 folyóméter iratanyaggal, 66 darab térképpel, 2457 (9,8
Gb) digitális adattal (kép), 604 (3,53 Tb hang- és képfelvétellel; 1 darab hangkazettával; 6 darab
SVHS-kazettával; 12 darab CD/DVD-vel; 1 darab diktafonkazettával; 1 darab hangszalaggal és 3 darab
floppy-lemezzel gyarapodott. (A 2019. évi iratgyarapodás részletes kimutatása: 1. sz. melléklet)
Az iratok többségét illetékesség és gyűjtőkör alapján vettük át, és egy esetben vásároltunk a gyűjtőkörünkbe tartozó iratanyagot, Gál Lajos fotóművész Vácról készített diapozitív felvételeit.
Folytattuk a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár Vácra vonatkozó részei iratanyagának digitalizálását.
(A 2019. évi digitalizálás részletes kimutatása: 2. sz. melléklet)
Vác Város Önkormányzatával a 2010-ben kötött bértárolási szerződés alapján ideiglenes jelleggel
kezeltük a hosszú (általában 50 év) irattári őrzési 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, illetve a Vác Városi Tanács működése során keletkeztek.
Ezek az irategyüttesek az alábbiak:
Szobi Járási Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai
Pest Megyei Tanács V. B. Váci Járási Hivatala (1970-ig Váci Járási Tanács) Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai
Vác Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztályának gyámügyi iratai
Összesen:

1958–1970

0,99 fm

1955–1982
1963–1990
1955–1990

5,61 fm
18,40 fm
25,00 fm
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Az eddig digitalizált iratanyagainkat tükröztetett merevlemezeken, valamint egy részüket biztonsági szempontból CD-ken és DVD-ken is tároljuk. A kutatók a már digitalizált iratanyagot csak olvasati
nehézség vagy egyéb különleges ok miatt kérhetik ki eredetiben.
2018-ban is folytattuk iratanyagok tulajdonbélyegzését és oldal- vagy lapszámozását. 1848 előtti
közgyámi és káptalanváci tanácsülési, 1945 előtt városi tanácsi és képviselő-testületi, továbbá 1997–
1998. évi képviselő-testületi jegyzőkönyveket, összesen 59 kötetet láttunk el fólióbélyegzővel és
számozással. (A munkát végezte Fábián Erzsébet kisegítő.)

V. RENDEZÉS
Rendezési feladatainkat az alábbiak szerint teljesítettük. (A rendezési munkák részletes kimutatása: 3.
sz. melléklet)
Folytattuk XV. 12 Vác város tervtára középszintű rendezését.
Több gyűjteményes jellegű fondot, továbbá 2019-ben átvett iratanyag egy részét rendeztünk közép- és darabszintre.
Néhány kisebb fond és állag soron kívüli rendezésére (kiegészítés) is sor került.
A Váci Püspöki Gazdasági Levéltár iratanyagának elszállítása után mindhárom raktárban törekedtünk az ideális rend kialakítására, a több helyen elhelyezett, egy-egy fondba tartozó iratanyag egyesítésére, az egyes fondfőcsoportokba tartozó fondok növekvő sorrendbe történő elhelyezésére.
A munkában részt vett: Horváth Ferenc, Vekker András és Vida Ákos.

Alapszintre
Középszintre
Átdobozolás
Raktárrendezés

23,90 fm
4,72 fm
55,43 fm
kb. 500,00 fm

VI. IRATSELEJTEZÉS
2019-ben nem végeztünk iratselejtezést.

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 és lajstromot készítettünk a középszintree rendezett iratokról.
(A segédletkészítési munkák kimutatása: 4. sz. melléklet)
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VIII. KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Feladatainkat a hatályos jogszabályok alapján végeztük. 57 darab – növekvő számú – ügyfélszolgálati
ügyünk volt, amelyeket öt munkanapon belül intéztünk el. A kiadott fénymásolatok száma 277 lap, a
hiteles másolatok száma 2 darab, 25 fájl (Pdf-fájl) és 1 darab DVD-lemez.
Kutatószolgálati eseteink a kutatószolgálat átmeneti – 2019. április 8. és június 16. között a püspökségi iratanyag költöztetése, raktárrendezés és állványzat-átépítés – szüneteltetése miatt 2019ben csökkentek. 2019-ban 30 darab kutatói látogatójegyet adtunk ki. Kutatóink között külföldi kutató
nem volt. Kutatási kérelmet nem utasítottunk el. A kutatási esetek száma 66, az iratanyag-kérőlapok
száma 124 darab volt. 16 reprográfiai megrendelés alapján kiadtunk 111 oldal fénymásolatot,
szkenneltünk 29 kocka mikrofilm-felvételt és 48 oldal iratot, digitalizáltunk 1 darab videót (33 perc). 5
darab napi fotójegyet váltottak a kutatók. A kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 17 darab
volt. 12 esetben (52 kötet) teljesítettünk szakkönyvtári kérést a kutatóknak.
Honlapunkon elérhető a levéltár folyamatosan frissített fondjegyzéke. Az egyes
fondokhoz/állagokhoz kapcsolódóan feltöltöttünk minden újonnan készített (középszintű) raktári
jegyzéket, (darabszintű) lajstromot, esetenként iratátadás-átvételi jegyzéket, ami a kutatást segíti.
Tapasztalatunk az, hogy a kutatók egy része egyre inkább tájékozódik a kutatást megelőzően a honlapon megtalálható segédletekben, és a jelzetek alapján – az egyre inkább elterjedt gyakorlat szerint
e-mailben – kérik ki a kutatandó iratanyagot.
2018-tól használjuk a Magyar Országos Levéltár – az intézményükben csak helyben használható –
adatbázisait, s így lehetővé vált többek között a Magyarországon 1895-ig keletkezett felekezeti anyakönyvek online kutatása.

IX. TUDOMÁNYOS MUNKA, KIADVÁNYKÉSZÍTÉS
Folytattuk az I. világháború váci résztvevőire, eseményeire vonatkozó adatok feltárását. Az eddigi
munka során több mint 6000 személyre vonatkozó adatot gyűjtöttünk össze. Vác I. világháború alatti
időszaka történetének monografikus feldolgozásán túli célunk az, hogy a kiadvány tartalmazzon egy
életrajzi adattárat is.
A levéltár tudományos munkatársai által végzett feladatok a következők voltak:
Horváth Ferenc

Anyagot gyűjtött és adatbázist épített az I. világháború váci résztvevőiről (6033
személyre vonatkozó anyaggyűjtés), valamint a háború alatti váci eseményekről.
Gondozta a levéltár honlapjára és Facebook-oldalára felkerült anyagokat.
2018–2019-ben részt vett a Levéltári Kollégium megbízásából a Gazdasági és
társadalmi szervek illetékességének elhatárolását vizsgáló ad hoc bizottság
munkájában, és ugyan e témakörben előadást tartott Hogyan és mikor teljesül
a levéltár illetékessége a gazdasági társaságoknál? a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa egri konferenciáján.
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X. KÖZMŰVELŐDÉS

Levéltárunk alapításának 15. évfordulója alkalmából dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok
Egyesületének elnöke tartott előadást a városi levéltárak szerepéről, majd Horváth Ferenc beszélt
Vác Város Levéltára alapításáról és működésének 15 évéről, különös tekintettel a városi levéltárban
őrzött magániratokra. Ez alkalomból kamarakiállítást is rendeztünk.
Összeállítottuk az alábbi rendhagyó történelemórák anyagát és kiajánlottuk a váci oktatási intézményeknek:
– Vác, a barokk város;
– Földváry Károly és az 1849-es váci csaták;
– Vác ’56;
– Kisvác és a reformáció;
– Mesterségem címere – Váci céhek
– Iratkezelési ismeretek;
– A levéltár.
Levéltári órát tartottunk a Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak iratkezelés tárgykörben.
Közművelődési feladatok ellátását ez évben háttérbe szorította a püspöki gazdasági levéltári
anyag visszaadásának előkészítése, az iratanyag költöztetése, a raktárrendezés és a raktári állványok
átépítése.
A levéltár honlapját kb. 6000 alkalommal látogatták meg 2019-ben. A honlapon rendszeresen közöltük az aktuális híreket.
Levéltárunk továbbra is jelen van a Facebook közösségi portálon, melyen a levéltárról szóló híreket, várostörténeti fényképeket és érdekesebb iratmásolatokat tettünk közzé. Az oldalt kedvelők
száma év végén 1960 volt. A levéltári honlap és a Facebook-oldal gondozását, az anyagok technikai
előkészítését és feltöltését a levéltár vezetője és a segédlevéltáros végezték.
A levéltár-látogatók, résztvevők száma a rendezvényeken a következő volt:
Rendezvény
Díjátadó ünnepség
Népszerűsítő előadás
Iskolai csoportok (1 osztály)
Összesen:

Résztvevők száma/fő
100
50
30
180

A levéltári honlap-látogatások száma
A munkát végezte: Horváth Ferenc és Vekker András.
Horváth Ferenc részt vett a Váci Múzeum Egyesület elnökségének munkájában.

kb. 6.000
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XI. SZAKKÖNYVTÁR
Továbbra is alapelvünk volt a levéltári szakkönyvtár fejlesztésekor, hogy elsősorban általános történeti munkákat, forráskiadványokat, kézikönyveket és helytörténeti kiadványokat szerezzünk be. A levéltári szakkönyvtár gyűjtőköre sok esetben eltér a városban működő könyvtárak (városi és egyházi)
gyűjtőkörétől, mivel a levéltári feldolgozó munkához és a kutatói tevékenységhez olyan, az általános
történeti feldolgozásokon kívüli speciális jellegű kiadványokra (cím- és névtárak, jogszabálygyűjtemények, helytörténeti munkák) is szükség van, melyeket más helybeli könyvtár nem szerez be. Továbbá
törekedtünk 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 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretén belül a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központtal kötött, évente megújított szerződés lehetővé teszi, hogy rendszerhasználati díj nélkül hozzáférhetnek a levéltár munkatársai és kutatói az Arcanum
Digitális Tudománytár elnevezésű portálhoz, melyen 25 millió oldalnyi folyóirat, közlöny, hírlap, lexikon, család-, hely- és hadtörténeti munka olvasható, továbbá az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához.
Az év második felében a nyugdíjba vonuló Laczkó Tibornétól Wekker András levéltáros állományrevízió és leltározás után vette át a szakkönyvtárat és kezelését.
(Részletes beszámoló a szakkönyvtári munkáról: 4. sz. melléklet)

XII. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS, TAPASZTALATCSERE
Levéltárunk bekapcsolódott a levéltári szakmai szervezetek munkájába, és részt vettünk a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsának munkájában és a Magyar Levéltárosok Egyesületének rendezvényén.
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) honlapjain, a helyi
és esetenként az országos sajtó útján és a levéltár Facebook oldalán.
Részt vettünk a Váci Múzeum Egyesület munkájában.
*
Levéltárunk 2019. évi működése során törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a levéltárépület
jókarban tartására, egyúttal igyekeztünk minden szakmai munkát a lehető legmagasabb színvonalon
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elvégezni. A 2019. évi – öt évre visszatekintő – szakfelügyeleti vizsgálat megállapítása szerint „A Levéltár amellett, hogy aktívan részt vett – kiállítás rendezés, kiadványkészítés, rendezvények szervezése, levéltár-látogató csoportok fogadása révén – a város közművelődési életében, megállapítható, hogy a megadott anyagi keretek között a hagyományos levéltári feladatokat is magas szakmai színvonalon végzi.”
Vác, 2019. január 31.

Dr. Horváth Ferenc
igazgató
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1. sz. melléklet

Vác Város Levéltára 2019. évi iratgyarapodása

Sorszám

Levéltári
jelzet

1. VIII. 51
2. VIII. 52
3. VIII. 403
4. VIII. 404

5. VIII. 703
6. VIII. 731

7. VIII. 741

8. X. 106

9. X. 204
10. X. 205

11. XIII. 1-g
12. XIV. 4
13. XIV. 15
14. XV. 3

A levéltári anyag
megnevezése

évköre

A Kegyes Tanítórend Váci Gimnáziumának 1932–1948 (–
iratai
1950)
A Váci Madách Imre (1951-ig Váci Állami,
(1942–)
1989-ig Sztáron Sándor) Gimnázium iratai
1948–2013
A Váci Állami Bőripariskola iratai
1945
Király Endre Szakmunkásképző Intézet és
1949–2005
Szakközépiskola (1948/49-ben Váci Állami
Öntőipari Iskola; 1949/50-ben Kilián
György Állami Öntőipariskola; 1950/51-ben
MTH 15. sz. Tanműhely; 1951/52-ben MTH
3. sz. Ipari Tanulóintézet; majd az MTH Váci
204. sz. Ipari Tanulóintézet) iratai
Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjte2009–2011
mény iratai
Madách Imre Művelődési Központ iratai
1961–2016,
é. n.
Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum (1954-től
1958-ig Váci Úttörő Technikai Állomás,
1989-ig Hajós Alfréd Úttörőház) iratai
A Váci Pedagógusklub iratai

A Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének iratai
A Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesületének
iratai
Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye – A Vasas cukrászcsalád iratai
Lehotka Gábor zeneszerző és orgonaművész iratai
Szalay István iratai
Vác város térképtára

1977–1991

terjedelme
0,36 ifm
4,05 ifm
0,02 ifm
8,22 ifm

0,70 ifm
1,88 ifm; 1 db
hangkazetta; 6 db
DVD
0,26 ifm

(1940–)
0,58 ifm
1971–2019, é.
n.
1989
0,01 ifm
(1961–)
1979–2019

0,80 ifm

1909–1948

0,01 ifm

1946–2015

0,65 ifm

1947, é. n.
1883, 1965–
2008, é. n.

0,03 ifm
0,23 ifm (66 db)
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Sorszám

Levéltári
jelzet

A levéltári anyag
megnevezése

15. XV. 12

Vác város tervtára

16. XV. 21

Vác várostörténeti iratok levéltári gyűjteménye
Nyomtatványok Levéltári gyűjteménye –
Kisnyomtatványok levéltári gyűjteménye
Fényképek levéltári gyűjteménye – Papírképek

17. XV. 26-a
18. XV. 34-a

19. XV. 34-b

20. XV. 44
21. XV. 49-c

évköre
1881, 1883,
1931, 1970–
1999
1906, 1908

1930–1940-es
évek
(1861–)
1907–2000,
20. század
Fényképek levéltári gyűjteménye – Negatív 1893–1894,
és diapozitív felvételek
1970-es évek,
é. n.
Digitális adathordozók levéltári gyűjtemé1945–1946,
nye
2019
Hang- és képfelvételek levéltári gyűjtemé1993, 1995,
nye – Különböző eredetű hang- és képfel2003, 2007–
vételek
2009, é. n.

22. XXIII. 503-c A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának ira- 1969–1970
tai – Külön kezelt iratok
23. XXIII. 651
A Vác Városi Tanács V. B. Gazdasági1983–1990
Műszaki Ellátó Szervezetének (GAMESZ)
iratai
24. XXIX. 28
GE Lighting Tungsram Rt. Váci Fényforrás1955–2010
gyárának (1974-ig Televízió-képcső- és Alkatrészgyár, 1985-ig Egyesült Izzólámpa és
Villamossági Rt. [EVIRT] Váci Fényforrás- és
Alkatrészgyára, 1989-ig Tungsram Rt. Váci
Fényforrásgyára) iratai
25. XXIX. 51
Az Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Válla1959, é. n.
lat (ÉDÁSZ) váci üzemvezetőségének iratai
26. XXIX. 706-b Vác Városi Televízió Kht. iratai – Az Elektro
2017–2018
Szignál TV adásai
27. XXXVII. 230 Vác Városi Önkormányzat Gazdasági Hiva(1985–)
talának iratai
1990–2010, é.
n.
Összesen:

terjedelme
0,36 ifm

0,01 ifm
0,03 ifm
0,33 ifm (670 db)

0,11 ifm (64 db)

2457 fájl (9,08
Gb); 1 db CD
6 db SVHSkazetta; 6 db
CD/DVD; 1 db
diktafonkazetta; 2
db hangkazetta; 1
db DVCAMkazetta; 1 db
hangszalag; 3 db
floppy-lemez
0,12 ifm
0,02 ifm

1,44 ifm

0,04 ifm
604 fájl (3,53 Tb)
3,64 ifm

23,90 ifm
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A munkát végezte: Horváth Ferenc, Vekker András és Vida Ákos.
Vác Város Levéltára iratgyarapodása 2019-ben összesen:
Összesen 17 szervtől/magánszemélytől vettünk át 27 fondba sorolt iratanyagot.
Az összes iratgyarapodás: 23,90 ifm; 66 db térkép; 2457 fájl (9,8 Gb) digitális adat (kép); 604 fájl
(3,53Tb) hang- és képfelvétel; 1 db hangkazetta; 6 db SVHS-kazetta; 12 db CD/DVD; 1 db
diktafonkazetta; 1 db hangszalag; 3 db floppy-lemez.

Összesítés:
Fondfőcsoport

Megnevezés

Terjedelem/ifm

VIII.

Tanintézetek, intézmények

15,49

X.

Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok

1,39

XIII.

Családok

0,01

XIV.

Személyek

0,68

XV.

Gyűjtemények

1,07

XXIII.

Tanácsok

0,14

XXIX.

Gazdasági szervek

1,48

XXXVII.

Megyei jogú városi, városi és községi önkormányzatok

3,64

Összesen:

23,90

Vác, 2020. január 31.
Dr. Horváth Ferenc
igazgató

16
2. sz. melléklet

Vác Város Levéltára 2019. évi digitalizálási munkái

A levéltári anyag

Jelzet
XII. 11-a
XII. 15-a
XII. 51-c
XII. 51-d
XII.

megnevezése
Váci Püspöki Uradalom prefektusának iratai – Régi levéltár
Váci Püspöki Uradalom
geometrájának iratai, Iratok
Váci Püspöki Uradalom kormányzójának iratai, Szerződések
Váci Püspöki Uradalom, Peitler Antal és Csiszár János levelezése
Váci Püspöki Uradalom, Acta de
Cholera
Összesen:
A munkát végezte Vekker András.

Vác, 2020. január 31.

évköre

terjedelme

1578–1811

636 fájl

12,1 Gb

29 fájl

0,5 Gb

1849–1927

116 fájl

2,5 Gb

1866–1875

9 fájl

0,2 Gb

1831–1866

6 fájl

0,5 Gb

160 fájl

18,8 Gb

18–19. század

terjedelme

Dr. Horváth Ferenc
igazgató
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3. sz. melléklet

Kimutatás a 2019-ben végzett rendezésekről

Alapszintre: A 2019-ben átvett iratokból:23,90 fm.

Középszintre
Fondszám
X. 106
XV. 12
XXIX. 3001/43
XXIX. 3001/44
XXIX. 3001/45

A fond neve
A Váci Pedagógus Klub iratai
Vác város tervtára
(Vekker A.; folytatás – Vida Á.)
A FORPACK Csomagoló és Nyomdaipari Kft. iratai
A Hydrochinon Gyártó és Műszaki
Fejlesztő Kft. iratai
A SZERVIZ Fővállalkozó és Karbantartó Kft. iratai
Összesen:

Év(kör)

Terjedelem

(1940–) 1969–2019, é. n.
1872–1949; 1957–2010

1,20 fm
3,48 fm

1997–2000

0,02 fm

1994–1998

0,01 fm

1994–1995

0,01 fm
4,72 fm

Átdobozolás, kötetek átszámozása
Fondszám
V. 93-c

A fond neve

Év(kör)

Vác város polgármesterének iratai –
Közigazgatási iratok
(Vekker A.)
Összesen:

1872–1950

Vác, 2020. január 31.

Alapszintre
Középszintre
Átdobozolás
Raktárrendezés

55,43 fm

55,43 fm

A munkát végezte: Horváth Ferenc, Vekker András és Vida Ákos.

Összesítés

Terjedelem

23,90 fm
4,72 fm
55,43 fm
kb. 500,00 fm

Dr. Horváth Ferenc
igazgató
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4. sz. melléklet

Kimutatás a 2019-ben végzett segédletkészítésről

Raktári jegyzék, lajstrom
Minden középszintre rendezett, átdobozolt fondról és állagról készült áttekintő raktári jegyzék.
Lajstrom:
Fondszám
V. 94-b

A fond neve
Vác Város Árvaszékének iratai, Iratok (Mikliánné Kindricz E.)

Év(kör)
1914–1919

0,72 fm

Összesítés
Középszintre
Átdobozolás
Lajstrom

Terjedelem

4,72 fm
55,43 fm
0,72 fm

Vác, 2020. január 31.
Dr. Horváth Ferenc
igazgató
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5. sz. melléklet

Vác Város Levéltára szakkönyvtárának jelentése
a 2019. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett munkáról

1.

A könyvtári munkát végezte:
ráfordított idő:

2.

Laczkó Tiborné levéltári kezelő
Vekker András levéltáros
Laczkó Tiborné: 160 óra (20 nap)
Vekker András: 120 óra (15 nap)

Szerzeményezés: A könyvtár állományába vásárlással, cserekapcsolat alapján és idegen ajándékként kerültek be a dokumentumok.

2.1. Évi gyarapodás:
Könyv és folyóirat
Leltári szám

Új szerzemény
Kiegészítés

V/7715–
V/7781
V/7782–
V/7816

Raktári szám

Mű

Kötet

Érték/Ft

V/5237–V/5303

67

74

191.077

régi

35

45

123.622

102
0
102

119
21
98

314.699
58.140
256.559

Összesen:
ebből folyóirat
ebből könyv
Digitális adathordozó

Raktári
egység

Mű

0

Érték/Ft

0

0

2019. évi gyarapodás összesen:
Mű

102

Raktári
egység

Érték/Ft

119

314.699

Beszerzés módja:
Vétel/Ft

Folyóirat
Könyv
Digit adath.
Összesen:

Ajándék/Ft

43.440
65.959
0
108.699

Folyóirat
Könyv
Digit adath.

12.700
106.100
0
118.800

Csere/Ft

Folyóirat
Könyv
Digit adath.

2000
85.200
0
87.200

A vásárlások 2019. évben az intézményi költségvetés terhére történtek, pályázati lehetőség nem
volt.
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ Program) keretében Vác Város
Levéltára dolgozói és kutatói részére ingyenes hozzáférést biztosít az MTA Könyvtár és Információs Központ az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázishoz.
2.2. Selejtezés és egyéb fogyatkozás:
A 244/2019. sz. selejtezési jegyzőkönyv alapján összesen 2 mű, 4 kötet, 305.-, azaz háromszázöt
forint érték.
Folyóiratok köttetése során egyes esetekben változtak a kötetszámok: összesen 35 kötettel lett
kevesebb.
Összes fogyatkozás: 2 mű, 39 kötet, 305.-, azaz háromszázöt forint értékben.
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2.3. Összállomány 2019 december 31-én:

3.

Mű

Rakt. egység*

5702
213
5247
242

11874
2184
9339
351

ebből folyóirat
ebből könyv
ebből digit. adathordozó
* kötet és digitális adathordozók db száma együtt
Állományba vétel:
Az évi szerzemény leltározása megtörtént:
V/7596 – V/7714
lásd fenti leltári számok

Érték/Ft

15.418.717
1.919.158
10.672.444
2.827.115

3.1. Egyéb leltározandó anyag: nincs
3.2. Újra leltározásra került mű: nem volt
3.3. Állomány és leltárellenőrzés: Volt, eredményét lásd a 235/2019. lt. sz. ügyiratban.
4.

Katalógus
Az évi szerzemény katalogizálása: megtörtént: 104 db katalóguscédula készült, valamint a Szikla 21 adatbázisban is rögzítve lettek az új szerzemények.

5.
Állományvédelem:
5.1. Raktározás, elhelyezés: Zárt raktárban és a kutatóteremben zárt üveges szekrényeiben.
5.2. Köttetés: 62 kötet köttetése bruttó 235.204 Ft értékben.
6.

Olvasószolgálat: kölcsönzés, helyben használat (kutatók):
12 kölcsönzési eset, 52 kötet. A digitális adathordozón állományba vett dokumentumokat a levéltár szerverére felmásoltuk, így azokat a kutatóteremben elhelyezett számítógépeken a kutatók, valamint a levéltári szakalkalmazottak a munkaszobákban saját gépeiken szabadon használhatják, ugyanígy az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) adatbázist is.

7.

Duplumanyag: nincs

8.

Egyéb könyvtári jellegű munka:
Archiváltuk az online elérhető helyi periodikákat és jogszabály-gyűjteményeket.

Vác, 2019. január 27.
Készítette:

Látta:
Vekker András
levéltáros

Dr. Horváth Ferenc
igazgató

