
Szakmai beszámoló 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma a 208188/4-es számú 

altéma keretében vissza nem térítendő, 100 %-os intenzitású támogatásként 846 388 forintot 

biztosított Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája. Kecskemét a kora újkorban 

című tanulmánykötet 200 példányban történő megjelentetésére. (A megítélt összegből egy 

kedvezőbb árajánlatnak köszönhetően végül 230 példány sikerült elkészíttetni.) A fenti 

összeget a támogatási szerződésnek megfelelően nyomdaköltségre fordítottuk. Szakmai 

beszámolónkhoz postai úton mellékeljük a kiadvány egy példányát a támogatási szerződés PR 

előírásainak igazolására is. 

A kiadvány komoly, évtizedek óta csiszolgatott, tudományos igénnyel megírt történeti 

munka, amely Kecskemét hódoltság kori mindennapjaiba kalauzol el bennünket, mindazon túl 

fontos adalékokkal szolgál 16–17. századi mezővárosi fejlődésre vonatkozóan. A könyv 

ugyanakkor egyfajta „hattyúdal” is, hiszen az akadémikus szerző, Kecskemét díszpolgára, a 

megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Dr. Iványosi-Szabó Tibor, a megjelenést sajnos már 

nem érhette meg. A szerző, aki fél évszázados kutatómunkáját elsősorban szeretett 

szülővárosa, Kecskemét gazdaság- és társadalomtörténete feltárásának szentelte, az elmúlt 

évszázadokban elszenvedett veszteségei ellenére is bámulatosan gazdag levéltári források 

segítségével minden eddiginél aprólékosabb, mélyebb elemzést készített a Homokhátság 

legnépesebb mezővárosának 16–17. századi életéről, küzdelmeiről. A kötet fejezeteiben szó 

esik a városi önkormányzat szervezetéről és működéséről, középkori örökségeiről, a gabona- 

és szőlőtermesztés, a rideg állattartás kiemelkedő jelentőségéről, a messze földön nevezetes 

kecskeméti vásárokról, a város hírnevét megalapozó tőzsérekről. De olvashatunk a kivételes 

felekezeti türelemről, a közösség érdekeit előtérbe helyező következetes szigorról, a 

gazdasági lehetőségeket bátran kiaknázó kurázsiról, a zűrzavaros időszakok, háborúk 

közepette is kitartó élni akarásról, helytállásról. 

Tapasztalataink szerint a helytörténeti kutatásban, a tudományos ismertterjesztésben, az 

iskolai oktatásban, a múlt iránt érdeklődő megyei lakosok körében fontos szerepet töltenek be 

levéltárunk kiadványai, mindez jelen könyvre is igaz. Az egyes kötetek példányai elsősorban 

kiadványcsere útján jutnak el a megyében lévő és az azon kívül eső partnereinkhez: a közép- 

és felsőoktatási intézmények, múzeumok, levéltárak és egyéb más tudományos műhelyek 

könyvtáraihoz. Az erről szóló igazolásokat beszámolónkhoz mellékeljük. 

Továbbá alábbiakban igazoljuk a beszámoló feltöltését a Hungaricana Közgyűjteményi 

Portálra. 



 

 

Kecskemét, 2022. 07. 11. 

 

dr. Gyenesei József 

levéltár-igazgató 









Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára

6000 Kecskemét, Klapka u. 13-15.

Telefonszám: 76/495-951
e-mail: bkml@mnl.qov.hu

Igazolás könyv átvételéről
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Szerző, cím példány

Tványosi-Szabó Tibor: Egy hódoltsági mezőváros lehetőséqefés'Rálváriája. -r-1

Kecskemét a kora újkorban

A NKA Szakmai kiadványok (évkönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, módszertani

kiadványok és forráskiadványok) megjelentetése pályázati programja keretében

pénzügyileg rendezve, ingyenes termékátadás.

A fenti kiadvány átvételét igazolom:

.'

'lT~fflrs'n~~Jiönyrtár
9701 Szombathely, Dr. Antall József tér 1,

pf.: 113 ThI.:94J513-530, fax:94J513-531

ntlpl/iWw,lXtmk.tIY

Kérjük, hogy az igazolást postafordultával és szkennelve a fenti

címekre szíveskedjenek visszaküldeni.
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP                    

Közgyűjtemények Kollégiuma  
_____________________________________________________                                                                                Pályázati azonosító: 208188/00016  

Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 
támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

 Alulírott Dr. Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági 
közlemény (2016/C 262/01) 196. pontjában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel 
teljesült: 

- a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar állampolgárok veszik igénybe, ezért a támogatásban részesített tevékenység más tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorol.  Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a feltétel telesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat a szakmai beszámolóban részletesen bemutatom az alábbiak szerint: 1. A támogatott tevékenység megvalósítási helyének (helyszíneinek) ismertetése, 2. A támogatott tevékenység céljának ismertetése, és a megvalósulás körülményeinek bemutatása (a programmal elérendő cél, a megvalósításban résztvevők, a szolgáltatást igénybe vevők körének ismertetése).  Kelt: Budapest, 2022. 08. 04. ............................................ pályázó képviselője 
 

 

Szabó Csaba 
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Közgyűjtemények Kollégiuma  
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Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 
támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

 Alulírott Dr. Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági 
közlemény (2016/C 262/01) 34. pontjában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel 
teljesült: 

- a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el működési költségek legalább felét. Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam benyújtott beszámolóban a fenti feltétel telesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat helyszíni ellenőrzés esetén rendelkezésre bocsátom, továbbá a pénzügyi elszámolás során a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket jogcímek szerinti bontásban, részletesen bemutatom.  Kelt: Budapest, 2022. 08. 04. ............................................ pályázó képviselője 
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