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BEVEZETÉS 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára felkérésére, a 

2015. március 20.-án adott restaurálási terv alapján elvégeztük az alábbi 

dokumentumok restaurálási munkálatait. 

 

A KEZELT DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 
 

6/h. Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Személyzeti Csoport iratai 

- 1965/1-760. sz. 

- Egyeztető Bizottság iratai, jegyzőkönyvei 

21/a. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági 

Hivatal iratai 

- 1947/10-1576. sz. 

- 1948/49. tanév iratai 

- 1943-1949. évi iktató- és mutatókönyvek (3 db) 

23/a. Állami Műszaki Főiskola iratai 

- 1947/7-178. sz. 

- 1948/2-2162. sz. 

- 1949/13-4713. sz. 

- 1950/15-6640. sz. és 1950/32-6632. VKM sz. 

- 1951/3-4111. sz. és 195/5-4108. VKM sz. 

- 1947-50. évi iktató- és mutatókönyvek (3 db) 

31/a. BME Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság iratai 

-1950/1-4254. sz. és 1951/1-4393.sz. 

- 1951. évi iktatókönyv (2 db) 

102/a. Hadmérnöki Kar személyi dossziék 

- 1950-es évek, 26 db 
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A DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁS ELŐTTI ÁLLAPOTA 
 

A raktározást korábban ideiglenesen ellátó pincehelyiségben talajvíz, illetve csőtörés 

miatt, a dokumentumok vízkárosodást szenvedtek. A vízkárosodást követően a 

szerves anyagok által szolgáltatott táptalajon, a megfelelő környezeti feltételek 

mellett, penészgombák fejlődése és szaporodása indult meg. 

 

     
 

Az állomány állapota kritikus, használhatósága erősen korlátozott volt, más 

gyűjteményi egységekre és az iratokkal érintkező emberek egészségére veszélyt 

jelentett. A lapok az elázás és a penészfertőzés hatására elszíneződtek, a vízkár és az 

ezt követő spontán száradás hatására deformálódtak, a vízérzékeny tinták 

feloldódtak és bemosódtak a hordozóanyag rostjai közé. A dokumentumokat 

rendezést követően új tárolási helyszínre kívánták átszállítani. 
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AZ ELVÉGZETT MUNKA 
 

Az előzetes felmérés alapján a kiválasztott gyűjteménycsoport esetében 

fertőtlenítést, száraz tisztítást, valamint az összetapadt lapok szétválasztásának 

elvégzését tartottuk szükségesnek.  

 

1. Fertőtlenítés 

Az iratokat légmentesen lezárt fa szerkezetű fóliasátorban fertőtlenítettük, 

folyékony formalin ultrahangos párásításával. Az eljárás előnye, hogy a formalin 

rendkívül eredményes fertőtlenítőszer, és levegőn könnyen, gyorsan szublimál. Így 

használata után egyszerű, alapos szellőztetéssel eltávolítható, így sem a tároló 

helyiségben, sem a kezelt állományban nem marad egészségkárosító hatású 

vegyszer.  

 

    
 

 

2. Száraz tisztítás  

Ez a munkaszakasz magában foglalta a kijelölt állományrész laponkénti 

portalanítását, melyet speciális, aktív szénszűrővel ellátott porszívókkal végeztünk. 

Ezáltal eltávolítottuk a felületen lazán kötődő gombatelepeket és más 

szennyeződéseket.  
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3. Az összetapadt lapok szétválasztása 

A munkavégzés során kiderült, hogy az összetapadt lapok csak kis felületeken, egy-

egy pontok kötődtek egymáshoz. A lapok anyaga, és az összetapadás mértéke 

lehetővé tette a szárazon való szétválasztást. 

 

 

A KEZELÉSEK EREDMÉNYE 
 

A munka eredményeként a kezelt állományrészek tisztábbak, fertőzésmentesek 

lettek. A vízkárosodás okozta vízfoltok, a tinták megfolyásai megmaradnak ugyan, 

de a műtárgyakkal érintkező személyek munkakörülményei javultak, a fertőződések 

esélye a megfelelő munkavédelmi feltételek és tárolási körülmények betartása 

mellett a minimumra csökkent. Amennyiben a következő tárolási helyszínen 

megfelelő körülményeket alakítanak ki, az iratanyag állapota hosszú távra biztosított 

lesz. Az iratok tárolására szolgáló mappák, borítékok lecserélése szükséges volt, és 

megtörtént. 

 

A kezelésekre ráfordított munkaidő: 63 munkaóra. 
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