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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a 

3511/03891 azonosító számú pályázathoz 

 

 A 2015 március 30-án benyújtott pályázatunk eredményeként az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2015 június 16-án 600.000 Ft támogatást ítélt meg 

„Levéltári kötetek és dokumentumok restaurálására”. Az Érsekség a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatási szerződését 2015. november 24-én írta alá. A Lebonyolító a támogatói 

szerződést és a felhatalmazó levelet 2015. december 21-én láttamozta és küldte meg a 

Támogatónak. Ebből kifolyólag a restaurálási szerződés megkötésére csak idén januárban 

került sor. A pénzügyi lebonyolítói szerepet, eddigi NKA-pályázatainkhoz hasonlóan, a 

Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete vállalta magára. 

 A pályázati összeget öt levéltári kötet restaurálásra szántuk. A 

restaurátorműhelynek otthont adó Gyulafehérvári Múzeummal 2016 január 12-én 

kötöttük meg a szerződést 2016 novemberi határidőre. A restaurátori beavatkozások 

időigényességének tudatában intézményünk 2016 január 21-én, elektronikus úton az 

NKA Közgyűjtemények Kollégiumához folyamodott a határidők módosítása végett, 

amelyben kértük a megvalósítási határidő 2016 október 31-re és az elszámolási határidő 

2016 november 30-ra történő módosítását. 

A pályázati összeget (600.000 ft) a Lebonyolító 2016 február 17-én utalta az 

Érsekség OTP számlájára. 
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A januári módosítási kérelemre az NKA 2016 március 10-én válaszolt, a pályázati 

adatokhoz való elektronikus hozzáférés technikai okokból az NKA részéről korlátozva 

volt. 

A restaurálás részleges elvégzése után a Múzeum számlát állított ki 2016 augusztus 

18-án, amelyet az Érsekség másnap, augusztus 19-én rendezett. A számla értéke 8.454,35 

lej, a 600.000 ft-nak megfelelő lejösszeg (2016 augusztus 18-i árfolyam szerint) 8.340 lej. 

Újabb határidő-módosítási kérelmünkre az NKA-tól 2016 augusztus 31-én 

érkezett válasz, amellyel az első folyamodványunkban is szereplő november 30-i dátumra 

változtatták a szerződésbeli elszámolási határidőpontot. 

A pályázati összegből, az adatlapban szereplő példányok közül összesen öt darab 

18–19. századi anyakönyvi kötet restaurálása volt megoldható, amelyek a Múzeummal 

megkötött szerződésben is szerepelnek: 2 db székelybői anyakönyv (1765–1818, 1819–

1934), 2 db homoródkarácsonyfalvi anyakönyv (1739–1845, 1823–1873) és egy brassói 

halotti anyakönyvi névmutató (1893–1958). A székelybői anyakönyveket a Gyulafehérvári 

Főegyházmegyei Levéltár Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltárában, a 

homoródkarácsonyfalviakat a GYFL Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárában, míg a brassói 

kötetet az illetékes GYFL Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárában őrzik. A laboratóriumban 

mind az öt kötetet sikerült fertőtleníteni, letisztítani, konzerválni, a lapokat egyenként 

japán papírral kiegészíteni és a kötéseket újrafűzni.  

A történelmi írásos emlékek helyreállítása és őrzése tekintetében a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekség eddigi egyetlen és kizárólagos támogatója az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma. Az egyházi levéltárak legkutatottabb forrásai az 

anyakönyvek, amelyek hozzáférhetőségét a családfakutatók számára állapotuk 

nagymértékben meghatározza. Az 1950-es és 1970-es években több állami rendelkezés 

megfosztotta egyházközségeinket ezektől az igen értékes nyilvántartásoktól. Az egyházi 

tulajdonban esetlegesen megmaradt példányokról sürgető, hogy gondoskodjunk. Ez most 

az NKA jóvoltából megvalósulhatott. 

Anyagi támogatásukat ezúton is köszönjük! 

  
Gyulafehérvár, 2016. október 14.    

 
        



 

 



 

 

 



 

 



 

 


