
 

 
 

Szakmai beszámoló 
 

Állományvédelmi szakmai anyagok beszerzésére  
az MNL BAZ Megyei Levéltár részére 

 
Pályázati azonosító: 204133/00253 

 
 

Az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára évtizedek óta rendelkezik 
állományvédelmi műhelyekkel. A jelenleg három fővel működő restaurátori és 
könyvkötő műhelyek az intézmény miskolci központjában és alsózsolcai részlegében 
látják el feladataikat. Az állományvédelmi műhelyek finanszírozása intézményi és 
pályázati források bevonásával történik. Az NKA Levéltári Kollégiumának pályázatán 
elnyert 283.752.-Ft támogatásával az állományvédelmi műhelyek részére történt 
szakmai anyagok beszerzése. 
 

A beszerzések tekintetében három cég szállított be anyagokat. A miskolci 
székhelyű Macsó Kft., a szintén miskolci Baloghné Király Edit vállalkozó és a budapesti 
székhelyű FULL Papír Kft. A beszerzendő anyagok igazodtak az éves munkatervben 
vállalt állományvédelmi feladatokhoz, ezáltal biztosítva volt a folyamatos 
munkavégzés.  
 
A pályázati támogatással az alábbi szakmai anyagok kerültek beszerzésre: 
 
Offszet karton 100 ív 
Felhő papír 200 ív 
Szürke lemez 250 ív 
Duvilax ragasztó 20 kg 
Duplex karton 105 ív 
Bőr 4,3 m2 
Könyvkötészeti vászon 50 m 
Nátron csomagoló 202 ív 
Keményítő 25 kg 
 
A beszerzés teljes ára: 283.774.-, ebből a pályázaton elszámolt költség: 283.752.-Ft. 
 
Pályázatunk mellékletei a hitelesített számlamásolatok, melyek tartalmazzák a 
beszerzett anyagok teljes listáját. 
 



 
 
A pályázaton beszerzett anyagok felhasználásával az alábbi levéltárunkban őrzött 
iratok és dokumentumok állományvédelmi javítása történt meg: 
 
Zemplén vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak javítása és tékákba 
helyezése, 86 db terjedelemben; A nagy forrásértékkel bíró anyakönyvi 
másodpéldányok állományvédelmi megmentése egy több éves munka, mely 
előreláthatóan 2017 végén, 2018 elején lezárul. MNL BAZ ML. IV. 2420. 
 
Miskolc város feudális jegyzőkönyveinek javítása 6 kötet terjedelemben; A XVI-XVII. 
századi városi jegyzőkönyvek bőr köteteinek restaurálása, könyvkötészeti javítása 
kiemelt feladata a levéltárnak. MNL BAZ ML IV: 1501.  
 
Ároktő nagyközség kataszteri könyvének javítása; A községi fondfőcsoportban 
található jegyzőkönyvek és segédkötetek rossz állapotban lévő darabjainak javítása 
indokolt állományvédelmi feladat. MNL BAZ ML V.110.  
 
Az pályázati munkákról szóló felvételek, a levéltár honlapján elérhetőek az alábbi 
linken:  
 
http://mnl.gov.hu/mnl/bazml/galeria/mka_palyazati_beszamolo_kepei 
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