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szakmai beszámoló

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, illetve a Nemzeti Kulturális Alap a 2041,1,1,104325 pályázati

azonosítójú Támogatási szerződés értelmében, a Közgyűjtemények Kollégiuma a O26l20a/20 számú

döntése végrehajtásaként 668528 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Magyar

Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának ,,AZ ÚnsÉnt FELMÉRÉS És rncosírÁs zRn MEGYEl

rÉnrÉprt ru rK RESTAU RÁLÁsÁRA" el nevezésű pá lyázatát.

Az iratok restaurálása a szerződésben foglalt határidőre elkészült, a restaurált térképeket levéltárunk

térképtárában helyeztünk el. ( A szakmai beszámoló betétlapot és a fotódokumentációt mellékeljük.)

A kapott támogatást a szerződés 17. c. pontjának megfelelően restaurátori tiszteletdíjra használtuk

fel, amint azt a pénzügyi elszámolás is bizonyítja.
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A restaurált anyagok leírását és a fotókat a honlapunkon http://mnl.gov.hu/zml megjelentettük és

két évig a szakmai beszámolónak az ingyenes hozzáférhetőségét is biztosítjuk. Továbbá az internetes

oldalunkon az NKA nevét, logóját és a www.nka.hu webcímre mutató linkkel elhelyeztük,

A szakmai beszámolót feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra és az erről szóló igazolást

( képernyőképet) mellékeljü k,

A Tisztelt Kuratórium támogatását ezúton is köszönjük.

Za laegersze g, 2021. július 27.
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ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 

 
MNL Zala Megyei Levéltára 
Zalaegerszeg, 8900 
Széchenyi tér 3. 
 

Beszámoló  
az alábbi térképek restaurálásáról  

 
 

 A MNL ZML XV. 3b. U 13 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Vitnyédi határ térképe (1853. ) térképlap restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapról próbáltuk 
leválasztani a korábbi javításokat, de a ragasztó nedvességre nem oldódott így csak a 
hátoldalról való lehántolással tudtuk eltávolítani. Mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk savmentes offset alákasírozással. A hiányokat 
merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz savmentes offsetből palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
 

A térképlap restaurálás előtt és után 
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A MNL ZML XV. 3b. U 126 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Csörnyeföld helység Legelő és Elkülönítési térképe (1866. ) 
térképlap restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás 
és alapos száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A 
térképlapot leválasztottuk a korábbi kasírozó vászon anyagról, majd mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk offset alákasírozással, a 
hiányokat merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz savmentes offsetből 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
 

A térképlap restaurálás előtt és után 

 
 

A MNL ZML XV. 3b. U 147 jelzetű Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Gutorfölde térkép (1801.) térképlap restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapot leválasztottuk 
a korábbi kasírózó vászon anyagról, majd mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. 
Vászonra kasíroztuk offset alákasírozással, a hiányokat merített papírral pótoltuk. A 
további tároláshoz savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
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A térképlap restaurálás előtt és után 

 
 

A MNL ZML XV. 3b. U 149 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 
Úrbéri térképek: Kajánföldi helység határának földhossza (é.n.) térképlap 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos 
száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A 
térképlapot mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk offset 
alákasírozással, a hiányokat merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz 
savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a 
restaurálás utáni állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 

A térképlap restaurálás előtt és után 
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A MNL ZML XV. 3b. U 160 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Bőrönd határtagosítási térképe (1859.) térképlap restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapot mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk offset alákasírozással, a 
hiányokat merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz savmentes offsetből 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
 

A térképlap restaurálás előtt és után 
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A MNL ZML XV. 3b. U 241 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Kiskomárom elkülönzési térképe (1834.) térképlap restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapot mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk offset alákasírozással, a 
hiányokat merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz savmentes offsetből 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
 

A térképlap restaurálás előtt és után 

 
 

A MNL ZML XV. 3b. U 306 jelzetű, Mohács előtti oklevelek és térképtár- 

Úrbéri térképek: Nagykutasi határ felmérési térképe (1859.) térképlap restaurálása 
a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A térképlapot mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. Vászonra kasíroztuk offset alákasírozással, a 
hiányokat merített papírral pótoltuk. A további tároláshoz savmentes offsetből 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A térképlapot Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
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A térképlap restaurálás előtt és után 

 
 
 A restaurálással a térképlapok további biztonságos használata és 
kutathatósága vált lehetővé. 
 
 
 
 
Budapest, 2021. június 21. 
 
 

 
 
Gy.MolnárKerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

 

 

 

 



A restaurált térképek a Térképtárban 

HU-MNL-ZML-XV.3.b.U13 
 

HU-MNL-ZML-XV.3.b.U126 



HU-MNL-ZML-XV.3.b.U147 

HU-MNL-ZML-XV.3.b.U149 

  



HU-MNL-ZML-XV.3.b.U160 

 

HU-MNL-ZML-XV.3.b.U241 

  



HU-MNL-ZML-XV.3.b.U306 

 

Ez a beszámoló az MNL Zala Megyei Levéltára honlapján (https://mnl.gov.hu/zml) a Közérdekű adatok 
lapról (https://mnl.gov.hu/mnl/zml/kozerdeku_adatok) érhető el. 

 

 


