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Beszámoló  
az alábbi levéltári dokumentumok restaurálásáról  

 
 
 

 Az MNL BKML XIV. 15. jelzetű Katona József iratai: Katona József: 
Jeruzsálem pusztulása (1814) kézirat restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A kéziratot portalanítottuk és alapos száraz tisztítás következett. A 
lapszámozás ellenőrzésével a kéziratot szétbontottuk. A tinták oldáspróbáit 
elvégeztük, a lappárokat mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A borítóról a 
műanyag fóliát leoldottuk. A javításokat kézi javítással készítettük el, amihez japán 
papírt, japán fátyol papírt és glutofix ragasztót használtunk. A hiányzó előzékeket 
merített papírral pótoltuk. Két vékony szalagra fűztük fel a jobb nyithatóság 
érdekében. Vékonytáblás régi típusú egészpapír kötést készítettünk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kéziratot Brenner Róza restaurálta. 
 

A kézirat restaurálás előtt és után 
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 Az MNL BKML XV. 15. a. 352 jelzetű Ezredesi laktanya (Obester-ház) 

(1704?) tervrajz restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
tervrajzot portalanítottuk és óvatos száraz tisztítás következett. A tinták oldáspróbáit 
elvégeztük. A tervrajzot tisztítottuk, a régi ragasztásokat leválasztottuk, a ragasztó 
maradványokat leoldottuk és savtalanítottuk. A sérült részeket hátoldalról 
támasztottuk meg, amihez japán papírt, japán fátyol papírt és glutofix ragasztót 
használtunk majd óvatosan kipréseltük. A további tároláshoz savmentes papírból 
palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A tervrajzot Brenner Róza restaurálta. 
 

A tervrajz restaurálás előtt és után 

 
 
 

 Az MNL BKML IV. 1504. v jelzetű Toth Máriás végrendelete (a 3. 
legrégibb megmaradt végrendelet Kecskemétről) 1678-ból kézirat restaurálása 
restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos 
száraz tisztítás után a tinta és festékanyagok oldási próbáit végeztük el. A kéziratot 
mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, 
amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező 
anyagot használtunk. A további tároláshoz savmentes offsetből palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
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A kéziratot Zelenák Orsolya restaurálta. 

A kézirat restaurálás előtt és után 
 
 

Az MNL BKML IX. 6 jelzetű Mi Priv. Kecskemét Mező- Várossában Lakozó 
Csizmadia Czéhbeli mesterek, … (1800. április 8.) céhlevél restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás 
után a céhlevelet mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat 
papíröntéssel készítettük el, amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből 
készített utánenyvező anyagot használtunk. A további tároláshoz savmentes 
offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A céhlevelet Zelenák Orsolya restaurálta. 
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A céhlevél restaurálás előtt és után 

 
 
 

 Az MNL BKML IX. 6 jelzetű Mi N: Mező Ketskeméth Mező- 
Várossában Lakozó Lakat Gyártó Mesterek … (Ketskemét, 1747. Pünkösd havának 
24-dik napján) céhlevél restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és alapos száraz tisztítás után a céhlevelet mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, amihez papírpépet, krétát 
és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező anyagot használtunk. A további 
tároláshoz savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A céhlevelet Zelenák Orsolya restaurálta. 
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 Az MNL BKML IV. 1504. o jelzetű gróf Wesselényi Ferenc nádor 
levele (1659.) kézirat restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és alapos száraz tisztítás. A kéziratot mostuk, savtalanítottuk és 
utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, amihez papírpépet, krétát 
és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező anyagot használtunk. A további 
tároláshoz savmentes offsetből palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kéziratot Zelenák Orsolya restaurálta. 

A kézirat restaurálás előtt és után 
 

 
 
 

 A MNL BKML XIV. 1504. o jelzetű, Rákóczi család iratai: gróf 
Rákóczi Erzsébet levele kézirat restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével 
kezdődött. A portalanítás és alapos száraz tisztítás után a kéziratos tervrajzot 
mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, 
amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező 
anyagot használtunk. A további tároláshoz savmentes offsetből palliumot 
készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
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A kéziratot Zelenák Orsolya restaurálta. 

A kézirat restaurálás előtt és után 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2021. június 8. 
 

 
 
 
Gy.MolnárKerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

  

  



 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP                    

Közgyűjtemények Kollégiuma  
_____________________________________________________                                                                                             Pályázati azonosító:  204111/04323  

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, 2021. 07. 15. ............................................ pályázó képviselője 
 

 

 Digitálisan aláírta:  Szabó Csaba

 Dátum: 2021.07.15 11:03:57
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                                                                               Pályázati azonosító: 204111/04323  
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, 2021. július 15. ............................................ pályázó képviselője 
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