
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Pályázati téma: Restaurálásra és állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum részére 

Pályázati azonosító: 209111/00049 

 Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által 2021-ben múzeumi szakterületen 

állományvédelem, restaurálás, valamint állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges 

szakmai anyagok és eszközök beszerzése kiírt pályázatán az igényelt 1.500.000 Ft-ból 700.000 Ft-ot 

kaptunk meg, ezért a tervezett feladatokat (önerő hiányában) nem tudtuk maradéktalanul 

megvalósítani. Terveink között szerepelt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtárának 

Ritkaság gyűjteményéből kiemelt 3 kötet restaurálása, valamint az állományvédelmi munkát segítő 

gépek és berendezések (úm. múzeumi porszívó, mobil világítóeszközök, légkompresszor, 

farestaurátor kéziszerszámok), továbbá a gyűjteményi anyagaink szakszerű tárolását biztosító 

savmentes kartonpapírdobozok beszerzése. 

 A rendelkezésünkre álló keret végül a múzeumi porszívó, a savmentes kartondobozok és 

néhány farestaurátor eszköz beszerzésére, valamint egy kiemelt jelentőségű kötet restaurálására 

volt elegendő. 

 A MUNTZ 555 típusú Ceiba porszívó már közvetlenül a beszerzését követően is jó szolgálatot 

tett az Embertani Szakgyűjtemény részét képező szemészeti viaszok portalanításánál, melyeket a 

szintén pályázati forrásból finanszírozott savmentes kartonpapírdobokban helyeztünk el. 

 



 

 



A farestaurátor kéziszerszámok közül a rendelkezésünkre álló összeg egy körfűrészgép, egy kézigyalu, 

egy reszelő- és egy élezőkészlet beszerzésére volt elegendő. Ezen a téren a jövőben jelentős 

műhelyfejlesztést (emberi erőforrás és alapterület szempontjából is) szeretnénk elérni. A most 

beszerzett eszközökkel megtettük a kezdő lépéseket. 

 A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtárának Ritkaság gyűjteményéből kiválasztott 

Paracelsus kötet (l.sz.: 39356) restaurálását a Képíró Könyv- és Papírrestaurátor BT végezte, a 

restaurátori dokumentáció az 1. számú mellékletben olvasható. 

Budapest, 2022. június 21. 

 

 

Hidasi Zsolt 

         osztályvezető 

Műtárgyvédelmi és Restaurátor Osztály 
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S. 0381           L.sz.39356  
PARACELSUS. Theophrastus 
   Archidoxa D. Paracelsi von Hohenheim zwölff Bücher darin alle geheimnüss der natur 
eröffnet...noch vier andere Büchlein... / - München, Adam Berg,1570.  - 163 sztl.p. 21 cm., 
Pk.  
 
 

 

    
 
 

 

    
 

 

A kötet restaurálás előtti állapota 
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A kötet restaurált állapota 

 
 
A restaurálás menete: A két vékony bordára fűzött, puha, festett papírkötésű könyv 
portalanítása, radírozása. A gerincrészen hiányos, szakadozott, gyűrött, poros és szennyezett 
borítópapír szárazon való lefejtése a könyvtestről. A gerincen lévő cimke leáztatása CMC-vel. 
A borítópapír és a kiragasztott előzéklapok kimosása kézmeleg vízben, szétválasztásuk. Az 
első 19 oldalt tartalmazó lapok és az utolsó ív – lapszéli vízfoltosság miatti – lefejtése a 
könyvtestről, majd kézmeleg vízben való kimosása. A kimosott lapok utánenyvezése. A külső 
ívek lapjainak szakadozottsága miatt a kötet ívekre bontása. A belső ívek – gyűrött és 
szennyezett – lapjainak kisimítása, javítása, kiegészítése. A könyvtest íveinek újrafűzése két 
kenderzsinegre. Az előzékek javítása és visszaragasztása. A könyvtest gömbölyítése, 
kasírozása és bordaközi hüvelyezése. (Megjegyzés: A könyvtest gömbölyítése során egy 
korábbi, ereszre vert forma vált láthatóvá, amiből arra lehet következtetni, hogy a kötet 
jelenleg kötése másodlagos, lehetett tehát egy korábbi, eredeti kötése, amely feltehetőleg 
fatáblás bőrkötés volt.) A borítópapír megerősítése új, az eredetihez színében illeszkedő, 
festett, gépi merített papírral. A borítópapír és a könyvtest összeakasztása. A régi borítópapír 
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kiragasztása az előzéklapokra. Az eredeti gerincborító papír kiragasztása a gerincre. A kötet 
retusálása. Savmentes, vékony, hajtogatott tok készítése a puha papírkötés megóvására.  
 
Anyagköltség: 5.000 Ft  
Munkadíj:    135.000 Ft 
                     140.000 Ft  
 
 
 

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 
 
I. A restauráláshoz szükséges anyagok (különböző erősségű radírszivacsok és radírok, 
radírpor, üvegszálas ceruza, ecsetek, búzakeményítő, MC, CMC, Glutofix, izopropil-alkohol, 
70%-os és 90%-os alkohol, savmentes kartonok, savmentes gépi merített borítópapírok, 
japánpapírok, kenderzsineg, fűzőcérna, vatta, szívópapírok, lenvászon, akvarellceruza) 
összköltsége:  
 

5.000 Ft, azaz ötezer Forint.  
 
II. Az elvégzett munka díja összesen:  
 

135.000 Ft, azaz egyszázharmincötezer Forint. 
 
A teljes munka összköltsége a fentiek alapján tehát:  
 

140.000 Ft, azaz egyszáznegyvenezer Forint.  
 
A Képíró Könyv- és Papírrestaurátor BT alanyi adómentes, ezért – a 2016. évi CXXV. tv. 78 
§-ában módosított 2007. évi CXXVII. tv. 188. §-ában foglaltaknak megfelelően – 
kiszámlázásra csak a nettó összeg kerül; a számla végösszegét tehát általános forgalmi adó 
nem terheli, az anyagáron és a munkadíjon felül azonban benne foglaltatik az ajánlatkészítés 
és a dokumentálás, továbbá a műtárgyak szállítási költsége is.  
 
Tahi, 2021. szeptember 30.  
 

                                                                                                                           

                                                                                             
                                                                                                       Csuzi Enikő  
                                                                                    Képíró Könyv- és Papírrestaurátor BT  
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                                                                                              (Adósz: 28594336–1–13)  
 


