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Szakmai beszámoló 

 

a „MNL Zala Megyei Levéltára 19. századi segédkönyvek és iratok restaurálására” címmel benyújtott 

pályázatról (Pályázati azonosító: 3511/03875) 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 2015. 03. 23-án „19. századi segédkönyvek és ira-

tok restaurálására” címmel pályázatot nyújtott be a Közgyűjtemények Kollégiumához, mely pozitív 

elbírálásban részesült. Ennek eredményeképpen a 3511/03875 azonosító számon nyilvántartásba 

vett pályázatunkra a Kollégium 555.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.  

 

A Kollégium a támogatási összeg felhasználását az alábbi levéltári dokumentumok restaurálására 

engedélyezte:  

 

MNL ZML 14b. Zala vármegye Törvényszéke előtt folyamatban lévő, nemességet vitató, tiszti 

fenyítő és bűntető perek könyve (1833-1850) 46 pagina 

MNL ZML IV. 17. Alispánok és szolgabírák előtti perek lajstroma (1837-1844) 60 pagina 

MNL ZML IV. 9b. Cséb és Csatár községi adóösszeírások (Conscriptiones dicales) iratai (52 fó-

lió) 

 

 Iktatószám:  Hiv. szám: 3511/03875 

 Ügyintézőnk: Ekler Elemérné Ügyintézőjük:   

 Tárgy: Restaurálási pályázat szakmai be-

számolója  

Melléklet:  1. Restaurálási dokumentáció

2. Képek a restaurált doku-

mentumok elhelyezéséről 

3. Képernyőkép a beszámoló 

feltöltéséről 
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A kapott támogatást – amint azt a pénzügyi elszámolás is bizonyítja – a támogatási szerződésben 

meghatározott módon, a restaurálási tiszteletdíjra használtuk fel. 

 

Az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. Munkatársai a Kollégiumi döntés alapján meghatá-

rozott dokumentumokat restaurálták a szerződésben meghatározott megvalósítási határidőre, 

majd a restaurált iratokat visszaszállítottuk levéltárunkba, és fondszámuknak megfelelően elhe-

lyeztük eredeti őrzési helyükön.  

 

Amint azt a pályázatunkban is megfogalmaztuk, a kötetek és az iratok a levéltárunkban folyó tör-

téneti kutatómunkához kapcsolódó egyedi kutatási segédletek. A dokumentumok restaurálásával 

megakadályoztuk a levéltári anyag további károsodását, ezzel együtt az iratokban lévő információt 

sikerül megőrizni az utánunk következő generációk számára is. 

 

Beszámolónkhoz mellékelten csatoljuk az ArchívArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. dokumentá-

cióját és beszámolóját a kötetek restaurálás utáni állapotáról, a restaurált kötetek és iratok őrzési 

helyén készült fotókat, továbbá a Hungaricana Közgyűjteményi Portál képernyőképét beszámo-

lónk feltöltéséről. 

 

A Közgyűjteményi Kollégium támogatását ezúton is köszönjük! 

 

 

Zalaegerszeg, 2016. március 11. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 Molnár András 

levéltár- igazgató 

 



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

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

MNL Zala Megyei Levéltára 
Zalaegerszeg, 8901 
Széchenyi tér 3. 
 

Beszámoló  

az alábbi 2 kötet valamint Cséb és Csatár iratainak restaurálásáról  

 

 

 A ZML 14. b. jelzetű, Zala vármegye Törvényszéke előtt folyamatban lévő, 
nemességet vitató … bűntetőperek könyve (1833-1850) kötet restaurálása a 
fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás 
után a lapszámozás ellenőrzése mellett a kötetet szétszedtük és a lapjait mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi javítással végeztük japán papír, 
merített papír és glutofix használatával. Az előzékeket is megerősítettük a sérülések 
mentén. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 3 kender bordára. A kötést 
rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással. A borítópapírt aláerősítéssel 
visszahelyeztük a táblákra. A hiányzó kötőket pótoltuk. A bőrt konzerváltuk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta. 

A kötet restaurálás előtt és után 

 
 

 

 

 

 



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 
 A ZML IV. 17. jelzetű, Alispánok és szolgabírák előtti perek lajstroma 
(1837-1844.) kötet restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A 
portalanítás és óvatos száraz tisztítás után a kötetet ívekre bontottuk. A lappárokat 
mostuk, a savasodó tinták miatt savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat kézi 
javítással végeztük japán papír, merített papír és glutofix használatával. Az 
előzékeket is megerősítettük. Az eredeti technika szerint fűztük fel az íveket 3 kender 
bordára. A kötést rekonstruáltuk új félbőr felhúzással és bőr alápótlással. A 
borítópapírt a töredékek alapján pótoltuk festett papírral. A hiányzó kötőket 
pótoltuk. A bőrt konzerváltuk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
A kötetet Helliné Lukács Judit restaurálta.  

A kötet restaurálás előtt és után 
 
 

A ZML IV. 9. b. jelzetű, Cséb és Csatár községi adóösszeírások 52 fólió 
iratanyag restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A fertőtlenítést 
követően, a portalanítás és óvatos száraz tisztítás következett. A lapokat ezután 
kiemelő segédanyag között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat 
papíröntéssel végeztük papírpép, kréta és keményítő és tylose elegyéből készített 
enyvező anyag használatával. A különösen gyenge részeket még japán fátyol 
papírral megtámasztottuk. A további tároláshoz savmentes palliumot készítettünk. 
Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 

  

  



ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
1088 Budapest, Üllői út 2-4. I. emelet 1. 

Tel./fax: 36-1/306-4574 
A kötetet Berényi Katalin restaurálta.  

Az iratanyag restaurálás előtt és után 

 
 
 
 
 
Budapest, 2016. január 10. 
 

 
 
Gy.Molnár Kerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

  

  



Restaurált kötetek és iratok őrzési helyén készült fotók 
 

MNL ZML IV. 9b. Csatár község adóösszeírás tárolási helye 

 
MNL ZML IV. 9b. Cséb község adóösszeírás tárolási helye 



MNL ZML 14b. Zala vármegye Törvényszéke előtt folyamatban lévő, nemességet vitató, tiszti 
fenyítő és bűntető perek könyve (1833-1850) kötet őrzési helye 

 



MNL ZML IV. 17. Alispánok és szolgabírák előtti perek lajstroma (1837-1844) kötet őrzési helye 

 
 



MNL ZML IV. 14b., és MNL ZML IV. 17. kötetek őrzési helye 

 


