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Beszámoló  
az alábbi 4 oklevél restaurálásáról  

 
 
 

 VFL III.1.a.3. Miscellanea 73. (DF 200590) jelzetű Bulla pontificra (1502.) 
oklevél restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Az oklevelet 
elszívóban fertőtlenítettük majd még mindig elszívóban portalanítottuk és óvatos 
száraz tisztítás következett. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. Az 
oklevelet mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel 
készítettük el, amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített 
utánenyvező anyagot használtunk. Az oklevelet óvatosan kipréseltük. A további 
tároláshoz savmentes papírból palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
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 VFL III.1.a.3. Miscellanea 75. (DF nincs) jelzetű Fehérvári káptalan levele 
Bellus Russus Tamás veszprémi püspöki helynök részére (1508. április 3-7 közt) 
oklevél restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Az oklevelet 
elszívóban fertőtlenítettük majd még mindig elszívóban portalanítottuk és óvatos 
száraz tisztítás következett. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. Az 
oklevelet mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel 
készítettük el, amihez papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített 
utánenyvező anyagot használtunk. Az oklevelet óvatosan kipréseltük. A további 
tároláshoz savmentes papírból palliumot készítettünk. Fotódokumentációt 
készítettünk a restaurálás utáni állapotról. 
Az oklevelet Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 

 
 
 
 VFL III.1.a.3. Miscellanea 81. (DF 200600) jelzetű 1525-ös oklevél restaurálása 
a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Az oklevelet elszívóban 
fertőtlenítettük majd még mindig elszívóban portalanítottuk és óvatos száraz tisztítás 
következett. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. Az oklevelet mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, amihez 
papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező anyagot 
használtunk. Az oklevelet óvatosan kipréseltük. A további tároláshoz savmentes 
papírból palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
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Az oklevelet Gy. Molnár Kerstin restaurálta.  

 
 
 

VFL III.1.a.3. Miscellanea 70. (DF 200566) jelzetű 1492-es oklevél restaurálása 
a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. Az oklevelet elszívóban 
fertőtlenítettük majd még mindig elszívóban portalanítottuk és óvatos száraz tisztítás 
következett. A tintákat ellenőriztük az oldékonyságuk szerint. Az oklevelet mostuk, 
savtalanítottuk és utánenyveztük. A javításokat papíröntéssel készítettük el, amihez 
papírpépet, krétát és tylose-keményítő elegyéből készített utánenyvező anyagot 
használtunk. Az oklevelet óvatosan kipréseltük. A további tároláshoz savmentes 
papírból palliumot készítettünk. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni 
állapotról. 
Az oklevelet Gy. Molnár Kerstin restaurálta. 
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Budapest, 2022. december 14. 
 

 
 
Gy.Molnár Kerstin 
ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely Kft. 
szakmai vezető 

 

  

 




	S:\Episcopale\Palyazatok\Palyazatok22\NKA_restauralas_2_akv_4_okl\szakmai_beszamolo\beszamolo_2022 Érseki és Főkáptalani Levéltár Veszprém.pdf
	S:\Episcopale\Palyazatok\Palyazatok22\NKA_restauralas_2_akv_4_okl\szakmai_beszamolo\SKM_C224e23011610520_0001.pdf
	S:\Episcopale\Palyazatok\Palyazatok22\NKA_restauralas_2_akv_4_okl\szakmai_beszamolo\SKM_C224e23011610520_0002.pdf

