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Árajánlat 
az alábbi anyakönyvek restaurálására 

 
 

Esketési névmutató – 2 kötet 
1879-90 és 1841-53 
Méretadatok: magasság: 33 cm, szélesség: 21 cm, vastagság: 3-3 cm. 

Az anyakönyv jelenlegi állapota: A névmutatók kötése nagyon sérült. A bőr 
kiszáradt, igen meggyengült, felülete kopott. A bőr a gerincen a nyílásban szakadt, a 
sarkoknál elkopott. A borító vásznak elkoszolódtak és elkoptak, szakadtak. A 
táblákon és a gerinceken egy-egy címke van. Az előzékek szakadtak, sérültek. Az 
íveket 3 szalagra fűzték fel, a fűzés az 1879-90-es névmutatónál felbomlott, az 1841-
53-as névmutatónál igen laza. Az ívek a felbomlott fűzés miatt kilógnak és a szokásos 
használat okozta sérüléseken túl a szélek elrongyolódtak, beszakadoztak. Az 1879-
90-es névmutató lapjai jóval sérültebbek. 
Javasolt restaurálási munka: Fotódokumentáció készítése a restaurálás előtti 
állapotról. Portalanítás és mivel a kötés fűzése szétesett így a lapszámozás 
ellenőrzése mellett ívekre bontás. Az igen sérült lapok igénylik a nedves tisztítást 
majd a kézi javítást, megerősítést. Erős előzékek készítése és fűzés 3 szélesebb 
szalagra. A kötés rekonstruálása elnyíló gerinccel, félbőr felhúzással a gerincre, bőr 
sarkok készítése és borítás sötét papírral vagy vászonnal, amire kerüljenek vissza az 
eredeti borító részek. A címkék kerüljenek vissza. A bőr konzerválása. 
Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról. 
 
Az 1879-90-es névmutató restaurálásának költsége 378.200 Ft + áfa = 480.314 Ft. 
Az 1841-53-as névmutató restaurálásának költsége 329.400 Ft + áfa = 418.338 Ft. 
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Esketési anyakönyv 
1957-2008. 
Méretadatok: magasság: 33 cm, szélesség: 19,5 cm, vastagság: 2 cm. 

Az anyakönyv jelenlegi állapota: Félbőr kötés bőr sarkokkal és fekete borító 
vászonnal. A bőr kiszáradt, felülete kopott. A gerincen a bőr végig szakadt, aminek 
oka a bőr gyengesége és a kötet nagysága, vastagsága. A használat során a bőr 
gyengült majd szakadt. A bőr a sarkoknál és éleken kopott, hiányos. A gerincen egy 
címke töredék van. Az előzéke szakadt, sérült. Az íveket szalagra fűzték fel, a fűzés 
meglazult. Az ívek a felbomlott fűzés miatt kilógnak vagy már ki is szakadtak és a 
szokásos használat okozta sérüléseken túl a szélek elrongyolódtak, beszakadoztak.  
Javasolt restaurálási munka: Fotódokumentáció készítése a restaurálás előtti 
állapotról. Portalanítás és mivel a kötés fűzése nagyon meglazult így a lapszámozás 
ellenőrzése mellett ívekre bontás. Csak az igen sérült lapok igénylik a nedves 
tisztítást majd a kézi javítást, megerősítést. Erős előzékek készítése és fűzés szélesebb 
szalagra az eredeti technikának megfelelően. A kötés rekonstruálása elnyíló 
gerinccel, félbőr felhúzással a gerincre, bőr sarkok készítése és borítás az eredeti 
borító anyagok felhasználásával. Címke kerüljön a táblára és a gerincre. A bőr 
konzerválása. Fotódokumentáció készítése a restaurálás utáni állapotról. 
 
A restaurálás költsége 256.200 Ft + áfa = 325.374 Ft. 
 
A három levéltári kötet restaurálásának együttes költsége: 
 963.800 Ft + áfa = 1224.026 Ft. 
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