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Szakmai beszámoló 

a Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére  

az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára számára 

című pályázatról 

Régi pályázati azonosító: 3505/02984 

Új pályázati azonosító 204105/02812 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a főépületében és három 

telephelyén 16 raktárhelyiségben őrzi az iratokat. A raktárak zsúfoltak, a tárolási körülmények nem 

optimálisak, jelentős a hő- és a páraingadozás. A varjúlaposi telephely pinceraktáraiban egész 

évben, különösen nyáron a megengedettnél jóval magasabb a páratartalom.  

A 2015 márciusában benyújtott pályázatban 399 787 Ft-ot kértünk hő- és páramérő készülékek, 

továbbá savmentes tároló eszközök beszerzésére. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 350 000 

Ft-os vissza nem térítendő támogatásról döntött, amelyet a 2015. július 10-én aláírt Támogatási 

szerződés tartalmaz.  

A megpályázott tárolóeszközöket közbeszerzési eljárás keretében vásároltuk meg. A 24 db 

tekercsek tárolására alkalmas Mercator doboz, a 200 db A4-es méretű archivális hajtogatott pallium 

és a 150 db A3-as méretű archivális hajtogatott pallium beszerzési ára bruttó 158 275 Ft volt. A hő- 

és páramérő készülékeket három árajánlat bekérésével szereztük be. A három Testo mérőműszer és 

az adatgyűjtéshez szükséges tartozék, továbbá a szállítás és beüzemelés 225 552 Ft-ba került.  

A pályázat segítségével az egyik legértékesebb irategyüttesünk, a térképes állomány korszerű és 

hatékony őrzési feltételeit javítottuk a nagyméretű térképek tárolására alkalmas MERCATOR 

dobozokkal. A savmentes palliumok a XIII. 53. Szarka család iratai fond NKA támogatással 2015-

ben restaurált dokumentumainak biztonságosabb tárolását szolgálják.  

Az új hő- és páramérő készülékekre azért volt szükség, mert készülékeink egy része több mint 

10 éves, egyre gyakrabban romlanak el, kalibrálásuk nem költséghatékony, továbbá 2014-ben egy 

új telephellyel gyarapodtunk. A beszerezni kívánt eszközök között kettő az adatok regisztrálására is 

alkalmas, s ezáltal lehetővé teszi mind a hosszabb folyamatok, mind a napi változások elemzését, 

amellyel az állományvédelmi stratégia a kialakult állapotnak megfelelően alakítható ki. 

A projekt összköltsége 383 827 Ft volt, az elnyert pályázati összegen felüli részt, amely szállítási 

és üzembe helyezési költség, az MNL fedezte. 

A pályázati beszámolót elhelyeztük a honlapunkon is:  

http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/60886 

Köszönjük a kuratórium támogatását, tisztelettel 

 

Nyíregyháza, 2016. március 25. 

 

 

 

Kujbusné dr. Mecsei Éva 

igazgató 

MNL SZSZBML 
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Az eszközök listája: 

 

1. Hő- és páramérő készülékek: 

Eszköz Darab Leltári szám Raktár 

Adatgyűjtő-Mérőműszer 174 H Mini 

páratartalom és hőmérséklet RH%, C, Testo 

1  231_60028 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. 1. em.  

Adatgyűjtő-Mérőműszer 174 H Mini 

páratartalom és hőmérséklet RH%, C, Testo 

1  231_60029 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.  

földszinti kisraktár 

Adatgyűjtő-Mérőműszer 174 H Mini 

tartozék, COM szoftver+Interface, Testo 

1 231_60030 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. 3. em. 

Mérőműszer 625 páratartalom és 

hőmérséklet, harmatpont kijelzés, gyors 

RH%, C, Testo 

1 261_60027 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.  

2. és 3. emelet 

 

2. Állományvédelmi tároló és csomagoló eszközök 

Eszköz Darab Raktár 

MERCATOR doboz – tekercsek tárolásához 24 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. pince 

Swing I. archivális hajtogatott pallium A4 200  Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. pince 

Swing I. archivális hajtogatott pallium A3 150 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. pince 
 

Az eszközök fényképei: 
 

  

Testo tartozék, Com szoftver és interface Testo mérőműszer 

  

Testo adatgyűjtő mérőműszer Testo adatgyűjtő mérőműszer 
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Mercator dobozok Archivális hajtogatott palliumok 

 

 


