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ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUM ÉS 

KUTATÓKÖZPONT SZÁMÁRA 

NKA Pályázati azonosító: 204105/3554 

 

NKA állományvédelmi pályázat megvalósulása – szakmai beszámoló 

 

A Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett, „Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére” irányuló pályázatra beadott, 204105/3554-es számon 

futó, ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONT 

SZÁMÁRA című pályázaton a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a tervezett 1.500.000 forintból 

1.200.000 forintot nyert el. Ezt az összeget a támogatási kérelemben leírtak szerint a következő tételek 

beszerzésére használtunk fel (tételesen felsorolva): 

Megnevezés paraméterek darabszám 

Párásító berendezés Boneco H300 1 db 

Fénymérő eszköz Testo, Light Intensity Beleuchtungsstärke, ftc LUX 1 db 

Hő-és páramérő eszköz Ridgid, Micro HM-100 Temperature Humidity 
meter 

1 db 

Salgópolcrendszer - 20 polcos kialakítás 

Tűzálló fémszekrény LLOYD 90/E tűzálló iratszekrény, Külső méret: 
1950x1200x520 mm, 4 polc 

1 db 

Archivális karton ívekben 64 x 90 cm 125 db 

Ethafoam 90 x 60 x 1 cm 2 db 

ABBEY pH-TOLL - 1 db 

Archivális levéltári papír A4 (21 x 29,7 cm) 500 db 

Mercator doboz tekercsek 
tárolásához 

11 x 11 cm, Állítható́ oldal: 97 – 174 cm 2 db 

iSafe polipropilén tasak 18 x 24 cm 100 db 

iSafe polipropilén tasak 13 x 18 cm 100 db 

iSafe polipropilén tasak 10 x 15 cm 100 db 

STAEDTLER radír, pvc mentes - 2 db 

AVOS poliészter flíz 1m x 10 m 1 tekercs 

AVOS poliészter flíz 1m x 5 m 1 tekercs 

cérnakesztyű - 3 pár 

Fényképezőgép  Sony Alpha 6000Y kit (16-50mm f/3.5-5.6 + 55-
210mm f/4.5-6.3) (fekete) (ILCE-6000YB) 

1 db 

Memóriakártya SanDisk Extreme PRO SDXC 128GB (170MB/s) 
(183531) 

1 db 
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Párásító berendezés 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat segítségével megvásárolt Boneco H300-as párásító berendezés a múzeum szalonjába került; 

ebben a helyiségben négy fa hangszer (két zongora, egy pianínó-harmónium és egy harmónium) található. A 

helyiség méretei miatt volt szükség a meglévő kettő, kisebb teljesítményű berendezés mellé egy harmadikra, 

különösen a nyári hónapokban, hogy az 50%-os ideális páratartalmat fent tudjuk tartani. 

Fénymérő eszköz, hő-és páramérő eszköz 

A múzeum eddig nem 

rendelkezett saját fénymérő esz-

közzel, így csak igen 

körülményesen tudta biztosítani 

a műtárgyak megvilágításának 

ellenőrzését. Mi-vel ez 

elengedhetetlen, különösen az 

esetleges izzócseréknél, illetve az 

időszaki kiállításoknál 

kölcsönzött műtárgyak miatt, 

nagy előre-lépésnek számít az 

eszköz beszerzése. 

A múzeumban korábban hasz-

nálatban lévő három higrométer 

nem megbízható értékeket mér; 

az új készülékkel azonban pontos 

adatokat rögzíthetünk, a jogszabályoknak megfelelően naplózva.  
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Salgópolcrendszer 

Jelenleg a múzeumi állomány egy része egy helyiségben van a múzeumshop tárgyaival illetve a kollégák 

munkaállomásaival. Addig is, míg új, állományvédelmi szempontból megfelelőbb, különálló raktárhelyiséget 

kapunk, igyekszünk tehermentesíteni a jelenlegi helyiséget. Ezt egyfelől úgy oldottuk meg, hogy a korábban 

öltözőként szolgált kisebb helyiséget salgópolc rendszerrel szereltük fel, ahová a múzeumshop tárgyait 

mozgattuk át. Ezáltal több helyünk lett az állományt tároló helyiségben, így el fog férni az új fémszekrény, 

ahova a korábban egyszerű irodai szekrényben tárolt állományi anyag kerül majd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzálló fémszekrény 

 

A múzeumi kutatóban az állomány igen nagy része védtelen egy esetleges 

tűzesettel szemben. A kérdéses helyiségben a Liszt Ferenc Hagyaték nagy 

része, illetve eredeti korabeli fotók és egyéb kéziratok tűzesettel szembeni 

védelme az egyik legkritikusabb kérdése az állományvédelmi fejlesztéseknek. 

A pályázati összeg segítségével vásároltunk egy tűz-és vízálló, négypolcos, 

nagyméretű páncélszekrényt, melyben a fotókat és kéziratokat helyezzük 

biztonságba. 
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Állományvédelmi eszközök (papírok, csomagolóanyagok, cérnakesztyűk) 

A múzeum papíralapú állományának és fotográfiáinak korszerű, 

savmentes csomagolása folyamatos feladat és az állomány hosszú távú 

megőrzésének része. Ehhez elengedhetetlen a jogszabályoknak megfelelő 

eszközök beszerzése, melyekkel mind a korábbi, elhanyagolt 

állománycsoportok átcsomagolása, kiállítások összekészítése, mind az 

újonnan vásárolt műtárgyak szakszerű tárolása lehetségessé válik. A 

műtárgyakkal való szabályszerű érintkezés illetve a kutatás alapfeltétele 

pedig a védőkesztyű viselete; ezek az eszközök nap mint nap hasznosulnak 

a múzeumban. 
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Fényképezőgép (+memóriakártya) 

Az állományi digitalizációs folyamatoknál, kiállításdokumentációnál és restaurátori munkálatok során 

nagy segítségünkre lesz a Sony Alpha 6000Y kit, mely 16–50 mm-es objektívje és egyéb tulajdonságai miatt 

tökéletes a jó minőségű, nagyfelbontású részletfotózásra éppúgy, mint egy nagyobb műtárgy teljesalakos 

befotózására. 

 

A szakmai beszámoló elérhető: 

http://projects.lisztmuseum.hu/allomany_vedelem/2021_allomanyvedelmi_nka_palyazat.pdf 
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Budapest, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 
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