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Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának nyílt pályázata 

keretében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye 

számára megvásárolt tételekről 
 

Altéma kódszáma: 209110/4 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye számára az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2021. évi nyílt pályázata (Adatlap azonosító: A2026/N8947, 

Pályázati azonosító: 209110/00036 „A Kohászati Gyűjtemény számára Csehil György okleveles 

kohómérnök kohászati bélyeggyűjteményének megvásárlására”) keretében 2021. július 30-án 

magánszemélytől vásárolt egy többezer darabból álló bélyeggyűjteményt (Gyarapodási 

naplóban a száma: 2021.1. – 2021.10.). 

A Kohászati Gyűjtemény ezzel a vásárlással bővítette a kohászat és hozzá kapcsolódó 

témakörökben megszerzett képző- és iparművészeti tárgyainak számát. A megszerzett tárgyak 

(bélyegek, emléklapok, elsőnapi bélyegzések stb.) széles témaköre lehetőséget ad arra, hogy a 

már meglévő, illetve a partnereink tulajdonában lévő tárgyakkal kiegészítve számos időszaki 

kiállítást rendezhessen az intézmény. 

 

A Kohászati Gyűjtemény 2022. tavaszára (nagyipari kohászat ábrázolása képzőművészetben), 

illetve őszére (bányás-kohász hagyományápolás emléktárgyai) tervezett két időszaki kiállítás – 

többek között – a bélyeggyűjteményre fog épülni. 

A hazai és külföldi bányászati és kohászati múzeumaival meglévő kapcsolatok alapján a 

vásárolt bélyeggyűjteményt felajánljuk majd közös időszaki kiállításokra. 

 

 

Miskolc, 2021. szeptember 22. 

 

 

 

  

 Dr. Harcsik Béla s.k. 

 muzeológus 

 

 

Melléklet: fotógyűjtemény a megvásárolt bélyeggyűjteményről 
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1. Melléklet: fotógyűjtemény a megvásárolt bélyeggyűjteményről 

 

 

 
Az összesen több ezer darabból álló gyűjtemény hat dossziéban fér el. 
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