
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Pályázati azonosító: 204105/03564 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által 2020-ban állományvédelem/restaurálás témában 

állományvédelmi eszközök, anyagok beszerzésére kiírt pályázaton műtárgykörnyezeti mérések 

elvégzésére alkalmas mérőműszerek, a tisztítási/karbantartási feladatok elvégzésére szolgáló 

porszívóhoz kiegészítők, raktározásra szolgáló savmentes tároló dobozok, borítékok, valamint új 

vegyszerszekrények beszerzésére kértünk támogatást. Az igényelt 1,5 mFt-ból 1,2 mFt-ot ítéltek meg, 

ezért a terveken valamelyest módosítanunk kellett, ill. egyes összetevők beszerzését későbbre 

halasztottuk. 

Mérőműszerek 

Olyan mérőműszerek beszerzését terveztük, amelyek a folyamatos monitorozás mellett a 

begyűjtött adatokat tárolni (és alkalmas szoftver segítségével) elemezni is tudják. A 4 db 

testo 174 H mini adatgyűjtős műszer helyett 6 db-ot vásároltunk, ezek ui. azokon a 

helyszíneken is felhasználhatók voltak, ahová a gyenge Wifi jelerősség miatt (az eredeti 

tervekkel szemben) nem lett volna lehetséges Wifis adatgyűjtő kihelyezése. Ennek 

megfelelően csökkentettük a beszerzendő Wifis (160 TH) adatgyűjtők számát, a tervezett 5 

db helyett végül csak 4 darabot vásároltunk. Összességében a tervezett 9 db mérőműszer 

helyett így 10 db műszerhez jutottunk, melyeket ki is helyeztünk a megfelelő helyszínekre. 

 

 

1. ábra. Az egyik mérési helyszín: SOMKA folyóiratraktár 



 

2. ábra. Az 1. ábra mérési időszakának megfelelő kültéri adatok (SOMKA udvar) 

 

HEPA szűrős porszívó kiegészítők 

A LUX 1/D820 típusú porszívónkhoz 2 szett hepa-szűrőbetétet, 2 kárpittisztító kefét és 1 

szett porzsákot szereztünk be pályázati forrásból, melyek a mindennapi munkában nyújtanak 

jó szolgálatot. 

Tároló eszközök beszerzése: borítékok, dobozok vásárlása 

Az Archív Fotógyűjtemény műtárgyainak (elsősorban üvegnegatívok, Röntgen-felvételek, ill. 

kromotípiák) biztonságos tárolására szolgáló tárolóeszközöket a pályázat keretei között 

tervezett mennyiségben maradéktalanul meg tudtuk vásárolni. Az új tárolóeszközök 

felhasználásával tovább folytathatjuk a korábban már megkezdett munkát a korszerű és 

biztonságos raktározás érdekében. 

  



 

  

  

3. ábra. Savmentes dobozok és palliumok felhasználása Röntgen- és üvegnegatívok 

valamint kromotípia tárolására 

  



Fém vegyszerszekrények vásárlása 

A pályázatban szereplő vegyszerszekrényeket a terveknek megfelelően meg tudtuk vásárolni, 

a vegyszerek átpakolása (és ezzel egyidejűleg a már használhatatlan vegyszerek selejtezése) 

megtörtént. 

  

4. ábra. Vegyszerek átrendezése (régi és új állapot) 
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