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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 

„Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok 

és eszközök beszerzése” pályázat (204105/03586) 

Szakmai beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár - 

Helytörténeti Gyűjtemény „Tiszai Vegyi Kombinát hagyatéki 

állományának raktározásához” szükséges tárolóeszközök és 

csomagolóanyagok beszerzéséhez 

 

Az MGy/45216-1/2018 nyilvántartási számon szereplő, működési engedéllyel 

rendelkező Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár – Helytörténeti 

Gyűjtemény a Közgyűjtemények Kollégiuma 029/204/20 sz. döntése értelmében 

800.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az összegből a következő 

eszközök beszerzése történt meg: 

 

Albuplast Kft-től: 

 

tétel megnevezése mennyiség (db) bruttó ár (Ft) 

fedeles láda alj (zöld) 68 121.785 

fedeles láda tető (zöld) 68 49.614 

fedeles láda alj (szürke) 30 53.729 

fedeles láda tető 

(szürke) 

30 21.888 

fedeles láda alj 

(búzakék) 

14 25.074 

fedeles láda tető 

(búzakék) 

14 10.215 

összesen 112 alj+tető 282.305 
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Focusart Kft-től: 

 

tétel megnevezése mennyiség (db) bruttó ár (Ft) 

LORELEY II. raktári 

tárolódoboz tetővel (XL, 

59,5 x 45 x 14,5 cm) 

 

10 

 

86.805 

LORELEY II. raktári 

tárolódoboz tetővel (A2, 

66,8 x 55 x 6,5 cm) 

 

10 

 

73.787 

FILLA tároló (10 x 15 

cm) 4 zseb 

 

1000 

 

105.613 

FILLA tároló (13x18 

cm) 2 zseb 

 

1000 

 

105.613 

DEFT fotódoboz (4 

gyűrűs) 

 

20 

 

145.161 

Rekeszelő rács (56,8 

cm, 9 bevágás, 10 

rekesz) 

 

10 

 

4.267 

összesen 2050 521.246 

 

Elköltött összeg összesen: 282.305 Ft + 521.246 Ft = 803.551 Ft 

 

Mivel gyűjteményünk 1.018.237 Ft-ra pályázott, és 800.000 Ft-ot nyert, így az 

eredetileg tervezett költségvetést 218.237 Ft-tal csökkentettük, és a 200 db fedeles 

ládából (+alj) 112 darabot tudtunk megrendelni. 

Az állományvédelmi eszközök beszerzése és felhasználása 2021 tavaszán 

sikeresen megtörtént. A fedeles ládákba kerültek a Tiszai Vegyi Kombinát 

legsérülékenyebb iratai, dokumentumai, fotóalbumai és negatívtartó albumai. A 

DEFT fotódobozokba és a FILLA tárolókba kerültek a 10x15 cm-es, illetve a 
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13x18 cm-es fotók. A LORELEY II. raktári tárolódobozokba helyeztük el a 

nagyobb fotókat.  

Az új és korszerű ládák és dobozok segítségével sikerült a Tiszai Vegyi Kombinát 

archívumának kb. 60%-át a műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő 

tárolóeszközökben elhelyezni. Ezzel jelentős lépést tettünk azon célunk felé, hogy 

a TVK archívumát szakszerű, végleges, az iparvállalat múltjához méltó 

körülmények között tároljuk. Az új tároló- és csomagolóanyagok révén az 

állomány romlási folyamata megszűnt, illetve jelentősen lelassult, ugyanakkor az 

állomány rendszerezése, feltárása és átláthatósága is egyszerűbbé vált, amely 

megkönnyíti a feldolgozást és a kutatást. 
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A szakmai beszámoló az intézmény honlapján az alábbi linken érhető el. 

http://tmkk.tiszaujvaros.hu/index.php/intezmeny-altal-elnyert-palyazatok/helytorteneti-gyujtemeny/2110-allomanyvedelmi-restauralasi-tevekenyseghez-szukseges-szakmai-anyagok-es-eszkozok-beszerzese-2020

