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A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma döntése 1.200.000,- Ft összegű vissza nem té-

rítendő támogatást ítélt meg a 204105/03565 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél 

megvalósítására, azaz Állományvédelemi. restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 

beszerzése. 

A pályázati tevékenység a következőkben leírt módon befejeződött. Az elvégzett feladatok az elfo-

gadott pályázatban leírtak szerint valósultak meg.  

 

A 78,7 % intenzitású támogatásból az alábbi beszerzések történtek: 

− P+ HBS400 N típusú szalagfűrész 

− P+ MB700 típusú mobil szalagfűrész 

− 5 db kétajtós fémszekrény (BLAX – DOCUCAB 800x1850x400 mm) 

− Savmentes papírdobozok elülső lehajtható füllel, mérete 28x39x10 cm , 67 db. 

− Fotóboríték, 9x13 cm, 400 db  

− Fotóboríték, 10x15 cm, 200 db 

− Fotóboríték 18x24 cm, 100 db 

− Fotó- és üvegnegatív dobozok 30x19x12,5 cm, 50 db 

 

A restaurátorműhely technikai eszközparkjának fejlesztése kiemelt a sárvári múzeum kiemelt fel-

adata az intézmény 2018-ban elfogadott Állományvédelmi Stratégiájának a megfelelően. A múzeum 

szakrestaurátora a restaurátorműhelyben elsődlegesen fa alapú tárgyakkal, főként műtárgy bútorok 

esztétikai helyreállításával foglalkozik. A faanyag megmunkálása kézi kisgépekkel történet, ami ne-

hézkessé tette a faanyag megmunkálását. Emellett egyes műveleteket (pl. a történeti bútorok felü-

letét borító, díszítő svartni borítás fűrészelése) kézi kisgépekkel nem lehetséges. A beszerzett sza-

lagfűrész ezért e munkák elvégzését is lehetővé teszi. Kivitelezhetővé vált a felhasználásra kerülő 

faanyag szabászati feldolgozása, forma, alakvágása síkfelületek szétválasztó vágása.  

A korábban szintén NKA pályázati támogatásának köszönhetően beszerzett kombinált gyalugép a 

faanyagok másodlagos feldolgozását, valamint a restaurálás alapanyagainak kialakítását, előkészíté-

sét tette lehetővé. A szalagfűrész viszont a restaurálás technikai alapját, hátterét biztosítja.  

 

A sárvári múzeum történeti gyűjteménye változatos anyagot őriz. tárgyakat, dokumentumokat és 

fotókat egyaránt. A pályázat keretében archiválási kartonokat, savmentes papírdobozokat szerez-

tünk be, melyek segítségével újracsomagoljuk a már több mint két évtizede savmentes tartókba 

rendezett iratokat, illetve megfelelő műtárgykörnyezetet biztosítunk az újonnan beleltározásra ke-

rült dokumentációs egységeknek a beszerzett kétajtós fémszekrényekben.  



A Fotónegatív-gyűjteményben őrzött eredeti forrásértékű fényképfelvételek anyagukat tekintve 

üvegnegatívok, celluloid negatívok és papíralapú előhívatok. A pályázat keretében az üvegnegatívok 

számára szereztünk be tárolóeszközöket, különböző méretű fotóborítékokat. 

A pályázati tevékenység keretében a múzeum újabb előrelépést tett a 2018-ban elfogadott múzeumi 

stratégiai tervben a Restaurálási feladatok, műtárgyraktár című fejezetben megfogalmazott célok eléré-

séhez. 

A dokumentum helyzetelemzés alapján állapította meg a fejlesztési irányokat, melyek a következők: 

I. Önálló, alapfelszereltséggel bíró restaurátor műhely kialakítása 

II. A műtárgyraktár teljes, a műtárgyvédelem szempontjai szerint történő átalakítása 

– megfelelő műtárgykörnyezet feltételeinek megteremtése (állandó hőmérséklet, páratarta-

lom, por- és páramentes világítás) 

– a műtárgyak az előírásoknak megfelelő műtárgykörnyezetben kerüljenek elhelyezésre 

III. A kiállítótérben a műtárgyvédelmi szempontoknak is megfelelő bemutatórendszer létreho-

zása (pl. dobogó a bútoroknak, vitrinek) 

A pályázat segítségével az I. pontban megfogalmazott megfelelő felszereltségű restaurátor műhely 

kialakításának részeként szerezte be a múzeum a restaurálási tevékenység hátterét biztosító szalag-

fűrészt. A II. pontban megfogalmazott megfelelő műtárgykörnyezet kialakítását pedig a beszerzett 

tárolóeszközök biztosítják. 

 

A beszámoló linkje a Nádasdy Ferenc Múzeum honlapján:  

http://nadasdymuzeum.hu/palyazati-szakmai-beszamolo-2022-06-29 

 

Sárvár, 2022. június 29. 

 

Takács Zoltán  

intézményvezető 

 

 



Fotómelléklet 
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