
Pályázati szakmai beszámoló  

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma kiírására 

Pályázati azonosító: 209111/00147 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurátorműhely technikai eszközparkjának fejlesztése  

a Nádasdy Ferenc Múzeumban 

 

 

 

 

 

 

 



A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma döntése 600.000,- Ft összegű vissza nem térí-

tendő támogatást ítélt meg a 209111/00147 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél 

megvalósítására, azaz Restaurátorműhely technikai eszközparkjának fejlesztése a Nádasdy Ferenc Múzeum-

ban.  

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

gadott pályázatban leírtak szerint valósultak meg.  

 

A 39,35 % intenzitású támogatásból az alábbi eszközbeszerzés történt: 

− LFK175/G egykaros mobil elszívórendszer, Gáz/ Gőz elszívásához, 1 darab 

 

Az elmúlt évek során folytatódott a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum restaurátorműhelyének tech-

nikai fejlesztése. 2021.tárgyévben egy szalagfűrészt és egy mobil gépzsámolyt szereztünk be az 

NKA támogatásával. A faipari gép segítségével kiváltható lett több korábban kézi erővel végzett 

szakfeladat.  

Az NKA Múzeumok Kollégiumának mostani támogatásával a restaurátorműhely technikai eszköz-

parkjának munkavédelmi és egészségvédelmi szempontú bővítésére került sor. A műtárgyak resta-

urálása közben az egyes munkafolyamatok (tisztítás, konzerválás, szerkezeti kötés, felületkezelés) 

során az emberi szervezetre káros alapanyagok felhasználása is történik. Az anyagok elsősorban 

szerves oldószerek vagy azokat tartalmazó anyagok. A kisebb méretű műtárgyakat a több évtizedes, 

de még jól működő elszívó szekrénybe helyezve biztosíthatjuk a felhasznált oldószerek keletkező 

gázainak elszívását. A nagyobb tárgyak, műtárgybútorok esetében a tárgy nagysága megnehezíti a 

megfelelő munkavédelmi és egészségvédelmi technológia alkalmazását. A mobil elszívó berendezés 

beszerzése ezt a problémát oldotta meg. 

A bútorok esetében a helyi oldószeres kezelést eddig a műhely adott területén kellett elvégezni. Az 

oldószergőzök a szabad légtérbe kerültek, ami ellen szellőztetéssel és egyéni védőfelszereléssel, fél 

illetve egész állarc használatával tudott a restaurátor munkatárs védekezni.  

A mobil elszívó rendszer beszerzésével egy olyan berendezés áll a rendelkezésre, mely guruló lába-

zatával szabadon mozgatható, így a munkaterületen bárhol alkalmazható. A munkafolyamatok so-

rán a felső elszívókar, amely későbbiekben akár tovább bővíthető, a munkát végző szakember kör-

nyezetéből elszívja a káros anyagok gőzét, és azt egy aktív széntartalmú szűrőegységbe vezeti.  

Az eszköz így kettős célt lát el: csökkenti a dolgozóra ható, párolgó oldószerek okozta egészségügyi 

terhelést, valamint megakadályozza, hogy a szerves gázok a környezetbe kerülve környezeti terhe-

lést okozzanak. 

 

 



 

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 restaurátorműhely 

kialakításának részeként szerezte be a munkakörülmények biztonságosabbá tételét célzó berende-

zést, mellyel az eddigiekhez képest is egészségesebb munkakörnyezet kialakítását segíti.  

 

A beszámoló linkje a Nádasdy Ferenc Múzeum honlapján:  

http://nadasdymuzeum.hu/nka-muzeumok-kollegiuma-2022-08-29 

 

 

 

Sárvár, 2022. augusztus 29. 

 

Takács Zoltán  

intézményvezető 

 

 



Fotómelléklet 

Pályázati azonosító: 209111/00147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEMZETI KULTURÁLIS ALAP                    

Múzeumok Kollégiuma  
_____________________________________________________ 

                                                                                      Pályázati azonosító: 209111/00147 
 

Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támoga-

tásra történő alkalmazhatóságáról 

 

Alulírott Takács Zoltán a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár (9600 Sár-

vár, Várkerület 1.) képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység 

tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében em-

lített állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. és 196. 

pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek*. 

Nyilatkozom, hogy a jelen pályázat alapján nyújtott támogatást a 651/2014/EU rendeletnek 

a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 

létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső ré-

giókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 

702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében tör-

ténő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 

2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 

651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 53. cikke szerinti, a kultúrát és a 

kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként (állami támogatás) vettem 

igénybe. 

A támogatás felhasználására az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett 

részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET 

főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támoga-

tásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával került sor. 

 

Kelt: Sárvár, 2022. augusztus 29.  

............................................ 

pályázó képviselője 

 

 

 

 

*A Közlemény - 34. és 196. pontjában meghatározott feltételek: 

a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam benyújtott pályázatba 

foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el működési költségek legalább felét, 

b) a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar állampolgárok fog-

ják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz). 



 
 


