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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 

 

Pályázati azonosító: 204105/03587 

 

Pályázati cél: Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzése 

 

Pályázati téma megnevezése: Fémszekrények beszerzése a plakát, térkép és a képzőművészeti 

anyag megfelelő tárolásához  

 

Beszerzett anyagok és eszközök: 

 

A0 méretű 5 fiókos rajztároló 

- 440x1350x980 mm 

- 116 kg 1 db  

- Fiók mérete: 50x1284x952 mm 

- I.o. hidegen hengerelt acéllemezből 

-  Erős hegesztett szekrénytest 

-  Dupla kalapprofil merevítések a tető- és fenéklemezen illetve a fiókokon 

- 2 kulcsos központi fiókzár, 75%-ig kihúzható fiókok 

- Fiókonként 2db bútorfogantyúval 

- A fiókok teherbírása 35 kg egyenletes súlyelosztás mellett 

- Elektrosztatikus porszórt felület 

- fiók, palást: RAL 7035 STR Világosszürke 

 

A1 méretű 10 fiókos rajztároló 

- 795x1000x730 mm 

- 125 kg 1 db  

-  Fiók mérete: 50x934x702 mm 

- I.o. hidegen hengerelt acéllemezből 

- Erős hegesztett szekrénytest 

- Dupla kalapprofil merevítések a tető- és fenéklemezen illetve a fiókokon 

- 2 kulcsos központi fiókzár, 75%-ig kihúzható fiókok 

- Fiókonként 2db bútorfogantyúval 

- A fiókok teherbírása 35 kg egyenletes súlyelosztás mellett 

- Elektrosztatikus porszórt felület 

- fiók, palást: RAL 7035 STR Világosszürke 
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Állományvédelmi munka értékelése, eszközbeszerzés hasznosulása  

 

A támogatás segítségével beszerzett A0 és A1 méretű fiókos rajztárolók műtárgyvédelmi 

szempontból hiánypótló eszköznek bizonyulnak, hiszen a múzeum központi nagyraktárában 

(1181, Bp., Margó Tivadar u. 116-118.) őrzött plakátok, térképek, illetve a képzőművészeti 

anyag megfelelő elhelyezését tudjuk ezáltal biztosítani, így védve azokat a környezeti 

hatásoktól.  

Munkatársaink mindkét rajztárolót sikeresen beépítették a már meglévő, azonos méretű tárolók 

közé, ezzel egységes, jól átlátható tárolási rendszert létrehozva. Ezt követően elkezdtük a 

sérülékenyebb helyi térképek és plakátok elhelyezését a fiókokba, elegendő helyet biztosítva 

annak a 279 db-ból álló Zala Tibor művészeti alkotásnak, mely két hete érkezett meg 

intézményünkbe. A témákban és technikákban gazdag gyűjtemény legnagyobb arányban, 

sokszorosított (litográfia, linómetszet, cinkmaratás, dombornyomás, rézkarc) és egyedi 

grafikákat tartalmaz. Emellett pedig művészi igénnyel megfogalmazott, dekoratív plakátok 

találhatóak az anyagban. A jórészt paszpartu nélküli grafikai lapok, vázlatfüzetek illetve 

plakátok felmérése, leltározása valamint savmentes papírtokba helyezése megkezdődött, és 

ezzel párhuzamosan folytatódik a tárolók feltöltése. 

 
 

 
 

  

Budapest, 2021. 12. 08.        Szabó Zsófia Lilla  

        művészettörténész - muzeológus 
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