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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

NKA Múzeumok Kollégiuma 

 

Pályázati azonosító: 209111/00098 

 

Pályázati cél: Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzése 

 

Pályázati téma megnevezése: Párásító és párátlanító készülékek beszerzése  
 

Beszerzett anyagok és eszközök: 

 

BRUNE125  légnedvesítő készülék  

0,95l/H, 120 m³, víztartály: 11L, méretek: 44x28x30cm, 5,2 kg 

Meaco Párátlanító készülék  

25L 200 m³, 25,4L/nap, 5L tartály, 38x64,5x29 cm, 15 kg 

 

 

Állományvédelmi munka értékelése, eszközbeszerzés hasznosulása  

 

A támogatás segítségével beszerzett Brune125 légnedvesítő és a Meaco párátlanító készülékek 

műtárgyvédelmi szempontból létszükségletűnek bizonyultak, ugyanis ezáltal tudjuk biztosítani 

a 2022. március 31-én megnyílt Buna Konstantin festőművész-tanár állandó kiállításának 

helyet adó galéria épületünk megfelelő környezeti paramétereinek fenntartását. A galéria 

épületben, amely mintegy 80 m2-es kiállítóteret foglal magában, összesen 17 db műtárgy van 

kiállítva. Többek között akvarellek, tusrajzok, olajfestmények és zománc technikával készült 

műalkotások. Az épület megfelelően hőszigetelt, és két nagy teljesítményű klímaberendezés 

van benne elhelyezve. A pályázatban igényelt Testo hő- és páramérő műszert végül múzeumi 

költségvetésből vásároltuk meg, hogy a környezeti értékeket az állományvédelmi 

szempontokhoz igazodva, pontosan tudjuk mérni. A készülékek a célnak megfelelően 

működnek, biztosítják az előírásoknak megfelelő, kiegyensúlyozott páratartalmat. 

Szakmai beszámoló a múzeum honlapján: 

https://www.tomorylajos-muzeum.hu/a-muzeum/palyazatok-elismeresek/ 

 

Budapest, 2022. június 28. Szabó Zsófia Lilla 

művészettörténész-muzeológus 
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NEMZETI KULTUMLIS ALAP

Muzeumok Kolll~giuma

Palyazati azonosito: 209111/00098

Nyilatkozat

az unios allami tamogatasi szabalyoknak a Kedvezmenyezett reszere nylijtando
tamogatasra tiirteno alkalmazhatosagarol

Alulfrott Heilauf Zsuzsanna a Tomory Lajos Muzeum kepviseleteben eljarva kijelentem, hogy
az altalam megval6sftott tevekenyseg tekinteteben az Eur6pai Uni6 miikiideserol sz6l6 szerzodes
107. cikkenek (1) bekezdeseben emlftett allami tamogatas fogalmarol szolo bizottsagi
kiizlemeny (2016/C 262/01) 196. pontjaban meghatarozott, az alabbiakban felsorolt feltetel
teljesiilt:

a tamogatand6 tevekenysegbol megval6sul6 szolgaltatasokat els6sorban magyar
allampolgarok veszik igenybe, ezert a tamogatasban reszesftett tevekenyseg mas
tagallamok piaeaira es fogyaszt6ira legfeljebb marginalis hatast gyakorol.

Jelen nyilatkozattal kotelezettseget vallalok arra, hogya feltetel telesiileset alatamaszt6 tenyeket,
koriilmenyeket es bizonyftekokat a szakmai beszamol6ban reszletesen bemutatom az alabbiak
szerint:

1. A tamogatott tevekenyseg megval6sftasi helyenek (helyszfneinek) ismertetese,
2. A tamogatott tevekenyseg eeljanak ismertetese, es a megval6sulas koriilmenyeinek

bemutatasa (a programmal elerend6 eel, a megval6sftasban resztvev6k, a szolgaltatast
igenybe vev6k korenek ismertetese).

Kelt: Budapest, 2022. junius 27.
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NEMZETI KULTUMLIS ALAP

Muzeurnok Kollegiurna

Palyazati azonosit6: 209111/00098

Nyilatkozat

az uni6s allarni tarnogatasi szabalyoknak a Kedvezrnenyezett reszere nyUjtand6
tarnogatasra tiirteno alkalrnazhat6sagar61

Alulfrott Heilauf Zsuzsanna a Tornory Lajos Muzeurn kepviseleteben eljarva kijelentem, hogy
az altalam megval6sftott tevekenyseg tekinteteben az Eur6pai Vni6 muk6cteser61 sz6t6 szerz6des
107. cikkenek (1) bekezdeseben emlftett allarni tarnogatas fogalrnar61 sz616 bizottsagi
kiizlerneny (2016/C 262/01) 34. pontjaban rneghatarozott, az alabbiakban felsorolt feltetel
teljesiilt:

a tamogatand6 tevekenyseg nem min6sill gazdasagi tevekenysegnek, az altalam
benyujtott palyazatba foglalt tevekenysegek kapcsan piaci beveteleim nem erik el
muk6desi k6ltsegek legalabb felet.

Jelen nyilatkozattal k6telezettseget vallalok arra, hogy az altalam benyujtott beszamol6ban a fenti
feltetel telesilleset alatamaszt6 tenyeket, k6rillmenyeket es bizonyftekokat helyszfni ellen6rzes
eseten rendelkezesre bocsatom, tovabba a penzilgyi elszamolas saran a tamogatott
tevekenyseggel kapcsolatban felmerillt k6ltsegeket jogcfmek szerinti bont;~sban, reszletesen
bemutatom.

Kelt: Budapest, 2022. junius 27.
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