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Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat
I. d) Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére
Altéma kódszáma: 3505

Szakmai beszámoló
„AZ ÉRDI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY RAKTÁRÁNAK
KORSZERŰSÍTÉSE” című pályázatról
Azonosító: 3505/02677

1. A pályázat eredménye
A Magyar Földrajzi Múzeum gyűjtőköre 2008-ban kibővült a Helytörténeti Kiállítás
létrehozásával, mely a Felső u. 3. szám alatti épületben került elhelyezésre Érd Város
Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2004. (II.26.) ÖK számú határozatában foglaltak
alapján.

Az érdi Helytörténeti Gyűjtemény épületének utca felőli homlokzata

Az ílymódon a Magyar Földrajzi Múzeum kezelésébe került épületben a
kiállítótereken kívül két kiszolgáló helyiség kapott helyet, melyek közül az egyiket korszerű
raktárnak alakítottunk ki a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumánál 2013.
év folyamán elnyert pályázatnak köszönhetően. Itt említjük meg, hogy ezen kívül a 13/2013
(II. 14.) EMMI rendelet alapján megítélt támogatási összegből további fém polcokat sikerült a
raktárba felszereltetni, korszerű csomagolóeszközöket (irat és fotóanyag tárolásra alkalmas
dobozokat, tasakokat, palliumokat stb.) és egy Zibro DD 108-as párátlanító készüléket
vásárolni.
A raktárat az NKA által megítélt összegből lengőajtós, zárható fémszekrényekkel
szereltük

fel,

melyekben

biztonságosan

és

rendszerezetten

tárolható

a

muzeális

dokumentumanyag. A kis alapterületű helyiségben 1 db 180×60×40 cm-es szekrény 1 db
195×100×42 cm szekrény és 1 db 195x80x40 cm szekrény helyeztünk el.
Az új tárgy és dokumentumraktárnak kialakított helyiséggel a múzeum egy régi
hiányosságát pótolta és a muzeális helytörténeti anyag korszerű raktározásának kezdeti
lépéseit tette meg.
Jelen pályázati beszámoló pdf változatát elhelyezzük a Magyar Földrajzi Múzeum
által üzemeltett honlap www.foldrajzimuzeum.hu „Dokumentumok” „Pályázati beszámolók”
link alatt, mely mindenki számára elérhető és letölthető.

2. A szekrények leírása és tételes költsége:
A pályázaton elnyert összeg: 254.000 Ft volt, a szekrényekre összesen: 254.266 Ft-ot
költöttünk. A különbözetet a múzeum saját költségvetéséből pótolta. A kifizetés jogcíme a
pályázati szerződésnek megfelelően: tároló eszköz és szállítási költség.
1. szekrény
Méret: mélység 400 mm, szélesség 600 mm, magasság 1800 mm
Ár: 49.800 Ft+ÁFA = 63.246 Ft

2. szekrény
Méret: mélység 420 mm, szélesség 1000 mm, magasság 1980 mm
Ár: 79.500 Ft+ÁFA = 100.965 Ft

1. 2. szekrény szállítási költsége: 3.500 Ft+ÁFA = 4.445 Ft

3. szekrény
Méret: mélység 400 mm, szélesség 800 mm, magasság 1950 mm
Ár: 60.910 Ft+ÁFA = 77.356 Ft
Szállítási költség: 6.500 Ft+ÁFA = 8.255 Ft
Mindösszesen: 254.266 Ft (buttó)

Ezúton köszönjük meg a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma tagjainak a
számunkra kedvező döntés meghozatalát, mely lehetővé tette a fejlesztések elvégzését és az
NKA munkatársainak az adminisztrációval kapcsolatos ügyek intézését.

Érd, 2014. április 23.

Lehoczky Zsuzsanna
történész, helytörténeti munkatárs

Fényképes melléklet
A raktár kezdeti állapota a korszerű berendezések beszerzése előtt (2013. augusztus 12.)

A raktár jelenlegi állapota a korszerű berendezések beszerzését követően (2014. április 23.)

