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Tisztelt Vállalkozó! 

 

Az SKHU/1601/1.1/063 számú, “Connecting Heritages” című projekt keretében ajánlatkéréssel 

fordulunk Önhöz. 

 

Ezúton felkérjük, hogy a mellékelt ajánlati sablon alapján adjon árajánlatot a fenti pályázat 

megvalósítása érdekében a Petőfi Irodalmi Múzeum részére az infrastruktúra és kivitelezés költségnem; 

építés, rekonstrukció és épületek renoválása, kivitelezés és infrastruktúra költségsor (7.1 Construction, 

reconstruction and renovation of buildings, works, infrastructure) terhére a Széphalmon álló (3980 

Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.; hrsz. 4057) Kazinczy Emlékcsarnok és Sírkert alább 

felsorolt kő- és fémrestaurátori feladatainak elvégzésére. 

 

I. Az épületet körbevevő hármas, vörös homokkő lépcsős talapzat hiányzó és rosszul 

kivitelezett fugázásának javítása, visszahelyezése: 

– az instabil fugák eltávolítása és a hiányzó fugák pótlása a vörös homokkővel azonos megjelenésű 

kiegészítő-fugázó anyaggal; 

– a kimozdult lépcsőelem visszahelyezése és rögzítése. 

Az állapot szemléltetéséről lásd az 1–6. számú képeket. 

 

II. Az épületen, a bejárati árkád alatti részt kivéve, körbefutó, 18m2-nyi keménymészkő 

lábazat sáv repedéseinek és kipergéseinek javítása, valamint felfényezése az alábbi 

fázisokban:  
– a táblák hibáinak színre kevert javítása; 

– a táblák felfényezése; 

– kültérben alkalmazott színmélyítő és hidrofóbizáló hatású utókezelése (Bellinzoni XP). 

Az állapot szemléltetéséről lásd az 1-2. és 7-9. számú képeket. 

 

III. A lábazatot alulról-felülről keretező, körbefutó, tagozott lábazati és övpárkány 

sérüléseinek, mállásainak, elvált kiegészítéseinek pótlása, korrekciója: 

– a sérült és levált részletek színazonos restauráló habarccsal történő kiegészítése. 

Az állapot szemléltetéséről lásd az 1-2. és a 10-14. számú képeket. 

 
IV. Falfelület repedéseinek, elszíneződött javításainak korrekciója: 

– a repedések, régi javítások színazonos restauráló habarccsal történő kiegészítése, színezése. 

Az állapot szemléltetéséről lásd az 1-2. és 15-18. számú képeket. 

 

Tárgy Felkérés ajánlattételre 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. január 28. 
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V. Hátsó timpanonon és a főhomlokzati timpanonon lévő mállásból adódó csorbulások 

kiegészítése: 

– a sérült és levált részletek színazonos restauráló habarccsal történő kiegészítése. 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 19-20. számú képeket. 
 

VI. Koronázó párkány fugáinak, hiányainak és elszíneződéseinek javítása: 

– a fugák és hiányok színazonos restauráló habarccsal történő kitöltése illetve kiegészítése; 

– az elszíneződések tisztítása, szükség szerint tömörítése és kőszínre való patinázása. 

Az állapot szemléltetéséről lásd az 1-2. és 21-24. számú képeket. 
 

VII. A kőfelület (oldalfalak, tagozott párkányok) hidrofóbizáló kezelése: 

– felületvédelem (a tufa felületek esetében Funcosil SNL-kezelés); 

– a lépcsős alépítmény, a két oldalfal, (a lábazati és övpárkány, a tufa tömbökből rakott fal, a felső fríz és 

a koronázó párkány), valamint az első és hátulsó árkád elemei is része a feladatnak. 

 

VIII. A bejárati és a hátsó árkád mennyezetén lévő gipsz rozetták plasztikai hiányának 

pótlása, és színretusa állványról: 

– az árkádos előtér mennyezetén lévő gipsz rozetták korábban erősen átázhattak, mert mindegyiken 

látványos kimosódás látható, amit plasztikailag, majd színben is javítani kell. 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 25-27. számú képeket. 
 

IX. Az ajtó fölötti repedések tömítése: 

– az ajtótok körül és az ajtó-áthidalón lévő repedés, kipótlása színazonos restaurátor habarccsal. 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 28-29. számú képeket. 
 

X. Az oszloplábak cementes javításainak korrekciója és patinázása: 

– az oszloplábak esetében a jórészt cementes anyaggal javított lábazati részek patinázása kőszínre, és a 

kikopott kőfelületek tisztítása, tömítése, patinázása szükséges. 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 30-32. számú képeket. 
 

XI. A hátsó oldali árkád alatt lévő, több darabba tört síremlék restaurálása, összeépítése és 

a Múzeum épületében való elhelyezése: 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 33-35. számú képeket. 
 

XII. Sírkerítés hiányzó öntöttvas elemeinek pótlása, a szakszerűtlenül toldott elemeinek 

cseréje a meglévő festék eltávolítása alapozása és festése két rétegben:  

– a hiányzó elemek mintájául a más szakaszokon meglévő, azonos elemeket kell felhasználni; 

– a mintavétel érdekében a szükséges minták helyszíni leszerelése (palmetta-csúcs, 

szalagmotívumok, csavart kialakítású korlát-szakaszok) és öntőformaként felhasználása; 

– az eredeti és újraöntött elemek visszaépítése; 

– a meglévő festék eltávolítása az egész sírkerítésről; 

– az egész sírkerítés felületvédelme: alapozás, majd festés két rétegben. 

Az állapot szemléltetéséről lásd a 36-39. számú képeket. 
 

XIII. Restaurátori terv készítése és engedélyeztetése saját névre. 

 

A munkák elvégzésének szerződésben rögzítendő, tervezett határideje 2021. március 20. 

 



 3 

Mellékelten csatoljuk: 

1. Műemléki alapdokumentáció (Máté Zsolt, 2019) 

2. Ajánlati sablon  

3. Képmelléklet 

 

Ajánlattételi határidő: 2021. február 7. 

 

Helyszíni bejárást Nyiri Péterrel, A magyar Nyelv Múzeumának igazgatójával való egyeztetés után 

tudunk biztosítani. Elérhetősége: +36 30 284 8780; nyiri.peter@nyelvmuzeum.hu. 

 

Kérjük, hogy árajánlatát e-mailen cégszerűen aláírva szíveskedjen benyújtani a szentea@pim.hu és a 

gyapayl@gmail.com címre. 

 

Megtisztelő válaszára várva, 

         üdvözlettel,  

 

 

          Gyapay László 

                    projektvezető 
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