
MŰTÁRGYSZÁLLÍTÁSSAL K APCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A Szépművészeti Múzeum a belföldre történő műtárgyszállítások esetén is a nemzetközi 
sztenderdeknek megfelelő szállítást ír elő, indokolt esetben azonban, vezetői jóváhagyást 
követően a Kölcsönvevő eltérhet az alábbi előírásoktól.

Csomagolás

A műtárgyakat tulajdonságaikra való tekintettel, egyéb megállapodás hiányában, szállítás-
kor az igénybevétel és az állagmegőrzés szempontjából megfelelően, szakszerűen kell cso-
magolni, hőszigetelt, savmentes anyagokkal bélelt, vízálló, hermetikusan zárható ládákba.

A Szépművészeti Múzeum egyes műtárgyak esetében speciális ládaigényeket és csomago-
lási feltételeket határozhat meg.

Az el- és visszaszállítás során használt ládák számára a szállítás tervezett időpontját megelő-
zően 24 órás akklimatizációs időszakot kell biztosítani.

A visszaszállítás során a műtárgyakat lehetőség szerint ugyanabba a csomagolóanyagba kell 
visszacsomagolni.

A szállítmányozás során, egyéb megállapodás hiányában, a műtárgyakat az út minden ál-
lomásán a Szépművészeti Múzeum hivatalos megbízottjának kell kísérnie. A Kölcsönvevő 
köteles viselni minden ezzel kapcsolatban felmerülő költséget, beleértve az utazás, a szállás 
és a napidíj költségeit. A napidíjnak fedeznie kell az étkezés és a helyi közlekedés költségeit.

Szállítmányozás

Közúti fuvarozás esetén a műtárgyak szállításakor, egyéb megállapodás hiányában

• csakis a szállítmány jellegére nem utaló, zárható, a vezetőfülkétől elválasztható, ablak 
nélküli raktérrel rendelkező szállító gépjármű alkalmazható.

• a fedélzeten minimum 2, mobiltelefonnal ellátott sofőrnek kell tartózkodnia, akik közül 
legalább az egyik folyamatosan a járműben tartózkodik. Követelmény a szállítmány 
folyamatos felügyelete; a gépjármű személyzete nem hagyhatja őrizetlenül a gépjár-
művet, legalább 1 főnek folyamatosan a gépjárművön kell tartózkodnia. Amennyiben 
ez nem lehetséges, a gépjármű a rendőrség vagy a Szépművészeti Múzeum által elfo-
gadott más személy vagy szerv állandó felügyelete alatt kell álljon.

• a műtárgykísérő részére külön ülés, illetve 3 személy szállítására szóló forgalmi enge-
dély biztosítása szükséges.

• hőszigetelt, álló helyzetben is klimatizált, a műtárgyak és a ládák rögzítésére alkalmas 
rakodótér biztosítása szükséges.

• a gépjárműnek rendelkeznie kell légrugóval, emelőfallal, riasztórendszerrel, műholdas 
nyomkövetővel, poroltó készülékkel.

Több műtárgy kölcsönzése esetén a műtárgyak mérete mellett műtárgybiztonsági szem-
pontok és a műtárgyak értéke is befolyásolhatja, hogy hány jármű szükséges a szállításhoz.



Minden esetben követelmény a közvetlen, direkt szállítás.

A gépkocsivezetők olyan vezetési módszerre kötelezettek, amely figyelembe veszi a szállított 
tárgyak természetét, érzékenységét és értékét.

Gyűjtőszállítás kizárólag a Szépművészeti Múzeum külön, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

Amennyiben a Kölcsönvevő szállítmányozó útján kíván gondoskodni a műtárgyak el- és 
visszaszállításáról, a szállítmányozó cég megbízásához a Szépművészeti Múzeum előzetes 
hozzájárulása szükséges.

A Szépművészeti Múzeum fenntartja magának a jogot, hogy a Kölcsönvevő által kiválasztott 
szállítmányozó cégtől eltérő cég megbízását kérje, amennyiben műtárgybiztonsági okokból 
indokoltnak tartja. A Szépművészeti Múzeum a szállítmányozó cég műtárgy-szállítmányozá-
si tapasztalatának alátámasztására referencia benyújtását kérheti.


