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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 
A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által nyílt pályázatban hirdetett állományvédelmi, restaurálási 

tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése témában 

 
 

 

 A Dobó István Vármúzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzésére a Közgyűjtemények Kollégiuma, 2020-ban az igényelt 1.500.000 Ft támogatásból 

számunkra 1.300.000 Ft-ot ítélt meg.  

Ezzel a pályázati lehetőséggel a fa, fém-, illetve a textilrestaurátor műhelyünk fejlesztése keretében, olyan 

alapvető fontosságú eszközök és anyagok megvásárlását céloztuk meg, melyek mind a restaurálás, mind a 

mentesítés folyamán rendszeresen használatban vannak. Ilyen eszközök a farestaurátor műhely számára a 

szalagcsiszoló és körfűrész, a fémrestaurátor műhely számára a homokszóró, vagy a textilrestaurátor 

műhely számára a kárpittisztító és a polisztirolvágó. A mobil asztalosbak és lamináltlap a csomagolás 

lebonyolítását könnyíti a költözések során. A szakmai anyagok, vegyszerek a napi munkát támogatják. A 

különböző gyűjteményi egységek számára a tárgytípusoknak megfelelő tároló rendszerek lettek tervezve, 

figyelembe véve a műtárgyak igényeit a hosszú távú megőrzésük érdekében. A tároló rendszereken belül 

műtárgybarát segédanyagok felhasználásával (savmentes papír, természetes alapú pamutvászon, 

polietilénhab) alkalmazunk kitöméseket, alátámasztásokat az érzékeny műtárgyaknál. Jelen pályázati 

lehetőséggel speciális, egyes műtárgyak számára legyártott egyedi méretű savmentes dobozokat, valamint 

savmentes tekercses- és darabolt papírt sikerült beszerezni. 

A pályázati keretből vásárolt eszközök a mindennapi munka hatékonyabb, pontosabb elvégzését teszik 

lehetővé, elősegítik a megfelelő tárolási feltételek kialakítását. 

Az állományvédelmi osztály tevékenységéhez több gyűjteményi egységből terveztünk mentesítési és 

átköltöztetési feladatot. A munkát az előző évekhez hasonlóan most is meghatározta a 2008. évi gázosítás 

következtében sérült műtárgyállomány mentesítése, illetve költöztetése a Sas úti raktárból a Baktai úti 

raktárbázisba. Ezzel párhuzamosan zajlanak a raktár kialakítások, rendezések az újabb raktárbázison. 

 

  



 

 

 

 

A beszerzett anyagok és eszközök tételes felsorolása: 

Eszközök Megnevezés Mennyiség 

 Ceruzás homokszóró ESB 3 PLUS 1 db 

 Karcher kárpittisztító SE 6.100 1 db 

 Polisztirolvágó, lyukvágóval STYRO CUTTER PBT04 1 db 

 Ryobi RTS1800ES-G asztali körfűrész állvánnyal 1 db 

 Makita MT M 9400 szalagcsiszoló 1 db 

 Ellzett pillanatszorító  7 db 

 laminált bútorlap  2 db 

 EXTOL Fém fűrészbak állítható (9994) 2 db 

Anyagok   

 speciális savmentes dobozok 17 db 

 Savmentes papír 1000x1m tekercs 1 db 

 Savmentes papír A3 lap 500 db 

 Savmentes papír 75 x 100 cm lap  500 db 

 üveggyöngy homokszóróhoz 25 kg 

 Renaisance wax 2 db 

 porszívóporzsák 3 csomag 

 szürkelemez 5 db 

 modellgipsz 5 kg 

 csiszolópapír, festőszalag, ecsetek,  

 lenolaj, kromofág, alkonek  

 

  



 

 

 

 

A megnyert anyagi forrásból az elmúlt időszakban az alábbi, megelőző és aktív 

műtárgyvédelemhez kapcsolódó munkafolyamatokat valósítottuk meg. A munkák elvégzéséhez 

nagy arányban használtuk fel a pályázat által támogatott szakmai anyagokat és eszközöket  

Állományvédelmi feladat meghatározása 
Az érintett műtárgyak száma 

(db) 

Járásszékhely 2020 pályázathoz kapcsolódó tisztítási feladatok 

történeti textil gyűjtemény (rajta lévő fémgombok 394 db) 
106 

Járásszékhely 2020 pályázathoz kapcsolódó tisztítási feladatok 

iparművészeti textil gyűjtemény 
54 

Iparművészeti (Ciszter) gyűjtemény költözéséhez kapcsolódó 

feladatok 
130 

Néprajzi gyűjtemény költözéséhez kapcsolódó, 

Olajnyomatok, üvegképek tisztítása 
51 

Néprajzi gyűjtemény költözéséhez kapcsolódó, 

üveg tárgyak tisztítása 
46 

Néprajzi játék gyűjtemény költözéséhez kapcsolódó, 

tisztítás, restaurálás 
934 

Néprajzi gyűjtemény költözéséhez kapcsolódó, 

textil tárgyak tisztítása 
175 

Ziffer Sándor Galéria kiállítás képzőművészeti gyűjtemény 90 

Egri Bor Kóstoló virtuális kiállításhoz kapcsolódó minden 

gyűjtemény 
148 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2 40 

Történeti jelvény éremgyűjtemény tisztítása 53 

Régészeti gyűjtemény: konzerválás, restaurálás 128 

Régészeti gyűjtemény: konzerválás, restaurálás 736 

összes 3085 

 



 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

A szakmai beszámoló elérhetősége a honlapon: 

https://egrivar.hu/c/nka-szakmai-beszamolok 

Eger, 2022. 06. 25. 

https://egrivar.hu/c/nka-szakmai-beszamolok

