
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Janus Pannonius Múzeum Új- és Legújabb kori Történeti Osztályának papír 

alapú műtárgyainak állományvédelmét szolgáló szakmai anyagok és a 
restaurátor műhely munkáját segítő analitikai eszköz beszerzése pályázathoz. 

Pályázati azonosító: 3533/00236 
 
 

 
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatának segítségével a Janus Pannonius 
Múzeum Várostörténeti osztályához tartozó restaurátor műhely munkáit segítő 
anyagok és eszközök vásárlása valósulhatott meg. A gyűjtemény nagy mennyiségű 
papír és bőr tárgyainak tisztításához szükséges szakmai anyagok,  valamint egy a 
tárgyak analitikai vizsgálatát segítő digitális mikroszkóp és állvány került beszerzésre 
összesen 225.250Ft + Áfa értékben. A műhelymunka során megtörtént a tárgyak 
tisztítása, konzerválása, megelőző műtárgyvédelme, elvégeztük a kezelésbe vont 
tárgyak anyagvizsgálatát, meghatároztuk az esetleges károsodásokat, illetve felmértük 
a készítés során alkalmazott technikákat. A pályázati munka eredményeként 
megvalósult az általunk tervezett: 
 

• 300 db fotó tisztítása, konzerválása. 
A Janus Pannonius Múzeum Új- és Legújabb Kori Történeti Osztályán az 
előző években kialakított fotótár anyagának rendbetétele, a tárolási 
körülmények javítása, az albumok, üvegnegatívok és papírképek tisztítása, 
konzerválása, valamint azok átcsomagolása. 

 
• 1800 db ipartörténeti anyag megelőző védelme. 

 
o A nagyszámú, elsősorban a 19. századi, Pécs-Baranya területén 

fellelt iparos és gyári számlagyűjtemény átcsomagolása. A 
számlaegységek palliumban egyben tartva, az egyes számlákat 
savmentes fátyolpapírral elválasztva kerültek savmentes 
kartondobozokba. 

o Az egykori Hunor pécsi kesztyűgyár papír szabásmintáinak és 
a bemutatókra használt bőrkesztyű mintadarabjainak megelőző 
műtárgyvédelmét szolgáló átcsomagolása. 

 
Éves munkabeszámoló - Műtárgyvédelem 

 
A központi állományvédelmi feladatok 2015. évi teljesítése: 
 
- Munkavégzés a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi 
feladatihoz nyújtott támogatásokról szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet5. § (3.) 
bekezdése alapján. 
- A megye vidéki helyszínein lévő muzeális kiállítások, gyűjtemények bejárása. 
Szaktanácsadással 22 helyszín látogatására került sor, a munkát Frimmel Sára, Millei 
Ilona végezték. 



- A rendelethez kötődő állományvédelmi feladatok írásos összefoglalása, helyszíni 
bejárásokkal kapcsolatos észrevételek összegzése. Leadás a szakminisztérium 
számára: 2015. november 10. Frimmel Sára, Millei Ilona. 
- A JPM, valamint a vidéki muzeális gyűjtemények tároló dobozigényének felmérése 
az Országos Állományvédelmi Bizottság számára. Frimmel Sára, Millei Ilona.  
- A szigetvári vár új állandó kiállításának műtárgyvédelemmel kapcsolatos munkái: 
állományvédelmi állásfoglalás összeállítása, kapcsolattartás, ügyintézés. Millei Ilona. 
 

 
 2014. tény 2015. terv 2015. tény 
Megelőző állományvédelemre szoruló 
összes műtárgy száma 

90510 91000 90758 
 

Aktív állományvédelmi kezelésre 
szoruló összes műtárgy száma 

19395 19500 19448 

Tárgyévben megelőző 
állományvédelembe vont összes 
műtárgy száma 

3000 1500 608+3800* 

Tárgyévben aktív állományvédelmi 
kezelésbe vont összes műtárgy száma 

1500 1500 35 

Állományvédelmi beavatkozás alá 
vont és az állományvédelmi kezelést 
igénylő teljes állomány aránya (%) 

4% 2,7% 4% 

Állományvédelmi felelős helyszíni 
bejárása (muzeális intézmények 
száma, alkalmak száma) 

  ld. 
mellékletben 

*-al jelölt 608 db tisztítás, konzerválás, 3800 db átcsomagolás, jobb 
állományvédelmi körülmények közé helyezés. 

 
a) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2015. évi feladatok  

Múzeumi műtárgyvédelmi felelősök munkájához kapcsolódó 
összmúzeumi tevékenység: 
- A JPM Történeti Osztály gyűjteményi raktárainak kártevők elleni 
védelme. A monitoring tevékenység az NKA pályázatokhoz kapcsolódott. 
Munkavégzés: Pápay Kornélia.   

- Továbbképzés: Pápay Kornélia állományvédelmi továbbképzésen vett 
rész 2015-ben. 
- az érem / numizmatikai gyűjteménycsoport szakmai rendezési munkáival 
párhuzamosan azok átcsomagolása, jobb tároló körülmények közé 
helyezése is megtörtént (2000 db), a munka 2016. évben folytatódik.    

 
 
b) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2015. évi feladatok 

teljesülése: 
- A vajszlói Kodolányi János Emlékmúzeum könyvanyagának tisztítása: 
52db, Frimmal Sára.    
- A Történeti Osztály gyűjteményéből textiltárgyak, vesszőből készült 
tárgyak tisztítása: 
 8 db,Millei Ilona.  
- A szigetvári vár állandó kiállításán kiállított antik szőnyegek 
restaurálása: 2 db, Millei Ilona.  



- Az NKA pályázathoz kapcsolódó restaurátori munka, fotók tisztítása, 
csomagolása: 
 300db, Frimmel Sára, Millei Ilona. 
- A JPM Néprajzi Osztály gyűjteményéből textiltárgyak tisztítása: 11 db, 
Millei Ilona. 
- Az ibafai kiállítás tárgyi anyagának tisztítása Millei Ilona instrukciói 
alapján: 260 db , Perencz Jánosné gyűjteménykezelő. 
- Szigetvári várban történő kiállításra – fegyverek, fatárgyak restaurálása, 
külső szakrestaurátori munkával 22 db. 

 
 

I. Pályázati tevékenység  
 
a) Pályázati projektek 

 
A JPM / állományvédelmi felelős: Vidéki muzeális intézmények állományvédelmi 
fejlesztése c. pályázatokban való részvétel 2015. évben: 
a).  Majsi Tájház.  
b).  Mecseknádasd, Német Nemzetiségi Tájház. 
c). Vajszló, Kodolányi János Emlékmúzeum (a megítélt támogatást a pályázó 
Önkormányzat nem vett igénybe). 
- Az állományvédelmi pályázatokhoz kapcsolódóan monitoring tevékenység zajlott / 
Pápay Kornélia végezte. 
 

 


