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A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI VONATKOZÁSAI 

 

 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum restaurátor műhelyében a leépítéseket és nyugdíjba vonulásokat 

követően 2 fő teljes munkaidős szakképzett restaurátor maradt, akik 1984, illetve 1986 óta folyamatosan 

munkatársai az intézménynek. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiemelkedően nagyszámú tárgyegyüttesének állagmegóvási és 

restaurálási munkáit mostoha körülmények és elavult eszközkészlettel végeztük.  

A restaurátor műhely a 80-as évektől kezdve alap-felszereltségű volt. Csupán faipari barkácsgéppel, 

oszlopos fúrógéppel, kettős faliköszörűvel és egy kézifúróval rendelkeztek.  

Ezek a korszerűtlen, elavult gépek, a munkavédelmi előírásoknak sem feleltek meg. Nagy problémát 

jelentett a munkálatok közben keletkező por elszívása is.  

Nagy örömükre és hasznunkra szolgált az NKA pályázati lehetősége a műhely eszközeinek, szakmai 

anyagainak beszerzésére. 

A beszerzett eszközök az általános munkafeltételeket több éven keresztül minőségileg javítja, illetve 

megoldotta a porelszívást. 

A munka minőségét javító beszerzett eszközök a következők: 

1.) Akkumulátoros fúrógép – helyszíntől függetlenül, vezetékes áram hiányában is használható 

2.) Vezetékes fúrógép – ipari teljesítményre képes, fémtisztításhoz alkalmas 

3.) Porelszívó készülék – munkavédelmi- és balesetvédelmi előírásoknak való megfelelést szolgálja 

4.) Fali kettősköszörű – tárgyak bontásához, szerszámélezéshez megfelelő, hasznos szerszám 

Ezen kívül a pályázati forrás lehetővé tette még, egy dekopírfűrész beszerzését is, amely a tárgyak 

kiegészítésekor, pótlások elkészítésekor elengedhetetlen szerszám. 

A  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények  Kollégiuma  támogatásának köszönhetően a Fonás-Szövés 
Eszközei Gyűjtemény teljes anyagának tisztítási és konzerválási munkálatainak minőségi elvégzése biztosítja 
a gyűjtemény tárgyainak fennmaradását. Mivel a múzeumok egyik elsődleges feladatai közé tartozik a 
műtárgyak minél jobb állapotban való megtartása, ezúton alkalmunk nyílt ezt a változatos és gazdag 
gyűjteményt kiállítható és kutatható állapotban megőrizni. Tekintve, hogy a tárgyak elsősorban fa és fém 
elemekből állnak, a most megkapott megfelelő kezelés után biztosított hogy állapotuk sok éven át 
változatlan marad.   



 

 

A MEGVALÓSÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE 

 
A korábbi, barkács-minőségű és munkavédelmi előírások szerint szabálytalan szerszámokat tudtuk a 
pályázati forrásból lecserélni korszerű, nagyobb teljesítményű eszközökre. Megoldottá vált a restaurátor 
műhelyben a keletkező por elszívása is. 
Fenti eszközbeszerzések lehetővé tették a precíz és a korábbiakhoz képest gyorsabb munkavégzést.  
A tervezett eszközbeszerzés 100 %-ban megvalósult! 
 
A  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények  Kollégiuma  támogatásának köszönhetően a Fonás-Szövés 
Eszközei Gyűjtemény teljes taktári anyagának tisztítási és konzerválási munkálata 100%-ban megvalósult. 
 
Konzerválás előtt:  
 

            
 
Konzerválás után:  
 

                       
 
 
 
A gyűjtemény darabjai túlnyomó részt a 19. század végéről és a 20. század elejéről származó, a fonás-szövés 
munkafolyamataihoz kapcsolódó tárgyak, amelyek az ország különböző területeinek jellegzetes 
eszközhasználatán túl a formai változatosság bemutatását is lehetővé teszi. A fellelhető eszközök egy része 



kisipari, más része házilag készített így a korszakra jellemző díszítési formákon túl az egyéni tehetség 
nyomát is magukon őrzik.  
 

           
 
 

     
 
Az NKA hozzájárulásával megvalósult állományvédelmi feladatok végeztével a gyűjtemény minden darabja 
átfogó kezelést kapott, amely a szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése nélkül nem 
valósulhatott volna meg.  
 
A szakmai beszámoló a Magyar Mezőgazdasági Múzeum honlapján  és a Hungaricana Közgyűjteményi 
Portálon is megtalálható. 
 
Budapest, 2016.03.11.  
 

Kovács Géza sk. Börcsök Zsuzsanna sk. 
     restaurátor                  muzeológus 

 
 


