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A Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátor műhelye számára beszerzett eszközök 

és szakmai anyagok megvalósult pályázati cél kapcsán 

  

Pályázati azonosító: 204105/03541.  

 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2020. június pályázatot nyújtott be az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiumához restauráláshoz szükséges eszközök és szakmai anyagok 

beszerzése céljából.  A múzeum a Közgyűjtemények Kollégiuma 029/204/20. számú döntése 

alapján 1 000 000 Ft összegű támogatást nyert el a pályázati cél megvalósítására. A 

beszerzést a Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátor műhelyének munkatársai 

bonyolították le.  

 

 

A támogatási összeg felhasználása az alábbiak szerint történt 

 

A beszerzett eszközök részletes felsorolása:  

 

1. Asztali elszívó rendszer (EK 3000 elszívó karral, kombinált szűrővel, fordulatszám 

szabályzással ellátott porelszívó) cikk szám: 70507844 

2. Elszívóhoz (átlátszó ernyő) 

3. AA Labor Kereskedelmi Kft. Különböző méretű főzőpoharak 35 db. 

4. Csipesz hajlított végű 3db., egyenes 2db. 

5. Kristályosító csésze 3db 

6. múzeumi porszívó készlet Muntz 

7. pH-723 egy csomag /10 db.,   pH726   hepa filter 1db., pH hepa carbon filter 1db. 

8. Hot Iron speciális vasaló 

9. adapterek: 3db 

10.  Filmoplaszt R savmentes japánpapír: 6 doboz 

11.  Simitó 

12.  Olfa pengék 

13.  Ecsetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az eszközök bemutatása és használatuk indokoltsága  

 

Az anyagok/eszközök révén elvégzett állományvédelmi munka értékelése és adatai, az 

eszközök beszerzésének hasznosulása fotókkal illusztrálva. 

 

 

1. Asztali por elszívó, amely a fém műtárgyak restaurálásánál a korrózió réteg 

eltávolításakor keletkezett vas és fémpor elszívására szolgál.  

 

 
 

 

 

2. Főző és kristályosító üveg edények, amelyeket az elszívó szekrényben savas és lúgos 

vegyszerek melegítésre használjuk, amely jobban segít a korrózió réteg leoldásában. 

 

 
 



 

3. Csipeszek. A csipeszek segítségével könnyebb a műtárgy szakszerű megfogása. 

 

 
 

 

 

4. Muntz-porszívó. A műtárgyakon lévő porréteg eltávolítása a festmény vásznáról előröl 

és hátulról a múzeumi Hepa szűrős kis porszívóval.  

 

 
 

 

 

 

 



5. Egyéb műtárgyakhoz is rendkívül hasznos a porszívó használata pl.: papír, textil, fa és 

kompozit műtárgyak esetén, illetve kiállítás rendezés esetén is megfelelő a vitrinek 

kiporszívózásához  

 

 
 

 

 

6. Kis vasaló és a Filmoplaszt R. A japánpapírt és a vasalót a papír restaurálásánál 

használjuk az el-, illetve beszakadások rögzítésére, a továbbszakadás meggátolására.  

 

 
 

 

 

 

 

 



7. Vágópengék. Bármilyen papíranyag vágásnál alkalmazható. pl.: savmentes karton, 

papír, mappa készítésénél, tékák, dobozok gyártásánál, amelyben megfelelő 

körülmények között elhelyezzük a műtárgyakat. 

 

 
 

 

 

8. Ecsetek. Az ecseteket festésre, egyes alapanyagok, illetve műtárgyak ragasztására, 

tisztítására, folyadék anyag felvitelére alkalmazzuk.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

9. Simító. A simítót papír anyagok kasírozásához használjuk. A ragasztási folyamatnál a 

felület és a ragasztott anyag között képződött levegő kipréseléséhez nyújt kiemelt 

segítséget. 

 

 
 

 

A megvalósítás eredményességének bemutatása, szakmai hasznosulása 

 

A beszerzésre került főzőpoharak és fém csipeszek a múzeum meglévő gyűjteményeiben, 

valamint az ásatások során az intézménybe került régészeti fémanyag restaurálásában 

nyújtanak segítséget.  

A vegyszeres kezelés a főzőpoharak felhasználásával biztosítja a fémes sók lebontását a 

korrodált tárgyak felületéről, valamint stabilizálja azok állapotát, melyek így már kiállításban 

is bemutatásra kerülhetnek. A fém csipeszek a tárgyak biztonságos kezelésében nyújtanak 

segítséget.  

A Tiszaug – Kisérpart lelőhelyen 2021-ben előkerült tárgyak a kezelés 

eredményeképpen jelenleg az „Átkelők a túlvilágra” című kiállításon már bemutatásra 

kerültek. A 2019-ben Kunbaracs – Dókaföld lelőhelyen feltárt éremlelet szintén a 

kezelésnek köszönhetően jelenleg kiállításra kész állapotban van. Ezeken túl a Bugac – 

Felsőmonostoron 2019–2021-ben folyamatosan feltárt fémanyag szintén 

korrózióvédelemben részesült a beszerzett eszközök segítségével, valamint a 

dunaszentbenedeki, 2021-ben feltárt éremleletek is megőrző állagmegóvást nyertek. 

A pályázat keretében beszerzésre került minőségi ecsetek a Képzőművészeti 

gyűjteményben található műalkotások állagmegóvását és restaurálását segítik elő.  

Az elkövetkező esztendőben megrendezésre kerülő „Nemes Marcell 111” kiállításban 

felvonultatni kívánt művek tisztítását, porvédelmét, állagvédelmét és restaurálását biztosítja a 

pályázat segítségével megvásárolt minőségi ecsetkészlet. A kiállításban olyan neves 

művészek alkotásai fognak megjelenni, mint Munkácsy Mihály, Mednyánszky László, 

Ferenczy Károly, Poór Bertalan, Iványi-Grünwald Béla, Lotz Károly, Kernstok Károly 



és Székely Bertalan. Ezen túl a Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv 

Művészek Gyűjteményének alkotásai is szintén állagvédelemben és restaurálásban 

részesültek a beszerzett eszközök által, köztük olyan művészek alkotásaival, mint Balázs 

János, Mokry-Mészáros Dezső és Oláh Jolán. 

Szintén a pályázat keretében kerültek beszerzésre olyan, a mindennapos restaurálási és 

kiállítás építési munkálatokban rendkívül hasznosnak minősülő eszközök, mint tapétavágó 

kések, pengék, Orafol márkájú filces simítók. A műtárgyak kiállításra történő előkészítése 

során a paszpartúrázásban, kasírozásban, festmények "újravásznalásában" és egyéb 

installációs munkákban az említett szerszámok folyamatos használata elengedhetetlen.  

Jól kiegészíti a meglévő eszközparkot a pályázat összegéből megvásárolt MUNTZ 

múzeumi porszívó, mely a papír, textil és egyéb szerves anyagú műtárgyak 

állagmegóvásában, portalanításában, kártevő mentesítésében nyújt mindennapos és 

elengedhetetlen segítséget.   

 

 

Kelt: Kecskemét, 2021.10.29.  

 

         


