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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Múzeumunkban őrzött műtárgyak hosszú távú, állagóvó megőrzése szempontjából kulcsfontosságú 

műtárgyvédelmi feladatok ellátásához, a megelőzés, konzerválás, állapotmegóvás munkafolyamataihoz 

szükséges mérőműszerek, páramentesítő berendezések, a műtárgyak elhelyezéséhez megfelelő 

csomagoló anyagok, tároló eszközök, dobozok és dossziék beszerzése az eredeti pályázati célkitűzésünk 

szerint megvalósult. Ezekkel a speciális műszerekkel és berendezésekkel, csomagoló anyagokkal 

immáron megfelelő környezetet tudunk biztosítani műtárgyállományunk egy jelentős részének 

tárolásához és kiállítási bemutatásához.  

Az elnyert támogatás segítségével beszerzett szakmai anyagokkal és állományvédelmi eszközökkel az 

allábiakban részletezett állományvédelmi feladatokat látjuk el:   

 

Állományvédelmi anyag vagy 

eszköz megnevezése, tulajdonságai 

Mennyiség 

(db) 
Hasznosulás 

Elsec 765 C kombinált mérőműszer 1 

A hőmérséklet és a páratartalmon értékein 

kívül a fényt és az ultraibolya sugárzást is 

mérni képes készülék elsősorban a kiállítások 

készítésénél, műtárgy kölcsönzésnél, raktár 

kialakítási és ellenőrzési feladatok ellátása 

során hasznosul. A készülék segítségével fel 

tudjuk mérni a múzeum kiállítótereiben és 

raktáraiban az esetleges problémákat és 

ehhez mérten további intézkedéseket tudunk 

végrehajtani a műtárgyak állapotának védelme 

érdekében. 

 

Trotec Bl 30 Páratartalom és 

hőmérséklet adatrögzítő 
3 

A BL 30 hőmérséklet és páratartalom 

adatrögzítő egy magasprecizitású készülék, 

amely egyben gyors reakcióidővel rendelkezik. 

A mérőműszereket a múzeum kiállítótereiben 

és a külső raktáraiban, a kiállított és a tárolt 

műtárgyak környezetének mérésére, 

adatgyűjtésre egyaránt használjuk. 

Az adatrögzítővel egybeépített mérő 

készülékek a mérést meghatározott 

időközönként elvégzik, tárolják, a mérési 

értékeket számítógép segítségével kiértékeljük. 

Az adatok birtokában fel tudjuk mérni és 

beállítani a raktár, illetve a kiállítóhely 



optimális hőmérsékletét és pára tartalmát egyéb 

készülékek alkalmazásával (páramentesítő, 

párásító készülék) a különböző típusú és 

anyagszerkezetű tárgyak számára. 

 

 

Trotec BZ 05 Páratartalom és 

hőmérséklet mérő 
4  

A mérőműszereket a múzeum kiállítótereiben 

és a külső raktáraiban, a kiállított és a tárolt 

műtárgyak környezetének mérésére használjuk. 

Trotec TTK 72 E 

Páramentesítő készülék 
4 

A párátlanító berendezések, a műtárgyak 

optimális körülményeihez képest jellemzően 

magas relatív páratartalommal és hőmérsékleti 

értékekkel bíró műtárgyraktárainkban (a 

múzeumépület padlásterében kialakított 

modulrendszerű raktárak, könyvtár), 

kilátóhelyeinken (pl. lapidáriumi kiállítótér, 

történeti állandó kiállítás) hasznosulnak.  A 

mobil készülékek szükség szerint 

áthelyezhetők.  

Savmentes selyempapír 

csomagoláshoz 
2 

Fehér selyempapír tekercsben, természetes 

kalcium-karbonáttal dúsítva (GCC), pH értéke 

8-9,5. Savmentes és nem tartalmaz semmilyen 

optikai fehérítő anyagokat (OBA-free). 

Elsősorban csomagolásra, képek, fényképek, 

akvarellek, grafikák, textítliák megóvására 

használjuk.  

Archiváló doboz TYP/II/130  200 

A magyar levéltári szabványnak megfelelő, 

savmentes környezetet biztosító, a 

dokumentumok hosszútávú megőrzésére 

szolgáló tárolóeszközök alkalmazásával az 

irodalomtörténeti gyűjtemény 

dokumentumanyagának és a néprajzi adattár 

anyagának állományvédelmi szempontú 

elhelyezése vált megoldottá.  

Archiváló doboz TYP/II/450 50 

A magyar levéltári szabványnak megfelelő, 

savmentes környezetet biztosító, a 

dokumentumok hosszútávú megőrzésére 

szolgáló tárolóeszközök alkalmazásával az 

irodalomtörténeti gyűjtemény 

dokumentumanyagának és a néprajzi adattár 

anyagának állományvédelmi szempontú 

elhelyezésére.  

NP 520S újságpapír doboz 2 

Az irodalomtörténeti gyűjtemény 

dokumentumanyagának anyagának 

elhelyezését biztosítja.  



Tároló doboz TYP I/3x75 5 

Az irodalomtörténeti gyűjtemény 

dokumentumanyagának anyagának 

elhelyezését biztosítja. 

FILLA tároló (10x15cm) 4 zsebes 

 
200 

A lefűzhető tárolólapokkal a történeti 

gyűjtemény eredeti, forrásértékű 

fotóanyagának (800 db) elhelyezésére nyújt 

szakszerű megoldást. 

Panoráma I. albumlap (6x9cm) 9 

zsebes 
100 

A lefűzhető albumlapokkal a történeti 

gyűjtemény eredeti, forrásértékű 

fotóanyagának (900 db) műtárgyvédelmi 

normáknak megfelelő elhelyezését biztosítjuk. 

 

 

A szakmai beszámoló internetes elérhetősége: 

https://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/ 

 

  

https://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTÓMELLÉKLET:  

A BESZERZETT ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK, 

ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MŰTÁRGYKÖRNYEZETBEN  

  



1. TROTEC BL 30 PÁRATARTALOM ÉS HŐMÉRSÉKLET ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉKEK 

 

 

 



2. TROTEC TTK 72 E PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉKEK  

 

  



3. ELSEC 765 C KOMBINÁLT MÉRŐMŰSZER ÉS TROTEC BZ 05 PÁRATARTALOM ÉS 

HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK 

 

  



4. FILLA TÁROLÓ- ÉS PANORÁMA I. ALBUMLAPOK 

 

  



5. ARCHIVÁLÓ DOBOZOK (TYP/II/130 ÉS TYP/II/450) ÉS SAVMENTES SELYEMPAPÍR 

CSOMAGOLÁSHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


