
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Gyűjteményi anyag védelmét szolgáló eszközbeszerzés  

a Népi Iparművészeti Gyűjteményben 

 

 

1. A pályázati támogatásból beszerzett eszközök 

• 1 db Trotec TTK 110 HE - páramentesítő és légtisztító készülék  

• 4 db Hepa szűrő TTK 110 HE páramentesítőhöz  

• 1 db Aktív szénszűrő TTK 110 HE páramentesítőhöz 

 

2. A kiállítás és a gyűjteményi anyag 

A kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény épülete 1793-ban épült 

sörfőzdének. A műemléki védettséget élvező épületben 1984-ben nyílt 

meg a magyar népi iparművészet alkotásait bemutató kiállítás. Az 

impozáns belső terekkel rendelkező tágas, mintegy 800 négyzetméteres 

kiállítótérben méltó helyet kapott a népi iparművészet mind az öt fő 

szakága (faragás, fazekasság, hímzés, szövés, népi kismesterségek). Az 

állandó kiállítás anyagát az egykori Népi Iparművészeti Tanács által 

gyűjtött népi iparművészeti alkotásokat adták, amelynek jelenlegi 

tulajdonosa a Hagyományok Háza.  

Az állandó kiállítás mellet a múzeum saját tulajdonú gyűjtemény 

alapításába is kezdett. 1996-ban jelentős kalotaszegi néprajzi 

gyűjteményt hagyott a városra Zana Dezső, melynek kezelését 

intézményünk kapta meg. A sok évtized alatt a helyszínen gyűjtött tárgyak 

között található hímzés, szőttes, viselet, kerámia. A magángyűjtemény 

anyagából állandó kamarakiállítás is készült.  

Az országos pályázatok, kiállítások is jó lehetőséget teremtettek a saját 

tulajdonú állomány gyarapítására is, amely ma már meghaladja a 2500 

db-ot. Ebben nem csak népi iparművészeti, hanem eredeti néprajzi 

tárgyak is szép számmal találhatók. Különösen jelentős az úgynevezett 

Leviczky-gyűjtemény, amely kecskemét környéki régi használati tárgyakat 

tartalmaz. 

 



3. Raktározás és műtárgyvédelem 

A múzeum épülete nem műtárgyak megőrzése és raktározása céljából 

épült. Ebből adódóan a műtárgyak raktározása a több mint 200 éves 

műemléki épületben a korszerű állományvédelmi szempontok 

tekintetében nem volt ideálisnak mondható: vizesedő, salétromos falak, 

beázó tető (azóta felújítva), ablak hiánya miatt nincs szellőzési lehetőség. 

A múzeumban állományvédelmi helyiség (restaurátor műhely) nem került 

kialakításra, és műtárgyvédelmi munkatárs sem dolgozik. Kezdetben ez 

nem is volt releváns igény, a gyűjteményi anyag jellegéből adódóan, mivel 

a népi iparművészet élő, és nem régi tárgyakat, hanem jelenkori mesterek 

új alkotásait bemutató művészeti ág. Azonban miután a gyűjtőkör is 

kiterjesztésre került, a népi iparművészeti tárgyak mellet az eredeti 

néprajzi tárgyakat is gyűjti a múzeum. Ezek a régi tárgyak azonban más, 

szakszerűbb tárolást és gondozást igényelnek. 

 

4. Eszközbeszerzés hasznosulása 

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával megvásárolt 
Trotec TTK 110 HE - páramentesítő és légtisztító készülék a múzeum 

gyűjteményi raktárában került elhelyezésre. Segítségével immáron a 

raktárban tárolt műtárgyállomány preventív védelmét tudjuk biztosítani, 

mely a teljes műtárgyállomány körülbelül 60%-át teszi ki. 

Kiállítás és raktározás szempontjából is a helyiség klímája és a levegő 

minősége fontos tényezőknek kell megfeleljen, hogy jó állapotban őrizzük 

meg az értékes kiállítási darabokat, műkincseket. 

Az eszköz két fontos funkciót ötvöz: párátlanít és levegőtisztító funkcióval 

is rendelkezik, valamint ionizál. Ezzel megvédve a műtárgyakat a 

nedvesedéstől, penészedéstől, károsodástól. 

A magas relatív páratartalom ideális szaporodási környezetet biztosít a 

penészgombáknak, főként poros környezetben. A páramentesítő 

berendezés jelenleg gondoskodik egy állandó 30-50% páratartalomról. A 

páramentesítő készülék páratartalommérő szenzorral is rendelkezik, ami 

a készüléknek visszajelzést ad az aktuális páratartalomról. Ha elérte a 

kívánt értéket, a páramentesítő automatikusan ki-vagy bekapcsol. 

A múzeum gyűjteményi raktára nem rendelkezik semmilyen szellőzési 

lehetőséggel, ezért mindenképpen szükség volt olyan berendezésre, mely 

megtisztítva a levegőt megvédi a műtárgyakat penésztől, savgőzöktől, 



portól. A támogatásból vásárolt eszköz a páramenetsítésen kívül a levegőt 

is tisztítja. 

A levegőtisztítás távol tartja a mikroorganizmusokat. A káros anyagokkal, 

mint savgőzök, allergének, penészgomba spórák vagy finom 

porrészecskékkel terhelt levegő a műtárgyaknak nem tesz jót. 

A szagsemlegesítő AirgoPro aktív szénnel dolgozik. Beszívja a terem 

levegőjét, és az ionizáció által a mikroorganizmusokat, mint a 

baktériumok, vírusok és gombák lebontja és a megtisztított levegőt újból 

visszajuttatja a helyiségbe. Így professzionális és alapos tisztítással 

gondoskodhatunk a gyűjteményi raktár levegőjének tényleges tisztán 

tartásáról.  

Az eszközhöz vásárolt további HEPA és szénszűrők rendszeres 

cseréjével a raktár levegője ideális tartományban tartható, ezzel a 

műtárgyak preventív védelme érdekében rengeteget tudunk tenni. 

 

5. A megvalósítás eredményessége 

A gyűjteményi raktárban elhelyezésre kerülő és 

működésbe helyezett készülék segítségével a 

műtárgyállomány számára ideális, állandó 

páratartalmú és tisztaságú levegőt biztosítunk.  

Ezzel nagyban hozzájárultunk a műtárgyak 

preventív védelméhez. Nem penészednek, 

száradnak, emellett a por és az egyes 

mikroorganizmusok ellen is védve vannak. 

A gyűjteményi raktárban őrzött műtárgyak így, 

nagyobb biztonságban és épségben tárolva 

később alkalmasak lesznek akár az állandó 

kiállítás kiegészítésére, akár időszaki 

kiállításokon történő bemutatásra. 

Szakmai beszámoló megjelenítése 

• A szakami beszámoló a Nép Iparművészeti Gyűjtemény honlapján 

olvasható: www.nepiiparmuveszet.hu 

• A szakmai beszámoló olvasható a Hungaricana Közgyűjteményi 

Portálon: https://hungaricana.hu/hu/  

 

http://www.nepiiparmuveszet.hu/
https://hungaricana.hu/hu/


A pályázat támogatója: 

 
Nemzeti Kulturális Alap 

https://www.nka.hu/  
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