
Szakmai beszámoló  

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumánál 

elnyert pályázat megvalósításáról 

 

Pályázati azonosító: 204105/03535 

Támogatás 

A pályázat keretében a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 800.000 forint 

vissza nem térítendő támogatást kapott állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére. 

A pályázat teljesítése, a megvalósítás eredményessége 

I. A Koncz hagyaték jelenős részét képező film- és üvegnegatívok állományvédelme 

Az elnyert pályázati támogatás révén a különböző méretű és márkájú üvegnegatívokat –

felületi tisztításuk után – tematikusan, sorszámok alapján a megvásárolt új tasakokban és 

tárolódobozokban helyeztük el. Erre a célra a pályázat szakmai leírásában megjelölt FILLA 

tasakokat: 99640M (10X15); 99635M (10X13); 99670M (6X9), továbbá Téka A3-as és A4-es 

méretű savmentes tárolódobozokat vásároltunk.  

Az adatok rendszerezését, feldolgozását, a nagy mennyiségű digitalizált fotók tárolását nagy 

mértékben segíti a megvásárolt HP (15-dw2001nh) - 15.6" FullHD - laptop, a Microsoft Office 

Home and Business 2019 csomag, Windows 10 szoftver és a WD Elements Portable 4TB külső 

HDD adattároló. A megvásárolt eszközöknek, szoftvereknek köszönhetően meggyorsult és 

biztonságosabbá vált a feldolgozás, az adattárolás folyamata.  

II. Bencze Ferenc (1912-1978) és Bencze József (1914-1987) gazdálkodók eszközkészletének 
állományvédelme 
 

A mezőgazdasági eszközkészlet műtárgyvédelmét, restaurálást megbízott helyi szakember, 

Bocz János faszobrász, farestaurátor bevonásával valósítottuk meg.                                                            

Az állományvédelemhez szükséges eszközöket beszereztük, a szakember elvégezte a fából és 

fémből készült tárgyak fa részének konzerválását: pólustelítés, szúmentesítés, lakkozás, a 

fém részeknél szükséges eljárásokat: csiszolás, rozsdamarás, eloxálás és egyéb felületi 

kezelések. Az elvégzett munkáknak köszönhetően a fémből és fából készült tárgyak, a fából 

készült tárgyak, továbbá a kizárólag fémből készült tárgyak műtárgyvédelme, konzerválása 

valósult meg (csatoljuk az elvégzett állományvédelmi-restaurálási tevékenység leírását és 

fotódokumentációját). 

 



III. Csomagolás, tárgy-védelem céllal beszerzendő anyagok 

A festmények, keretezett-üvegezett nyomatok, paszpartúzott fotók, habkarton-nyomatok 

jelentős részének védelmét, csomagolását hullámtekercs és légpárnás fólia vásárlásával, 

használatával oldottuk meg. A későbbiekben az időszakos kiállítások anyagának 

csomagolását, tárolását, szállítását a megvásárolt csomagolóeszközök alkalmazásával 

valósítjuk meg.  E célból nagyobb mennyiségű hullámtekercset, légpárnás fóliát vásároltunk. 

 

Az eredményesség szempontjából kedvezőbb műszaki és szakmai megoldások 

A hagyatékként átvett film- és üvegnegatívok esetében (a feldolgozásuk során felmerült 

tapasztalatok, darabszámok alapján) eltértünk a csomagolás céljából vásárolt tasakok, 

tárolódobozok szakmai leírásában megjelölt mennyiségétől: (10X15) 6200 db; (9X13) 5800 

db; (6X9) 1000 db. A tárolódobozok esetében (a negatívok méretéhez és darabszámához 

igazodva) 45 db A3-as és 18 db A4-es Téka tárolódobozt vásároltunk. A megvásárolt HP 

laptopot (amely teljesítményében, minőségében megegyezik a leírásban megjelölt Lenovo 

laptoppal) a megemelkedett árak ellenére sikerült a leírásban megjelölt összegért 

beszerezni, az operációs rendszert (Windows) a tervezetthez képest kedvezőbb áron tudtuk 

megvásárolni. A részletes költségvetésben feltüntetett Nikon helyett Panasonic márkájú 

fényképezőgépet tudtunk vásárolni a tervezettnél kedvezőbb áron, amelyet a tárgyfotózás 

mellett a digitalizálásnál is jól tudunk hasznosítani. A mezőgazdasági eszközök műtárgy-, 

állományvédelme esetén pozitív irányban tértünk el a vállalt mennyiségtől, 48 db helyett 53 

db készült el. A változás az időközbeni selejtezés, illetve a restaurátor által vállalt nagyobb 

darabszám miatt következett be. 

 

 

 

Dombóvár, 2021. július 21.                          

                                                           Müller Ádám 

                    Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ  

                 igazgató 

 

 

 

 



 

 

 

Fotómelléklet 

film- és üvegnegatívok, festmények csomagolása, tárolása, laptop 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

    

 



Bocz János restaurálási napló 

2021.04.19-2021.05.26. 

 

1. Lovaskocsi makett    Leltári szám: 2005.307.1. 

 Bognársegéd vizsga darabja. 

 - tisztítás portól, kosztól 

 - impregnálás 

 - fa és fém hiányzó alkatrészek készítése 

 - fém alkatrészek rozsdamentesítése, festése. 

 

2.  Gyümölcsprés   Leltári szám: 2005.26.1. 

 Gyümölcslé nyerő eszköz. (almalé, körtelé, baracklé, szőlőlé stb.) 

 - fa részek tisztítása, fém részek rozsdamentesítése 

 - törött rácslécek cseréje 

 - préskockák pótlása 

 - szorítóvas pótlása 

 - rácszáró zsanér pótlása 

 - pácolás, festés 

 

3.  Dohányvágó (szeletelő)   Leltári szám: 2005.308.1. 

 Szárított dohánylevelek szeletelésére szolgáló eszköz. 

 Automatikusan adagolja a préselt dohányleveleket. 

 - tisztítás 

 - festés, pácolás 

 - adagoló racsni javítás 

 

4. Egyes eke   Leltári szám: 2007.7.1. 

5. Egyes eke   Leltári szám: 2007.7.2. 

 Ló vontatta egyes eke, csoroszlyával. Állítható szántás mélysége. 

 - rozsdátlanítás 

 - festés 



 - fa fogantyúk javítása, festése 

1-5. számozott tárgyak restaurálása 2021. április 19-23-ig tartott. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

6.  Permetező   Leltári szám: 2005. 23.1. 

 Fából, fém abronccsal és kiegészítőkkel. 

 - tisztítás 

 - abroncsok megszorítása, festése 

 - fa szerkezetek gombamentesítése, szúmentesítése 

 - konzerválás, lakkozás 

7.  Porozó    Leltári szám: 2005.19.1. 

8. Porozó    Leltári szám: 2005.22.1. 

 Rézből készült szőlőművelő eszköz. Peronoszpóra ellen puffogtatásra használták. 

 - rézoxid eltávolítása 

 - impregnálás 

6-8. számozott tárgyak restaurálása 2021. április 22-30-ig tartott. 

 



 

 

9. Tokmány bádogból   Leltári szám: 2005.305.1. 

10. Tokmány fából                 Leltári szám: 2005.304.1. 

11. Tokmány szaruból   Leltári szám: 2006.65.8. 

12. Tokmány szaruból   Leltári szám: 2005.302.1. 

13. Tokmány szaruból   Leltári szám: 2005.303.1. 

 Kaszakő vízben tartására szolgáló eszköz. 

 - tisztítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

9-13. számozott tárgyak restaurálása 2021. április 28-30-ig tartott. 

 

                           



         

                                                                                      

14. Szőlőmetsző kés   Leltári szám: 2005.16.1. 

15. Szőlőmetsző kés   Leltári szám: 2005.17.1. 

 A tőke egyéves vesszejeinek visszavágására szolgáló eszköz. 

 A szőlőmetsző kések baltás csoportjába tartozik. 

 - csiszolás, rozsdátlanítás 

 - fanyél tisztítás, szúmentesítés 

 - lakkozás 

14-15. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 3-án készült. 

 

       



                                      

16. Birkanyíró olló   Leltári szám: 2005.155.1. 

17. Birkanyíró olló   Leltári szám: 2005.299.1. 

18. Birkanyíró olló   Leltári szám: 2005.156.1. 

19. Birkanyíró olló (Rapide)  Leltári szám: 2005.300.1. 

 Juhok gyapjának nyírására használták. 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

 

20.  Olló    Leltári szám: 2005.301.1. 

 Fémből készült háztartási eszköz. 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

 

21. Lóvakaró    Leltári szám: 2005.285.1. 

 Lovak tisztítására szolgáló eszköz. 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

 - festés 



16-21. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 4-6. között készült. 

                      

 

 

                                 

    

 

22. Marokszedő   Leltári szám: 2005.10.1. 

 Aratáskor használt, somfából készült marokszedő ágasfa. 

 - tisztítás 

 - gombamentesítés 



 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

22. számozott tárgy restaurálása 2021. április 28 - május 3-ig készült. 

 

23. Hordó    Leltári szám: 2005.25.1. 

 10 literes füles boroshordó.  

 "1939" "10" "T 3'5" feliratokkal az egyik oldalán. 

 "GP" felirattal a másik oldalán. 

 - tisztítás 

 - csiszolás 

 - pántok rozsdamentesítése, festése 

 - farészek diópáccal pácolva. 

23. számozott tárgy restaurálása 2021. május 7-8-ig készült. 

                    

 



24. Béklyó    Leltári szám: 2005.306.1. 

25. Béklyó    Leltári szám: 2006.86.1. 

 Lovak mozgáskorlátozó eszköze. 

 - drótkefézés 

 - rozsdátlanítás 

 - festés 

24-25. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 10-12-ig készült. 

 

                    

 

                    

 



26. Farokfésű    Leltári szám: 2005.288.1. 

 Fából készült lóápoló eszköz. 

 - csiszolás 

 - gomba és szúmentesítés 

 - lakkozás 

27. Kereplő    Leltári szám: 2005.21.1. 

 Fából készült madárriasztó eszköz. 

 - csiszolás 

 - szú és gombamentesítés 

 - lakkozás 

28. Hagymaszedő   Leltári szám: 2005.18.1. 

 Hagyma felszedésére szolgáló eszköz. 

 - csiszolás 

 - rozsdamentesítés 

 - fa nyél gomba és szúmentesítés 

 - lakkozás 

 

29. Acatoló    Leltári szám: 2005.13.1. 

30. Acatoló    Leltári szám: 2005.14.1. 

 Az acatolóval kiszúrták a földből az akkoriban leggyakoribb mezei acat, bogáncs, 

 csalán, konkoly fejlődő példányait. 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

31. Kaszaüllő    Leltári szám: - 

32.  Kaszaüllő    Leltári szám: - 

 Kasza kalapálásához, élezéséhez használt üllő. 

 - csiszolás 

 - festés 

26-32. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 12-14-ig készült. 



     

 

 

                            

                                              

33. Szénavágó   Leltári szám: 2005.4.1. 

34. Szénavágó   Leltári szám: 2006.85.1. 

 Függőlegesen tartva 1-1 szeletet vágtak a kazalból vele. 



 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - lakkozás 

33-34. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 4-7-ig készült. 

                      

35. 5 literes pálinkás hordó talp  Leltári szám: - 

 Pálinka kínáló hordó talpa. 

 - csiszolás 

 - ragasztás 

 - lakkozás 

35. számozott tárgy restaurálása 2021. május 12-14-ig készült. 

 



36. Köszörű    Leltári szám: 2005.159.1. 

 Lábon álló kéziköszörű kések, szerszámok élezésére. 

 - szúmentesítés 

 - csiszolás 

 - festés 

 - lakkozás 

 

37. Szénahúzó   Leltári szám: 2005.5.1. 

 Kisebb mennyiségű széna, vagy szalma kitépésére szolgáló eszköz 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - nyél rögzítése 

 - lakkozás 

38. Répahúzó - egyágú   Leltári szám: 2005.3.1. 

39. Répahúzó - kétágú   Leltári szám: 2005.2.1. 

 Répa kiszedésére szolgáló eszköz. 

 - rozsdátlanítás 

 - csiszolás 

 - fa nyél szúmentesítése 

 - lakkozás 

36-39. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 4-7-ig készült. 

                        



                   

                   

 

                                



40. Gereblye    Leltári szám: 2007.6.1. 

 9 fogú fából készült eszköz 

 - tisztítás 

 - szúmentesítés 

 - hiányzó 2 fog pótlása 

 - lakkozás 

 

41. Favilla    Leltári szám: 2005.6.1. 

42. Favilla    Leltári szám: 2005.39.1. 

43. Favilla    Leltári szám: 2005.150.1. 

 Szénagyűjtő, szalmahúzó, kazalrakó, forgatásra használt fából készült háromágú eszköz. 

 - tisztítás 

 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

 

44.  Szárvágó    Leltári szám: 2005.1.1. 

 Kukoricaszár vágására használt eszköz. 

 - tisztítás 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

 

45. Cséphadaró   Leltári szám: 2005.8.1. 

46. Cséphadaró   Leltári szám: 2005.149.1. 

 Gabona, borsó, bab cséplésére használt eszköz. 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

40-46. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 8-13-ig készült. 

 

 



             

 

             

 

 



 

    

   

 

 

 

 

 



47. Járom    Leltári szám: 2005.7.1. 

 Lovaskocsi szarvasmarhákkal történő vontatásához szolgáló eszköz. 

 - javítás, ragasztás 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

 - festés 

 

48. Nádvágó    Leltári szám: 2005.11.1. 

 Nád aratásához szolgáló eszköz. 

 - ragasztás 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - lakkozás 

 

49. Kézi rönkfűrész   Leltári szám: 2005.12.1. 

 Deszkák, padlók, szalufák kézi fűrészelésére használt eszköz. 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - rozsdamentesítés 

 - festés 

 - lakkozás 

 

50. Kasza    Leltári szám: 2005.15.1. 

 Aratásra használt kézi eszköz. 

 - csiszolás 

 - szúmentesítés 

 - rozsdamentesítés 

 - lakkozás 

 

 



51. Eketaliga    Leltári szám: - 

52. Eketaliga    Leltári szám: - 

 Eke vontatására használt eszköz. A szántás mélységét lehetett szabályozni vele. 

 - rozsdamentesítés 

 - csiszolás 

 - festés 

 

53. Ekekapa (lókapa)   Leltári szám: 2007.7.3. 

 Kapásnövények gyomtalanítására és töltögetésére szolgáló eszköz. 

 - csiszolás 

 - rozsdamentesítés 

 - szúmentesítés 

 - festés 

 - lakkozás 

47-53. számozott tárgyak restaurálása 2021. május 14-26-ig készült. 
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