
 
 
 
 
 

„ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES 
SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE” a Rippl-Rónai 

Múzeumban pályázat szakmai beszámolója 
 

Pályázati azonosító: 209111/139 
 

 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2021-ben benyújtott „Állományvédelmi tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése” megnevezésű pályázaton a kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeum 500.000 Ft támogatásban részesült. 

A pályázati forrásból az alábbi, 2022. évi állományvédelmi feladatok elvégzéséhez 
szükséges (1. ábra) anyagok és eszközök kerültek beszerzésre. Az elnyert támogatásért ezúton 
szeretnénk kifejezni köszönetünket. 

Egyes termékek esetében a hirtelen megnövekedett költségek, vagy a kialakult 
készlethiány miatt a beszerzésre kerülő mennyiségek módosítására, illetve közel azonos 
paraméterekkel rendelkező, helyettesítő termék beszerzésére kényszerültünk. 
 
 
1. ábra: A támogatásból beszerzett anyagok és eszközök: 

Ssz. Megnevezés Mennyiség Feladat 
1. gumikesztyű (Nitril) 10 csomag 

gombák vegyszeres 
kezelése 

2. 3M 6059 ABEK1 szűrőbetét  5 pár (10 db) 
3. 3M 501 adapter szűrőhöz 5 pár (10 db) 
4. 3M 5911 részecske előszűrő 20 pár (40 db) 
5. szűrőpapír (kreppelt 58*58 cm, 120 

g/m2) 
250 ív frissen bekerülő 

gombák 
előkészítése 

6. papírdoboz (400*300*150 mm – 50 db 
és 500*300*300 mm – 25 db) 

75 db 

gombák 
csomagolása, 

tárolása 

7. simítózáras tasak (100*120 mm – 200 
db, 120*170 mm – 200 db, 180*250 
mm – 200 db, 250*350 mm – 400 db) 

1000 db 

8. poli-etilén fólia (molyzsák) 54 m2 
9. etil alkohol (96%-os) 8 liter gombák vegyszeres 

kezelése 
10. polyfoam (25m2/csomag) 3 csomag 

(75 m2) rovargyűjtemény 
tároló dobozainak 

előkészítése 11. ragasztó kb. 40 kg 
12. leszakítóhenger 100 cm széles 23 kg 1 henger 
13. vágott papírvatta (40x60 cm 500g-os 

csomag - 40 db, 30x40 cm 1000g-os 
csomag - 31 db) 

71 db gombák 
csomagolása 

 



Az elvégzett állományvédelmi munka hasznosulása 
 

A pályázati forrásból beszerzett anyagok és eszközök az alábbi táblázatban látható (2. 
ábra), 2022. évi állományvédelmi feladatok ellátását segítették elő.  
 
 
2. ábra: A támogatás terhére megvalósuló 2022. évi állományvédelmi feladatok: 

Ssz. Feladat 

1. Gombagyűjtemény vegyszeres kezelése, újracsomagolása 

2. Hangay-féle bogárgyűjtemény tároló dobozainak előkészítése 
 
 

1. Gombagyűjtemény 
 
A Természettudományi szakág gombagyűjteménye évszaknak megfelelő szakaszossággal, 

de folyamatosan, felgyorsuló ütemben gyarapodó gyűjteményi egység. Ez annak tudható be, 
hogy a korábban kizárólag vásárlás útján történő gyarapítási módot felváltotta a múzeumi 
dolgozók saját gyűjtéseiből származó anyagoknak a bekerülése.  

A vásárolt anyagoknak és eszközöknek köszönhetően lehetőség nyílt a teljes, raktárban 
elhelyezett gyűjteményi anyag (325 db) felújító kezelésére. A korábban már fagyasztásos 
eljárással kiszárított gombák most felújító vegyszeres kezelésen estek át a kártevők elleni 
védelemként (96%-os etil alkoholban feloldott vegyszerrel). Ezt követően az egyes gombákat 
papírvattába csomagoltuk, majd a kisebb és közepes gombafajokat légmentesen záródó 
simítózáras tasakba, míg a nagyobbakat fóliahegesztő géppel egyedi méretre „vágott” 
molyzsákokba helyeztük. A simítózáras tasakok használatával jelentősen lecsökkent a 
kidobásra kerülő csomagolóanyag mennyisége (több alkalommal is felhasználható egy tasak), 
könnyebben elvégezhető a gyűjtemény revíziója, egyúttal megfelelő védelmet is nyújt a 
rovarkártevők ellen. A becsomagolt gombák a tároló szekrény polcaihoz méretben illeszkedő 
papírdobozokba kerültek a lehető legjobb helykihasználás végett (3. ábra). 

A bekerülő, új anyagok (2022-ben eddig 64 db) esetében a gombák felületéről először 
szűrőpapír segítségével leitatjuk a nedvességet, majd lefagyasztjuk őket. A gombák kezelése 
fagyasztva szárítással (liofilizálással) történik, mely módszer lényege, hogy a kezelendő 
anyagokból mechanikai változások (deformálódás) nélkül távolítjuk el a vizet. Ezt követően a 
kezelt tárgyak vegyszerezését és csomagolását a fent ismertetett módon, folyamatosan 
végezzük. A pályázat keretein belül összesen 389 db gomba kezelését, csomagolását végeztük 
el. 

 
 

2. Hangay-féle bogárgyűjtemény 
 

Dr. Hangay György (81 éves) Magyarországról még fiatal korában elszármazott és 
Ausztráliában letelepedett nemzetközi hírű coleopterológus a közelmúltban azzal kereste meg 
múzeumunkat, hogy élete során, tudományos szempontból összeállított gyűjteményét 
előrehaladott kora miatt nem tudja tovább fejleszteni és ezt az értékes anyagot ajándékként 
felajánlja múzeumunknak. A Hangay-féle bogárgyűjtemény a világ számos pontjáról őriz 
tudományos szempontból olyan jelentős példányokat, melyek hazai elhelyezése jelentősen 
növeli nemcsak múzeumunk tudományos súlyát, hanem a magyarországi múzeumok 
nemzetközi megítélését is. 



A felajánlott gyűjteményi anyag folyamatosan, több részletben kerül intézményünkhöz 
(eddig nyolc csomag érkezett, azonban még továbbiakat is várunk). A gyűjtemény 
darabszáma a korábbi tárgyalások során egyeztetett mennyiséget (10-12.000 db) már 
jelentősen túllépte, jelenleg 34.046 db a beérkezett példányok száma.  

Az eddig bekerült anyag egy előzetes, fagyasztásos (vegyszermentes) fertőtlenítésen esett 
át. (A rovarok 3-4 napos fagyasztása esetén a kártevők lárvái és imágói elpusztulnak, azonban 
a peték még életképesek maradnak, ezért a fagyasztást 2-3 hét elteltével meg kell ismételni, 
hogy a következő, kikelt generáció is elpusztuljon, mielőtt az szaporodóképessé válna.) 

A száraz rovarpreparátumok tárolása üvegtetős, fa dobozokban történik. A vásárolt 
anyagoknak köszönhetően elkezdődött e tároló dobozok előkészítése. A dobozok (40x50x6,3 
cm) belsejébe egy réteg polifoam lemez (10 mm) került beragasztásra, ami ezt követően 
papírral is be lett vonva. A preparált rovaranyag biztonságos (a szakmai és állományvédelmi 
szempontoknak megfelelő) elhelyezése az ilyen módon előkészített tároló dobozokban 
történik. A gyűjtemény jelentős mérete miatt a fertőtlenített (preparálatlan) rovarok előbb 
celofán zacskókba csomagolva kerülnek az előkészített rovardobozokba, preparálásuk 
folyamatosan történik (4. ábra).  

Az eddig beérkezett rovarok preparálás nélküli (celofán zacskóban történő) tárolásához kb. 
75 db rovardoboz szükséges (eddig 31 db doboz előkészítése valósult meg). Preparálást 
követően azonban már kb. 200-250 db rovardobozra lesz szükség az eddig beérkezett anyag 
biztonságos tárolásához.  

A bekerülő bogárgyűjtemény feldolgozását (a dobozok előkészítését, a rovarok 
fertőtlenítését, preparálását, gyűjteménybe történő besorolását, stb.) két fő végzi folyamatos 
munkarendben, azonban a teljes folyamat akár több évig is eltarthat. 
 
 
A feltöltött dokumentum linkje: 
 
http://smmi.hu/muzeum/palyazatok/allomanyvedelmi-tevekenysegehez-szukseges-szakmai-
anyagok-es-eszkozok-beszerzese-a-rippl-ronai-muzeumban-palyazat-szakmai-beszamoloja 
 
 
Kaposvár, 2022. augusztus 26. 
 
 
 
 Körtési Gábor 
 állományvédelmi csoportvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet: 
 
3. ábra: Gombagyűjtemény vegyszeres kezelése, újracsomagolása: 

 
 
 

         
 



        
 
 
4. ábra: Hangay-féle bogárgyűjtemény tároló dobozainak előkészítése 

       
 

       



 
 
 


