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raktárterének fertőtlenítésére, a gyűjtemény állapotának felmérésére és egy 
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 Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által 2020-ban múzeumi szakterületen kiírt pályázaton 

az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum külső raktárterének fertőtlenítésére, a gyűjtemény 

állapotának felmérésére és egy veszélyeztetett tárgy restaurálására kértünk támogatást. Az elbírálás 

során az igényelt 970.425 Ft-ból 500.000 Ft-ot ítéltek meg, ezért a tervezett feladatok közül a 

raktárfertőtlenítést önerőből kellett megoldanunk. A pályázati téma másik két elemének 

megvalósításával, a raktárfelméréssel, ill. egy veszélyeztetett állapotú műtárgy restaurálásával a 

Szatmári István Kft.-t bíztuk meg. 

 Az alábbiakban a Szatmári István Kft. munkatársának, Szatmáriné Bakonyi Eszter, okl. fém-

ötvös restaurátornak a dokumentációi olvashatók. 

„A gyűjtemény állapotának felmérése” témában 

 1. számú melléklet: „Az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum külső raktárterében 

található gyűjtemény felmérése” 

 2. számú melléklet: Felmérési adattáblázat 1. fül, „I/1. Orvosi eszközök, műszerek, 

készülékek” (Orvostörténeti Szakgyűjtemény) 

 3. számú melléklet: Felmérési adattáblázat 2. fül, „I/2. Szemüvegek, fogsorok, műlábak” 

(Orvostörténeti Szakgyűjtemény) 

 4. számú melléklet: Felmérési adattáblázat 3. fül, „IX/1. Bútorok, berendezési tárgyak 

(Iparművészeti Szakgyűjtemény)” 

 5. számú melléklet: Felmérési adattáblázat 4. fül, „Diagramok” 

„Egy veszélyeztetett tárgy restaurálása” témában 

 6. számú melléklet: műszerasztal restaurálási dokumentációja 
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Előzmények 

A Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma (MNM SOM) 

gyűjteményének egy részét Pilisvörösváron az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) 

(volt EKI) raktárában (Pilisvörösvár, Budai út 2.) őrzik. A gyűjteményben sajnálatos módon 

penészfertőzés történt. A penészfertőzés megszüntetésének, egy kiválasztott műtárgy 

restaurálásának és a raktárban elhelyezett műtárgyak állapotának részletes felmérésére a 

múzeum pályázati forrást keresett és 2020-ban elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap, 

Közgyűjtemények Kollégiuma 204111/04296. számú pályázatát1. 

Ennek köszönhetően 2020-ban meg is történt a fertőtlenítés, valamint elkezdődött a 

restaurálás és a gyűjtemény állapotának felmérése. Utóbbi kettő feladat elvégzését a 

koronavírus járvány hátráltatta, ezért a pályázat befejezésének határidejében halasztás történt.   

Mivel a pilisvörösvári raktárban található műtárgyak legnagyobb része orvosi műszer, 

berendezés, melyek anyaga túlnyomórészt fém, ezért a felmérést okleveles fémrestaurátorra 

bízták. 

A felmérés célja 

A penészfertőzés és bizonyos műtárgyak fokozott korrodáltsága kapcsán szükséges 

megállapítani, hogy milyen állapotban vannak az AEEK raktárban elhelyezett gyűjtemény 

egyes darabjai, milyen arányban vannak jelen sürgős beavatkozást igényló műtárgyak, 

valamint milyen további intézkedések szükségesek, hogy elkerüljük az állapotromlást. 

A felmérés módja 

A raktárban 154 darab különféle anyagú, méretű és állapotú műtárgy található. A felmérés 

első lépése az elérhető dokumentumok begyűjtése volt. Ehhez rendelkezésemre bocsátottak 

egy fényképes műtárgylistát: „EKI javított Tuboly” fájlnévvel, melyet Tuboly Adrienn 

készített táblázatba szedve 130 tárgyat képekkel és adatokkal (Word dok.). Továbbá 

megkaptam a múzeum munkatársai által, állapotfelmérési céllal készített Excel táblázatot is 

(„MNM_SOM_EKIraktar_mutargyai” fájlnévvel). Bizonyos műtárgyakról a kiszállításkori 

állapot fotókat is megkaptam. Valamint, később rendelkezésemre bocsátották a raktárban 

2021. május 17-től 2022. március 31-ig folyamatosan mért hőmérséklet és relatív 

páratartalom értékeket mutató táblázatot és összesítő diagrammot.  

Második lépésként több alkalommal felkerestem a raktárhelyiségeket és az összes ott található 

– 154 darab – műtárgyat beazonosítottam, a helyén egyenként lefotóztam azokat, külön 

fotókat készítve a sérülésekről. Valamint állapotukat írásosan dokumentáltam és a főbb 

befoglaló méreteiket lemértem. Itt fontos megjegyezni, hogy a legtöbb itt található műtárgy 

mozgatható, ki-be hajtható alkatrészekből áll, ezért a dokumentált méretek a jelenlegi 

pozíciójukat mutatják, tehát ezen értékek nem egzaktak és nem állandók.  

 
1 A 204111/04296. számú pályázat a "MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum külső raktárterének 

fertőtlenítésére, a gyűjtemény állapotának felmérésére és egy veszélyeztetett tárgy restaurálására" 

címet viseli. 
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Mindeközben megfigyeltem a műtárgyraktárban uralkodó, a műtárgyak állapotára ható 

körülményeket. 

Az adatok begyűjtése után következett azok rendszerbe foglalása, mely munka során 

folyamatosan szem előtt tartottam a feladat célkitűzéseit. Ehhez a korábban említett Excel 

táblázatot használtam, melyet kis mértékben átdolgoztam és bővítettem.  

Az elkészült fotók fájlneveit a műtárgyak jelzetinek megfelelően neveztem el és mappákba 

rendeztem, így azok könnyen áttekinthetők, visszakereshetők. 

Végül a feldolgozott adatokat szintetizálva született meg a konklúzió és a javaslattétel, melyet 

jelen dokumentáció tartalmaz.  

A felmérési dokumentáció részei 

1.) Jelen szöveges összefoglaló 

2.) „MNM_SOM_AEEK_raktar mutargyai_2022_felmeres” fájlnevű Excel táblázat 

(részletesebben lásd lent) 

3.) „MNM_SOM_AEEK_raktar_allapotfotok_2022” nevű mappa, mely a felmért 154 db 

műtárgy fotóit (968 db fotót) tartalmazza 

 

Felmérési táblázat  

Excel táblázatban rögzítettem a helyszínen felvett adatokat, miközben összevetettem a Word 

dokumentumban foglalt adatokkal, melyeket szintén beletettem a felmérési táblázatba, 

megkönnyítve ezzel a későbbi áttekintést. Az összevetés végére láthatóvá vált (amit színek 

külön is jelölnek), hogy van néhány műtárgy, melyek nem szerepelnek a rendelkezésemre 

bocsátott dokumentumokban, illetve vannak olyan tárgyak is, melyek a dokumentumokban 

igen, de a raktárban nem megtalálhatók. Néhol a leltári számok vagy hiányoznak, vagy nem 

megfelelőek. Ezek revízióját remélhetőleg megkönnyíti az elkészült táblázat és az ott pirossal 

jelzett problémás tételek. 

A műtárgyakról az alábbi adatokat rögzíti a táblázat: 

Elhelyezés (pontosan mely raktárhelyiségben van), megnevezés, készítés ideje, megjegyzés, 

leltári szám, korábbi gyarapodási szám, befoglaló méretek, anyagok, károsodások rövid 

leírása/beavatkozás szükségessége, az adott tárgyról készült, mellékelt fotók száma. 

A műtárgyak állapotát, a beavatkozás szükségességét az alábbi kategóriákba soroljuk: 

1. ép, stabil = a por eltávolítása után kiállítható állapotba kerül 

2. sérült, de stabil = a tisztításon túl, kis beavatkozást követően kiállítható állapotba kerül 

3. konzerválásra/restaurálásra szorul = jelenlegi állapotában hosszabb távon további 

sérülésnek van kitéve, összetettebb restaurátori tevékenység után kerülhet kiállítható 

állapotba 

4. sürgős beavatkozás szükséges = jelenlegi állapotában további sérülésnek van kitéve, 

ezért mielőbb (legalább a veszélyt okozó tényezőt) kezelni kell. 
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A felmérési táblázatban jelölt kategorizálás valójában a helyzet leegyszerűsítése, ami 

természetesen nem minden esetben szerencsés, hiszen például a korrodálódott vasötvözetek 

felülete valójában nem nevezhető „stabilnak”, hiszen a korrózió, a természetéből adódóan 

folyamatosan zajlik, de a megfelelő tárolási körülmények között mégis stabilnak nevezhető az 

a korrodált állapot, ahol a korrózió lassú folyamata még nem veszélyezteti a műtárgy épségét. 

A táblázat külön munkafüzetben tartalmazza az I-1 Orvosi eszközök, műszerek, készülékek; 

I-2 Műlábak, orvosi segédeszközök; IX-1 Bútorok (berendezési, orvosi) gyűjteményeket. Bár 

az I-2 gyűjteményből nem található jelenleg a raktárban műtárgy, de a kapott adatok között 

szerepeltek, ezért benne maradtak a táblázatban. 

Valamint egy külön munkafüzetben diagrammok összegzik az állapotfelmérés szerinti négy 

kategóriának megfelelő esetszámokat, így összefoglalva látható a felmérés eredménye. 

 

A diagrammok kiértékelése 

Az I/1. gyűjteményi részbe tartozó eszközök, műszerek négy kategória szerinti besorolása 

(darabszám szerinti arány) 
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A IX/1. gyűjteményi részbe tartozó bútorok, eszközök négy kategória szerinti besorolása 

(darabszám szerinti arány) 

Az AEEK raktárbázison őrzött műtárgyak állapotának, a 2022 áprilisáig, a korábban 

részletezett szempontok szerint végzett felmérése alapján kijelenthető, hogy hozzávetőlegesen 

a gyűjtemény közel fele, 47,4 %-a stabil, a por eltávolítása után kiállítható állapotú. 18,2 % 

kisebb beavatkozást követően kiállítható. Későbbre ütemezhető restaurálást igényel az 

állomány 19,5 %-a és sürgős beavatkozás szükséges a műtárgyak 14,9 %-ánál. 

  

Összegzés 

A felmérés eredményeképpen megállapítható, hogy jelenleg a penészfertőzés újabb 

megjelenésének megakadályozása kiemelt teendő. A fertőtlenítés két évvel ezelőtt 

megtörtén, az eltelt idő miatt indokolt az élő penészfertőzés jelenlétének újbóli vizsgálata 

(csíra vizsgálat). 

A műtárgyak felületén maradt penész maradványok eltávolítása elengedhetetlen, mert ezek – 

a porral együtt – megkötik a légnedvességet, táptalajt nyújtva az újbóli penészesedésnek és a 

fémek korrózióját is okozzák, még a bevonattal rendelkező fémek esetében is. Így tehát 

általánosságban elmondható, hogy minden tárgy (anyagainak és állapotának megfelelő 

módon) felületi tisztítása az elsődleges feladat ebben a raktárban, ezért ezt a táblázatban 

nem jelölöm mindenhol, csak a különösen sürgős esetekben. A műtárgyak nagy számára való 

tekintettel rangsorolásuk szükséges.  

A tisztítást követően – ahogyan ez korábban is volt – a raktárban elhelyezett műtárgyak 

letakarása elengedhetetlen, hogy megelőzzék az újbóli porosodást. 
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Penészfoltok a gysz: 12698. jelzetű műtárgy műbőr felületén 

Sürgős beavatkozást igényelnek tehát az erősen poros, a penészesedés maradványait magukon 

hordó műtárgyak, valamint a nagymértékben rozsdásodott műtárgyak. Utóbbi esetben főként 

a festett és nikkelezett bevonatok megóvása a cél, valamint a fémek védelme. 

 

A 2012.7.1. leltári számú műtárgy korrodált festett és nikkelezett felülete 
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Javasolt az állomány állapotának rendszeres felülvizsgálata, főként, ha a tárolási 

körülményekben nem történik változás.  

A gyűjtemény megóvása érdekében fontos a megfelelő műtárgykörnyezeti körülmények 

megteremtése. Van olyan műtárgy, amely a kiszállításkori képhez képest egyértelműen 

korrodáltabb állapotban van (gysz.: 12698 fogorvosi szék). 

Szembetűnő probléma, hogy a raktárban levő műtárgyak fénykitettségének mértéke magas, 

mivel jelenleg az ablakokon közvetlenül besüt a tárgyakra a nap, visszafordíthatatlan károkat 

okozva ezzel a festett, a fa, a bőr és a műbőr, valamint a műanyag anyagokban. Ehhez az 

ajánlás 150-250 lux maximum és az UV sugarak kiszűrése. Minderre egyszerű megoldás 

lehetne a raktárban a jó minőségű sötétítő függönyök alkalmazása, vagy az ablakok UV szűrő 

fóliával történő ellátása, bár ez utóbbi nem szűri oly mértékben a Napból érkező, hőhatást 

okozó infravörös sugarakat. 

 

A műbőr felületet naponta hosszú ideig éri a közvetlen napfény 
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A festett fémtárgyak esetében (mely a vizsgált műtárgyállomány legnagyobb részét kitevő fő 

jellemző) az ideális raktározási körülmények a következők2: 

hőmérséklet: 15-20°C 

relatív páratartalom: 35-45 % RH  

A túl alacsony hőmérséklet a fémek felületén páralecsapódást okoz, fokozva ezzel a korróziós 

folyamatokat. 

Fa és bőr tárgyak esetében az ideális raktározási körülmények: 

hőmérséklet: 15-25°C 

relatív páratartalom: 45-55 % RH  

Ezekben az értékekben a legfontosabb tényező az állandóság, tehát hogy minél kevésbé 

ingadozzanak, hiszen a bevonatok és a hordozók közötti eltérő hőtágulási értékek a bevonatok 

elválását okozzák, utat engedve a korróziónak, valamint a bevonatok fizikai károsodásának. 

Hasonlóképpen káros a környezeti tényezők ingadozása a szerves alapú műtárgyakra is. 

 

Ezzel szemben a ráktárban közel egy éven keresztül mért értékek jóval túllépik a megfelelő 

értékeket mind a magas, mind az alacsony tartományban és nagy ingadozást mutatnak: 

hőmérséklet: 11,5-27,4°C 

relatív páratartalom: 33,5-73,4 % RH  

Összességében elmondható – látva az egy éven át tartó klimatikus mérések eredményeit – 

hogy a fémtárgyak ebben a raktárban az ingadozó hőmérséklet és a tartósan magas 

relatív légnedvesség miatt további romlásnak vannak kitéve. Különösen igaz ez azoknál a 

vas alapú tárgyaknál, amelyeknek a bevonata, festése már jelentősebben sérült.  

Mivel bérleményről van szó, természetesen nem jöhet szóba az épület szigetelése, mely 

csökkentené a külső tényezők hatását, de – a tárgyak tisztítását és a további porosodást 

megakadályozó intézkedések mellett – a napfény szűrése, valamint a klíma berendezésekkel 

történő szabályozása meggondolandó. Míg előbbi aránylag könnyen kivitelezhető és nem 

igényel gyakori felülvizsgálatot, addig klímaberendezések használata rendszeres felügyeletet 

és karbantartást igényel. Hosszútávon javasolt a műtárgyak állandó, műtárgyraktározási 

célra – kimondottan fémek és szerves anyagok tárolására – kialakított épületben történő 

elhelyezése. 

Budapest, 2022. április 30. 

       Szatmáriné Bakonyi Eszter 

okl. fém-ötvös restaurátor művész 

okl. szám: III. 01./2003. 

Tel: 0670/398-20-36 

email: bakonyi.eszter@gmail.com 

 

 
2 Járó Márta: Megelőző konzerválás múzeumi kiállításokon és raktárakban, ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor 
Füzetek 1., 2001, Székelyudvarhely, 09-20.old. 



MNM SOM műtárgyraktár: EKI

Elhelyezés
Megnevezés,

készítés ideje
Megjegyzés

Leltári 

szám

Korábbi 
gyarapodási 

szám
Anyagok Megjegyzés Fotó (db)

Piros szám - 
javítani a 
számot a 
tárgyon

szél. mély. mag.

0 57 13 22 18

? Csak kép van 1?

nincs a raktárban Fém szekrény, gyermekorvosi 
rendelő

1? gysz.: 
11657

nincs a raktárban Csillár (Fő u.) A kiszállítás időpontja: 
2015.április 29.

1? gysz.: 
12603

Exspirograph A kiszállítás ideje: 2015. 
szeptember
(Vargha-féle regisztráló 
spirométer)

95.45.1 gysz.: 10705 40 25 80 festett acél, nikkelezett 
acél, alumínium?, 
elektromos alkatrészek

x

poros

5

Személymérleg (Hungária) "Hungária, 
MERLEGGYAR, 
Budapest, V. Vilmos 
császár út 54."

97.323.1 gysz: 11086 újrafestett öntöttvas, 
nikkelezett rézötvözet?, 
nikkelezett acél

x

poros, szennyezett, 
enyhén korrodált

7

nincs a raktárban Tüdőkapacitás mérő készülék 99.45.1
x

nincs a raktárban Medencemérő? 99.45.1
x

Pedálos fogfúró REV2015 99.63.1 gysz.: 10858 50 33 138 festett öntöttvas, 
nikkelezett acél, x

poros, festése enyhén 
kopott, 5

Periméter állványon (fekete) 
20.sz.eleje

A kiszállítás ideje 
2015. szeptember, 
vagy 2014.március

99.93.21-22 gysz.:9669 50 40 144 festett öntöttvas, sárgaréz, 
fehér fém, nikkelezett acél 
fa, műbőr?, műanyag x

poros
7

Szobavécé A kiszállítás ideje 
2015. szeptember

99.102.1 fa, porcelán, bőr, 
sárgaréz?, nikkelezett x penészfoltos 7

Műszertálca fogászati 
kezelőegységhez

A kiszállítás ideje 
2015. szeptember
Ezen a számon 
fecskendő van, a 
gysz.-en pedig a 
csípőtámasz.

99.109.1 gysz.:11202 36 36 opál üveg?/porcelán?

x

enyhén poros

3

másik raktárépület Fogorvosi szék 20.sz.első évtizedei 
„CASH-SONS”

2001.53.1 gysz:11517 122 60 120 festett öntöttvas, festett 
acél, nikkelezett acél, 
nikkelezett rézötövzet, 
műbőr x

kopott, erősen poros, 
korrodál, a festék 
helyenként pereg 8

Kezelőkészülék kerekes, fiókos 
állványon

A kiszállítás időpontja: 
2014. március, 
REV2015

2001.54.1 gysz.: 11520 45 25 70 festett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, 
elektromos alkatrészek, x

enyhén poros
4

Fogászati fúró, falra rögzíthető, 
20.sz.eleje

REV2015 2001.55.1 gysz:11365 83 32 9
x

poros, szennyezett, a 
festék pereg 5

Fogászati fúró, falra rögzíthető REV2015 2001.55.2 83 32 9 festett fa, nikkelezett acél, 
elektromos alkatrészek x

poros, korrodált
4

másik raktárépület Fogorvosi szék "DRAGAF" 
20.sz.eleje

2001.56.1 gysz:11365 90 60 106 festett öntöttvas, festett 
acél, nikkelezett acél, 
műbőr (fekete), x

poros, enyhén 
korrodált, helyenként 
pereg a festék 11

másik raktárépület Köpőcsésze, 20.sz.eleje fém állvány + üveg 
edény

2001.57.1 gysz: 11365 42/
Ø30

30 120/
13

festett öntöttvas, festett 
horganyzott acél, üveg 
(fekete vagy fehér?)

x
poros, a festék pereg, 
korrodált

a raktárban 2 db (egy 
fekete és egy fehér) 
üvegedény is mellett van 
szám nélkül, nem tudni 
melyik hova tartozik (lásd 
fotók) 13

Köpőcsésze és nyálszívó ugyanez a szám van 
egy másik 
köpőcsészére is kötve 
(lásd előző sor)

2001.57.1 festett fehér fém?, festett 
sárgaréz?, nikkelezett 
acél, üveg/porcelán?, textil 
borítású cső, elektromos 
alkatrészek x

poros, a festék erősen 
pereg, korrodált 5

Lámpa állványon (vizsgálólámpa) 
20.sz.eleje

REV2015 2001.58.1 gysz:11365 50 50 124 festett acél, festett 
öntöttvas, üveg, 
elekrtomos alkatrészek, x

poros, az állványon 
sok helyen a festék 
lepergett 8

másik raktárépület Fogászati kezelőegység (fúró), 
háromlábú kerekeken guruló, 
pillangólámpával, 1930-as évek 
"TUNGSRAM"

2001.79.1 gysz:11524 50 152 festett acél, nikkelezett 
acél, üveg, műanyag, 
elektromos alkatrészek,

x
poros, enyhén 
korrodált, 6

Kvarclámpa 2001.86.1 46 36 66 porfestett acél, nikkelezett 
acél, alumínium, 
elekrtomos alkatrészek, x

poros
4

Kvarclámpa "HÖHEN-SONNE 
S300" "ORIGINAL-HANAU"

2002.34.1 gysz: 11555? 24 13 50
x poros 3

* A  mozgatható, állítható/kihajtható alkatrészekből adódóan az itt megadott méretek a raktárban éppen meglevő,  pillanatyni pozíciótól függő 
állapotot tükrözik

I-1 Orvostörténeti Szakgyűjtemény

A gyűjtemény állapotának felmérése 2020

Ép, stabil

Sérült, de stabil 

(egyszerűbb 

beavatkozást igényel)

Konzerválásra, 

restaurálásra szorul 

(összetettebb 

beavatkozást igényel)

Sürgős beavatkozás 

szükséges

Méretek*

Zsolt
Typewriter
2. számú melléklet



Kvarclámpa "HÖHEN-SONNE 
S300" "ORIGINAL-HANAU"

2002.36.1 22 40 alumínium, porfestett acél, 
elektromos alkatrészek, x poros 3

Hordozható bidé A kiszállítás ideje 
2015. szeptember

2003.43.1 38 80 50 festett fa, porcelán?, fém
x

poros, kopott
4

Kvarclámpa A kiszállítás ideje 
2015. szeptember

2003.46.1 gysz: 11749 28 18 50 alumínium, porfestett acél, 
elektromos alkatrészek, x enyhén poros 3

Kvarclámpa "HÖHEN-SONNE 
S300" "ORIGINAL-HANAU"

2003.48.1 25 17 50 porfestett acél, nikkelezett 
acél, elekrtomos 
alkatrészek, izzó x

poros
3

Fogorvosi szék 20.sz.első évtizedei Plank Edit ajándéka 2003.50.1 gysz:11752 110 60 160 festett öntöttvas, festett 
acél, nikkelezett acél, bőr, 
gumi

x

erősen poros, 
szennyezett, a festék 
és a nikkel bevonat 
sok helyen pereg, 18

Fogászati kezelőegység Plank Edit ajándéka 2003.51.1 gysz:11752 80 180 porfestett acél, nikkelezett 
acél, alumínium?, 
porcelán, üveg, műanyag, 
elekrtomos alkatrészek, 
gumi

x

szennyezett, poros, 
helyenként a 
nikkelezés levált, 
vaskorrózió nyomai 
láthatóak, helyenként 
a festés lepergett 12

Nőgyógyászati vizsgálóasztal 2005.12.1 124 70 90 festett acél, festett 
öntöttvas, nikkelezett acél, 
nikkelezett rézötvözet

x

szennyezett, poros, 
helyenként a 
nikkelezés levált, vas- 
és rézkorrózió nyomai 
láthatóak, helyenként 
a festés lepergett 16

? "Labor Műszeripari 
Művek, Esztergom"

2005.35.1. porfestett acél, nikkelezett 
acél, nikkelezett 
rézötvözet, műanyag x

poros, enyhe korrózió

9

2005.37.1 a másik 
raktárépüketben van

Kompresszoros turbina 
"KAVO" Siemens, fogászati 
kezelőegység "Siemens Triumph", 
köpőcsésze

2005.37.1+ 
2005.40.1

gysz: 11654 30/ 17 18/ nikkelezett acél, horgany, 
gumi, elekrtomos 
alkatrészek, üveg/porcelán

x

szennyezett, 
korrodált, a 
nikkelezés hámlik 5+2

?? Köpőcsésze, 1930-as évek 2005.38.1 gysz:11654 porcelán

nincs a raktárban Csatlakozóeszköz turbinához 2005.39.1-2

nincs a raktárban Kezelőegység motorja 2005.41.1 gysz: 11654

egy része a másik raktár 
épületben

Lámpabura (halogén lámpa) 
állványa 

A hozzárendelt 
reflektor leltári száma: 
2005.214.1.
2005.42.1. számmal 
egy alkatrésze a 
másik raktár 
épületben van (+2 
kép)

2005.42.1 gysz:11654 35 35 160 festett acél, horganyzott? 
acél, 

x

Az állvány (főleg a 
talp) erősen rozsdás, 
itt a festék lepergett 4+2

Respirátor állványon, 1950-es évek 
"KORBE Budapest"

2005.49.1 gysz.:11870 70 55 50 festett acél, festett 
horgany?, nikkelezett acél, 
elektromos alkatrészek, 
gumicső x

poros, belül 
használatból eredően 
zsíros/olajos 
szennyeződés 5

64 42 80 festett acél (állvány), 
gumi? Kerék x

erősen korrodált, a 
festék pereg 3

Hőlégsterilizátor  állvánnyal 2005.98.1 gysz:11884 60 48 40/
129

porfestett acél, fehér 
fémötvözet, műanyag, 
festett falap

x

poros, szennyezett; a 
teteje (feltehetően 
ázás miatt) nagyon 
korrodált, a festék 
felpenderedik, pereg; 
rozsdamegfolyás az 
oldalán, az állvány is 
erősen korrodált, a 
festéke pereg 12

Vastüdő végzáró burával, 1940-50-
es évek

A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 31.
"egy kvarclámpa, 
aminek régi száma
2015.23.1, új száma 
(2005.169.1)viszont 
megegyezik a 
vastüdőével"

2005.165.1-2 gysz:11902 60 200 130 porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, gumi,

x

Poros, kopott, javított, 
helyenként korrodált, 
ott a festék lepattogott, 
illetve a nikkelezés 
pöndörödik. Főként ez 
a nikkelezett rész a 
veszélyeztetett. 12

Kvarclámpa A lámpára a 
2005.165.1.ltsz. van 
akasztva

2005.169.1 gysz: 11695 porfestett acél, nikkelezett 
acél, elekrtomos 
alkatrészek, izzó x

enyhén poros

3

Reflektor 1930-as évek Az állványa 
2005.42.1. leltári 
számon van 

2005.214.1 35 35 160 festett acél, horganyzott? 
acél, gumi, műanyag, izzó, 
elektromos alkatrészek

a reflektor állapotát külön 
nem jelölöm, lásd: 
2005.42.1. ltsz.-nál 4

Kvarclámpa,1930-as évek, "Original 
Hanau Kunstliche Hollen Sonne" 
Németország

2005.215.1 gysz:11637 90 90 170 festett acél, alumínium,  
elekrtomos vezeték

x

erősen szennyezett, 
korrodált, a festék 
pereg 8



Fogászati röntgenkészülék 1940, 
Németország/"Siemens Röntgen"

2005.217.1 gysz:11637 120 120 210 festett acél, nikkelezett 
acél, fehér fémötvözet, 
elektromos alkatrészek, 
műanyag x poros, korrodált 11

Fizikoterápiás (Diatermikus) 
kezelőegység márvány fedőlappal, 
1930-as évek "AGEMA LUIS ET 
LOEWENSTEIN BERLIN

2005.218.1 gysz:11637 50 40 130 porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, 
elektromos alkatrészek, 

x

szennyezett, erősen 
korrdált, a nikkelezés 
nagymértékben sérült 4

Nőgyógyászati (rövidhullámú) 
kezelőegység 1930-as évek 
(Telefon Részvénytársaság 
Budapest)

2005.219.1 gysz: 11637 56 49 101 festett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, fehérfém 
ötvözet?, gumi, 

x

nagymértékben 
szennyezett, korrodált, 
a festék és a 
nikkelezés leválik a 
felületről, a kerekek 
mechanikai állapota 13

Csípőtámasz 2007.1.1 gysz: 11989 40 25 55 x 2

Sebészláda 2010.10.1 gysz: 9611 46 28 26 x poros 1

Chirana készülék Chirana, Made in 
Czechoslovakia

2010.11.1 porfestett acél, elektromos 
alkatrészek, műanyag x poros 2

Fogászati röntgen készülék, 
fogorvosi szék Gyártó: Magyar 
Siemens.Reiniger Művek Rt és 
Orvostechnikai Gépgyár Bp. VI. 
Nagymező u. 4.

2010.13.1 115 90 160 porfestett acél, 
nikkelezett(?) acél, 
műanyag, gumi, 
elekrtomos alkatrészek

x

poros, enyhén, 
pontokban 
rozsdásodott

6

EEG készülék 1980-as évek A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 31.

2012.1.1 102 82,5 146 festett (kalapácsalakk) 
acél, krómozott? Acél, 
műanyag, alumínium, 
fehér színű fémötvözet, 
gumi?, elektromos x

poros, szennyezett

6

Olajpumpás fogorvosi szék, 
20.sz.eleje

A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 31.

2012.3.1-2 158 57 168 festett öntöttvas, 
nikkelezett acél, 
nikkelezett rézötvözet, bőr, x

poros, szennyezett, 
penészfotlos 8

Köpőcsésze csappal 
(műszertálcával?) 1950-es évek

A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 31.
A műszertálcára (is) 
van kötve a 2012.4.1-
2. ltsz. A korábbi 
listában 2015.4.1-2-
ként van jelölve

2012.4.1-2 
2012.3.1-2?

33/
Ø40

33 8/
80

műszertálca: nikkelezett 
acél, üveg
köpőcsésze: üveg, 
nikkelzett acél, nikkletezett 
fémötvözet, festett acél, 

x

enyhén poros

4 + 8

Falra szerelhető fogorvosi fúró, 
motorral 1940-es évek (A kiszállítás 
időpontja 2012.okt. 31.)

A raktárban a 
Siemnes Triumph 
fogorvosi 
kezelőegységen IS ez 

2012.5.1-3 65 45 14 festett horgany, festett 
acél, (fehér), fa, 
elektromos alkatrészek, 
gumi x 7

Fogászati kezelőagység (Siemens, 
Triumph)

A raktárban a falra 
szerelhető fogorvosi 
fúró is ezen a ltsz-on 
van. DE a Turboly féle 
táblázatban levő 
másik tárgy (motor?) 
nincs mellette a 

2012.5.1-3 75 58 155 festett acél, festett fehér 
fém?, nikkelezett 
ötvözet,elektromos 
alkatrészek

x 16

Falra szerelhető reflektor (fogászati 
fúró?) 1940-es évek

A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 

2012.6.1-3 30 15 66 festett alu, festett acél 
(fekete), izzó x 3

másik raktárépület Fogászati röntgen állványa 2012.7.1 gysz.: 12446 115 80 160 festett öntöttvas, festett 
acél, festett fehérfém, 
nikkelezett acél, textil x

korrdált, a festék és a 
nikkelezés erősen 
pereg 15

Fogászati kezelőegység 2012.8.1 110 175 46 festett acél, festett cink, 
festett rézötvözet x

korrdált, a festék 
erősen pereg 11

Vitalitásvizsgáló, fiókos állványon, 
vezetékkel és kezelőfejekkel, 19.sz. 
vége

A kiszállítás időpontja 
2012.okt. 31.

2012.9.1-2 60 30 88 átfestett acél, nikkelezett 
acél, gumi, máanyag, 
elektromos alkatrészek x

poros, szennyezett, 
korrodált, a festék 
helyenként pereg 4

Állvány?? 2012.12.1 58 4 218 festett acél

x

poros, szennyezett, 
korrodált, a festék 
helyenként pereg 2

? 2012.14.1 35 30 105 festett acél, nikkelezett 
acél, fehérfém ötvözet, 
műanyag, elektromos 
alkatrészek, gumi, x

poros, erősen 
szennyezett, a festék 
alól helyenként előjőn 
a vaskorrózió 8

boncasztalok termében Szobabicikli 2012.15.1 105 50 126 porfestett acél, műanyag, 
nikkelezett/krómozott? 
acél, elemktromos x

poros

7

?Mosdó állvány 2012.16.1 68 51 75 festett acél, kerámia??

x

poros, szennyezett, 
korrodált, a festék 
helyenként pereg 7

Kvarclámpa , két burával, 
"BELMAG"

Ennek 2015.34.1 a 
száma a 
leltárkönyvben

2015.1.15 gysz: 12.12434 80 50 192 porfestett acél, alumínium, 
műanyag, elektromos 
alkaltrészek, izzó x

poros

7

? I/1.ben nincs ilyen 
szám? A raktárban 
egy kvarclámpán lóg 
ez a szám, ami itt 
2015.32.1-2. számon 

2015.1.16 gysz: 12.12434



Műszertálca, fogászati 
kezelőegységhez 

lásd.2012.4.1-2.ltsz. 
"(A képek között 
2012.3.1-2 számon 
van, talán a fogorvosi 
székhez tartozik.)"
"Ezen a számon 
vérnyomásmérő van."

2015.4.1-2

Személymérleg (mérés: 1-160kg) 
A kiszállítás időpontja 
2015.április 29. 2015.5.1. Gysz.:12582 60 63 125

festett acél, festett 
öntöttvas, nikkelezett acél, 
fa

x

poros, kopott, enyhén 
korrodált, a festés és 
nikkelezés több 
helyen pereg 7

EKG készülék, Typ. ER661 A kiszállítás időpontja 
2015.április 29.

2015.9.1 gysz.: 12587 59 53 75 porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, gumi, 
elektromos alkatrészek x

enyhén poros

3

Vizsgálólámpa
A kiszállítás időpontja 
2015.április 29. 2015.10.1 45 45 145

porfestett acél, acél 
gégecső, nikkelezett 
rézötvözet, izzó, 
elektromos alkatrészek

x

enyhén poros 3

Szemvizsgáló készülék "Clement 
Clark típ. Synophtophore" 2015.11.1-2. 75 35 110

műanyag, optikai 
alkatrészek x enyhén poros 1

Gömb periméter, Carl Zeiss Jena 2015.12.1-2. 64 56 136
porfestett acél, -öntöttvas, 
műanyag, alumínium x enyhén poros 5

Schimmelbusch állvány, 
Schimmelbusch dobozzal 2015.15.1. 29 28 28 alumínium 4

2015.15.2. 60 57 90
acél, porfestett acél, 
műanyag, 2

Csecsemőmérleg Békéscsaba A 
kiszállítás időpontja 
2015.április 29.

2015.16.1 gysz:12582 72 34 34 festett acél, nikkelezett 
acél, zsineg?

x

A használatból 
eredően kopott 4

Nőgyógyászati vizsgálóasztal Szt. Isrván Kórház, Dr. 
Bősze Péter ajándéka

2015.17.1-6 gysz: 12614 fa, műanyag
x 2

Szív-tüdő motor 2015.18.1. gysz: 12615 140 57 90 acél, alumínium x enyhén poros 2

Fogorvosi szék "Cash & Sens" 2015.19.1 gysz:12616 140 65 103 bőr, festett acél, -öntöttvas, 
nikkelezett acél x

penészfoltos, 
korrodált 10

Állvány, fogászati röntgenhez 2015.20.1 gysz:12616 75 70 180 festett fehérfém, festett 
acél, nikkelezett acél

x

szennyzett, korrodált, 
a festék több helyen 
lepattogzott 8

Fogászati kezelőegység, padlóra 
rögzíthető köpőcsészével "Siemens 
triumph" típus

2015.21.1 gysz:12616 50 110 170 porfestett acél, nikkelezett 
acél, fehér színű 
fémötvözet, műanyag, 
gumi, porcelán?, x

poros, szennyezett

2

Légoltalmi mentőláda "MONE RT. 
Budapest"

2015.22.1 56 55 17 fa, fém
x

poros, cellux 
maradványok 3

Kvarclámpa 
"A leltárkönyvben duplumnak van 
beírva"

2015.23.1 vagy 2005.165.1? Vastüdő száma

nincs a raktárban Periméter állványon (fekete) A kiszállítás ideje 
2015.09.16. 

2015.24.1

EEG 16 csatornás, kódszám 4770 
és állvány

magyar fejlesztés 
A kiszállítás időpontja: 
2014. március 

2015.25.1 Gysz.: 12550 58 25 113
+56

porfestett és 
rozsdamentes acél, 
műanyag, elektromos 
alkatrészek x

enyhén poros

11

Javal készülék állvánnyal "Carl 
Zeiss (DDR) Jena"

Jójárt György 
ajándéka 
A kiszállítás időpontja: 
2014. március (a 
homlokzat felújítás 
idején)

2015.26.1-3 gysz.: 12297 53 48 116 porfestett és szürke 
bevonattal ellátott acél, 
alumínium, műanyag, 
rétegelt lemez, műbőr, 
üveg, papír, elektromos és 
optikai alkatrészek, izzó x

poros, enyhe korrózió 
a festék alatt, 
penészfoltok?

tisztítása javasolt 8

Forgószék, állítható magassággal A kiszállítás időpontja: 
2014. március 
(a homlokzat felújítás 
idején)

2015.26.3 gysz.: 12297 36 30 47 festett acél 

x

poros, kicsit kopott, 
enyhe korrózió a 
festék alatt és az 
ülőke alján 6

Réslámpa állvánnyal (szemészeti 
vizsgálóeszköz)

Carl Zeiss Jena
(Made in DDR)
A kiszállítás időpontja: 
2014. március 

2015.27.1-2 gysz.: 12297 52 47 113 festett és szürke 
bevonattal ellátott 
(rozsdamentes?) acél, 
alumínium, műanyag, fa, 
műbőr, üveg, papír, 
elektromos és optikai 
alkatrészek, izzó

x

poros, szennyezett, a 
talp a használattól 
kopott, a fa asztallap 
penészfoltos

8

Forgószék, állítható magassággal A kiszállítás időpontja: 
2014. március 

2015.27.3 gysz.:12297 53 31 58 festett acél, festett fa, 
máanyag

x

poros, lábainak vége 
enyhén korrodált, a 
festék kezd lepattogni 5

Kerek ülőke (nem szabályozható) A kiszállítás időpontja: 
2014. március 

2015.28.1 gysz.:12295 44 44 45 festett acél, festett furnér
x 1

Fogászati kezelőszék, 1950-es évek Csobay Ildikó 
ajándéka

2015.29.1 gysz:12130 98 64 133 porfestett acél, krómozott 
/nikkelezett acél, műbőr, 
alumínium, műanyag, 
elektromos alkatrészek x

erősen poros, 
penészfoltos, talpa 
korrodált 15

enyhén poros

x



Fogászati kezelőegység 
pillangólámpával, köpőcsészével, 
pohártartóval, műszertartóval, 
Korbelux lámpa, 1950-es évek

2015.30.1 125 95 180 porfestett acél, nikkelezett 
acél, gumi, porcelán, üveg, 
műanyag, elektromos 
alkatrészek x

poros

5

Elektromos kezelőkészülék 
"Eltronik" "Deutsche Elektronik 
GMBH"

A műtárgyon a 
2015.24.1. ltsz.van 
felkötve
„Boldogasszony Háza 
Alapítvány,
Egészségügyi 
Szolgáltatás”
A kiszállítás ideje 
2014. március  

2015.31.1 porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, gumi,

x

enyhén poros

7

Kvarclámpa, szögletes, belül tükrös 
"szétnyíló" burával, 

„Siemens-Reiniger-
Művek RT.”„Original 
Hanau Hohen Sonne”
Pannolhalma 

2015.32.1-2 gysz:12615 94 50 157 porfestett acél, alumínium, 
műanyag, elektromos 
alkaltrészek, izzó

7

Rögzítősínek a leltárkönyv szerint Ez a szám jelenleg 
egy elektron 
mikroszkópon van (a 
listában 2015.41.1-
ként szerepel)

2015.39.1.

Támasztósínek a leltárkönyv szerint 2015.40.1

Elektronmikroszkóp szétszerelt 
állapotban 

A raktárban a 
2015.39.1. ltsz. van 
rajtuk  
A kiszállítás 
időpontja:2015.09.16. 2015.41.1. gysz.: 12637 67 59 80

porfestett acél, alumínium, 
üveg

x
zsíros, poros 
szennyeződés 2

166 78 43

porfestett acél, alumínium, 
műanyag, gumicső, 
elektronikai alkatrészek

x
enyhén poros 2

53 32 154
porfestett acél, műanyag, 
elektromos alkatrészek x enyhén poros 2

110 75 183

porfestett acél, 
nikkelezett/krómozott/rozs
damentes acél?, 
alumínium, ?, műanyag, 
elektromos alkatrészek

x

enyhén poros 3

oldal lemez borítás, 
porfestett acél x

enyhén poros
4

82 75 112 porfestett acél, 
nikkelezett/krómozott/rozs
damentes acél?, 
alumínium?, műanyag, 
gumicső, elektronikai x

erősen poros

3

Támasztósínek a leltárkönyv szerint 2015.40.1.

Elektromos kezelőkészülék, 
20.sz.eleje, "CELOTHERM 
LORENZ"

A műtárgyra a 
2015.40.1. ltsz. van 
felkötve

2015.42.1. gysz:12440 52 30 118 porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, gumi, 
elektromos alkatrészek x

poros, szennyezett
9

Pedálos szemetes kuka ? 2016.3.1. festett acél, nikkelezett? x 3

Állólámpa 2016.4.1. 44 44 93 nikkelezett acél, 
alumínium, műanyag, 
elektromos alkatrészek x

enyhén poros

3

Lámpa (zöld) 2016.5.1. 25 40 23 üveg?, nikkelezett fém?, 
eletromos alkatrészek, 
Tungsram izzó x 4

"Aero -Steril" autokláv 2016.138.1. gysz: 12603 34 53,5 35 porfestett acél, 
alumínium? műanyag, 
elektromos alkatrészek x 4

Víztartály? nincs a tárgyon gysz: 11657 festett acél? festett 
horgany?, rézötvözet

x

horpadt, festése 
kopott, a korábbi 
festék javítás 3

boncasztalok termében, 
négy külön helyen

Szemészeti? vizsgáló berendezés? "TOPCON 
Ophthalmometer, 
Tokyo Kogaku Kikai 
K.K. Tokyo Japan"

nincs a tárgyon gysz. 12130 porfestett acél, műanyag, 
nikkelezett/krómozott? 
acél, elemktromos 
alkatrészek x

poros, szennyezett

19

Ciril betűs készülék gysz: 12130 porfestett acél, elektromos 
alkatrészek, műanyag x 3

boncasztalok termében Tároló doboz? ltsz.n. gysz: 12583 festett fa, festett acél, 
nikkelezett acél, filc x

felvált, pereg, 
korrodált 3

boncasztalok termében, két 
helyen

Vizsgáló készülék ? ltsz.n. gysz: 12583 porfestett acél, elektromos 
alkatrészek, műanyag

x
poros szennyezett

10

Fogorvosi szék ltsz.n. gysz: 12698 108 65 96 porfestett acél, krómozott 
acél, festett öntöttvas, 
műanyag, műbőr

x

A műbőr erősen 
penészfoltos, a festés 
a korrózió miatt kissé, 
helyenként pereg, a 
lábtartó alja erősen 
korrodált 12



Tagarno 35AX gysz: 12739 
XII/2

70 87 107 posfestett acél, 
nikkelezett? acél, 
nikkelezett? rézötvözet, 
alumínium, műanyag, x

enyhén poros

1

Személymérleg (Fuchs G., 
Budapest)

ltsz.n. gysz: 13053 56 51 145 festett acél, nikkelezett 
acél, fa 

x

poros, szennyezett, a 
festés és a nikkelezés 
helyenként lepergett a 
rozsda miatt 11

Cavitron/Kelman Phaco-emulsifier gysz: 13.058 90 60 117 x enyhén poros 2

Öntöttvas állvány (háromlábú, 
állítható)

ltsz.n. gysz: 13059 44 40 70 festett öntöttvas, fa
x poros, szennyezett 8

Redőnyös szemüveg szekrény ltsz.n. gysz. 13062 55 48 29 4

Ritter röntgen készülék 130 70 230

nikkelezett acél, porfestett 
acél, porfestett öntöttvas, 
alumínium, műanyag, 
elekrtomos alkatrészek

x

korábbi, 
szakszerűtlen 
javítások nyomai, 
pergő festékek, a 
nikkelezett felület 
korrodált, a nikkel 

a pergő festékek 
rögzítésével megőrizhető 
a festés. Ha kiállításba 
kerülne, akkor a 
restaurálása összetettebb 
feladat 13

Kézi sötétkamra ltsz.n. 55 25 25 festett fa, üveg, textil x poros, üvege repedt 3

SKB röntgen orvosi berendező 
Schweitzer Károly, Bp. VIII. 
Köztársaság tér 5. ltsz.n. 88 30 97

porfestett acél, nikkelezett 
acél, porcelán, műanyag, 
textil, elektromos 
alkatrészek, izzó

x

poros, kopott 5

Fa nőgyógyászati vizsgálóasztal és 
fellépő ltsz.n. 120 66 83 festett fa, acél

ltsz.n. 52 40 43 fa

Állólámpa 45 45 127
festett acél, alumínium, 
izzó,  elekrtomos vezeték x enyhén poros 2

Oxigénpalac és állvány "Kemény Sándor, 
Budapest, Teréz krt. 
50. Szab. orvosi 
készülék gyártása" ltsz.n.

62 44 137 festett acél (átfestett), 
nikkelezett acél, 
nikkelezett rézötvözet, 
textil borítású gumicső, x

poros, kopott, 
korrodált

5

Nőgyógyászati vizsgálószék 
(szürke)

ltsz.n. 115 56 100 porfestett acél, nikkelezett 
acél, alumínium, műbőr, 
szivacs, műanyag x

poros, penészfoltos, 
helyenként a 
nikkelezés lehámlott, 7

Nemtudom milyen készülék, görgős ltsz.n. 70 40 90 festett acél, nikkelezett 
acél, alumínium?, fehér 
fém ötvözet?, festett 
műanyag?, elektromos 
alkatrészek, lámpa? x

poros, penészfoltos

4

boncazstalok termében Fogászati kezelőagység, lámpával kifakult a szám porfestett acél, porfestett 
fehér ötvözet, nikkelezett 
acél, műanyag, 
elektromos alkatrészek x

a talapzaton és a 
lámpaburán erősen 
pereg a festék, 
korrodált 11

Autokláv sterilizáló? Labor Műszeripari 
Művek logo van rajta

ltsz.n. 50 29 32
x 1

boncasztalok termében Nagyméretű berendezés 
"Laboratóriumi felszerelések gyára"

ltsz.n. porfestett acél, nikkelezett 
acél, fehér fémötvözet, 
nikkelezett sárgaréz, üveg, 
gumi, műanyag x 5

boncasztalok termében Nagyméretű berendezés ltsz.n. porfestett acél, nikkelezett 
acél, fehér fémötvözet, 
nikkelezett sárgaréz, üveg, 
gumi, műanyag x 6

boncasztalok termében Köpőcsésze, talán a 2005.38.1? ltsz.n. üveg/porcelán, nikkelzett 
acél, nikkletezett 
fémötvözet, festett acél, x

poros, szennyezett, 
korrodált 2

boncasztalok termében Ostoros motor pedállal ltsz.n. fém, műanyag, elektromos 
alkatrészek x 1

boncasztalok termében Festett vasállvány 23311039/13 ltsz.n.
x

poros, kopott, enyhén 
korrodált 3

boncasztalok termében Szemészeti vizsgáló berendezés Clement Clarke, 
London

ltsz.n. porfestett acél, nikkelezett 
acél, műanyag, 
elektromos alkatrészek x 3

másik raktárépület Desztilláló Ez a SOM-é? ltsz.n. 125 75 222 festett acél, üveg, gumi, 
elektromos alkatrészek x 1

x poros, a festetlen 
fémzsanér rozsdás 4



Elhelyezés
Megnevezés,

készítés ideje
Megjegyzés Leltári szám

Korábbi 
gyarapodási 

szám
Anyagok Javaslat

Fotó

(db)

Piros szám - javítani a 
megnevezést a tárgyon

Piros szám - 
valami nem 

stimmel a leltári 
számmal

szél.
mély

.
mag.

0 0 0 0

nincs a 
raktárban Csípőtámasz 99.60.1

nincs a 
raktárban Lábfejtartó csípőtámasz 99.60.2

MNM SOM műtárgyraktár: EKI

A gyűjtemény állapotának felmérése 2022

Ép, stabil Sérült, de stabil
Konzerválásra, 

restaurálásra szorul

Sürgős 

beavatkozás 

szükséges

Méretek 

(cm)*

I-2 Orvostörténeti Szakgyűjtemény

Zsolt
Typewriter
3. számú melléklet



Elhelyezés
Megnevezés,
készítés ideje

Megjegyzés Leltári szám
Korábbi 

gyarapodási 

szám
Anyagok Javaslat

Fotó
(db)

Áthelyezve

Piros szám - 
javítani a 
számot a 
tárgyon

szél./
hossz

mély. mag.

0 16 15 8 5

nincs a 
raktárban Orvosi íróasztal 1940-es évek

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 1? Gysz.:12434-2

nincs a 
raktárban Műszertároló szekrény 1940-es évek

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 1? Gysz.:12434-3

Műszerasztal furnér fedőlappal 
19.sz.vége-20.sz.eleje

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 2001.59.1 gysz:11365 70 50 100

festett acél, festett 
farostlemez x

A festék több helyen 
lepergett, 
repedezett, felvált, 
enyhén korrodált 8

Műszerasztal, két polccal, fiókkal, 
peremes tálcával
(Műszerszekrény, polcos, fiókos)
20. sz. eleje 

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 2012.2.1. 70 33 91

festett acél, festett 
farostlemez x

Kerek ülőke, 1930-as évek

(I/1.-ben is 
ugyanezen a 
számon)
A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 2012.10.1 37 37 55

festett acél, 
"kárpitozott" x

poros, 
szennyezett, 
festése pereg, az 
ülőke kárpitja 
körbe a peremén 
szétfeslett 6

Nőgyógyászati vizsgálóasztal, 
fellépővel

2013.1.1-2 IX/1 105 67 150 festett acél, nikkelezett 
acél, műbőr, fekete 
műanyag, (helyenként 
újrafestett, felújított) x

néhol peregnek a 
bevonatok, ott 
rozsdásodás 
látható, a műbőr 15

Fehér szekrény, 3 fiókos, 2 üveges 
és 2 teli ajtóval 

A kiszállítás ideje 
2015.04.29.
(csecsemő
mérleg is van 
ezen a számon, 
2015.1.1
I/1 2015.1.1. gysz: 12603 80 43 175

festett fa, nikkelezett 
acél, üveg x

enyhén poros, 
korrodáltak az acél 
elemek 0

Szögletes négylábú ülőke

be.
A kiszállítás ideje 
2015.04.29. 2015.1.2. 

vagy 2015.12.? gysz.:12603 39 27 50 festett fa x szennyezett, kopott 3
Fehér, üvegpolcos, teliajtós FÉM 

szekrény
A Fő utcából jött 
be. 2015.1.3 gysz.:12603 50 38 160

festett acél (átfestett), 
üveg x enyhén poros 3

Íves, fehér íróasztal

A Fő utcából jött 
be. A kiszállítás 
ideje 2015.04.29. 2015.1.4 gysz.:12603 77 40 84

festett fa, sárgaréz, 
viaszos vászon x enyhén poros 1

Műszerasztalka görgőkön, üveg 
fedlappal, körötte peremmel

A kiszállítás ideje 
2015.04.29.

2015.1.5 gysz.:12603 54 42 88,4 festett acél, üveg, gumi
x

enyhén poros
2

nincs a 
raktárban

Fehér fa szekrény, két üveg és két fa 
ajtóval

A kiszállítás ideje 
2015.04.29. 2015.1.6 gysz.:12603

Boncasztal 1896 2015.1.7 gsz: 12436.1 220 94 95

márvány, festett 
öntöttvas, sárgaréz? x

poros, szennyezett, a 
talp korrodál, a festék 
helyenként pereg 10

Boncasztal 1950-es évek

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 2015.1.8 gysz:12436.2

200
190

90
80

10
80

asztallap: márvány
talapzat: festett 
öntöttvas x korrodált, a festék pereg 9

Boncasztal 1970-es évek

A kiszállítás 
időpontja 
2012.okt. 31. 2015.1.9 gysz: 12436.3 250 75 105 rozsdamentes acél x

poros, szennyezett, 
enyhén korrodált 7

Görgős szék, kerek ülőkével, 
háttámlával "Siemens" 2015.1.10 40 40 92

porfestett acél, 
nikkelezett? acél, 
műbőr, habszivacs x

poros, a párnázott 
műbőr ülőke egy 
helyen felhasadt 5

* A  mozgatható, állítható/kihajtható alkatrészekből adódóan az itt megadott méretek a raktárban éppen meglevő,  pillanatyni 

pozíciótól függő állapotot tükrözik

MNM SOM műtárgyraktár: EKI IX-1 Iparművészeti Szakgyűjtemény

A gyűjtemény állapotának felmérése 2020

Ép, stabil

Sérült, de stabil 

(egyszerűbb 

beavatkozást igényel)

Konzerválásra, 

restaurálásra szorul 

(összetettebb 

beavatkozást 

igényel)

Sürgős 

beavatkozás 

szükséges

Méretek (cm)*

Zsolt
Typewriter
4. számú melléklet



Asztal
Nincs rajta a leltári 
szám a tárgyon! 2015.1.11 80 50 71 festett fa x felújított

enyhén 
penészfoltos 3

Fellépő, kétlépcsős 2015.1.12.2 52 48 41 nikkelezett acél, fa x

poros, enyhén 
korrodálódott 2

Falipolc 2015.1.13 50 26 27 festett acél, üveg x poros, kopott 1
Falipolc 2015.1.14 36 30 99 festett fa, üveg x poros 2
Műszerasztal 2015.1.17 gysz: 12616 60 40 86 festett acél, üveg x enyhén poros 3
Fehér támlás szék 2015.1.18 gsz: 12616 40 40 80 festett fa x poros, kopott 2

Fém vázas támlás szék 2015.1.19 44 60 84

festett fa, nikkelezett 
acél x

poros, penészfoltos, 
helyenként 
korrodált, a festése 
repedezett az 5

Natúr fából készült lakkozott 
könyvszekrény

A kiszállítás ideje 
2015. szeptember 2015.1.20 gysz: 12549 200 55 120 fa, sárgaréz x enyhén poros 4

a falitéka nincs 
a raktárban

Natúr fából készült lakkozott asztal / 
Fali téka 3 üvegpolccal, cimkével az 
ajtaján

A kiszállítás ideje 
2015 szeptember 2015.1.21. 

2015.1.21 gysz: 12549 175 79 78 fa, filc x enyhén poros 1

Szekrény 2015.1.22 gysz: 12434.1 78,5 41 170

acél, műanyag?, 
farostlemez? x enyhén poros 3

Használt tampongyűjtő (fogászati) 2015.1.23 35 35 130

nikkelezett acél, 
nikkelezett rézötvözet, 
festett öntöttvas x

enyhén poros, 
helyenként a festék és a 
nikkelezés lekopott, több 
helyen korrodálódott 4

Fali téka 1 üvegpolccal 2015.1.24 44 27 59

festett fa, üveg, acél, 
sárgaréz x

szennyezett, 
poros 6

Kisszekrény

"Fischer Péter és 
Társa, Cs. Ks Kir. 
Udvari szállítók, 
Budapest" 2015.1.25 gysz: 12620 55 33 80 festett fa, üveg, acél x poros, szennyezett 5

nincs a 
raktárban Fehér, támlás thonet szék 2015.1.27 44 43 90 festett fa

Szék, 1 lába hiányzik
A kiszállítás ideje 
2015. szeptember 2015.1.28 gysz: 12621 44 41 90 fa, bőr x

szerkezetileg 
instabil, egyik lába 
hiányzik, a támlája 
eltört, a bőrrel 
borított ülőkéje 
sérült 3

boncasztalok 
termében

Szekrény, alul két ajtós, felül 
elhúzható üveges, 3 polcos 2015.1.29 gysz: 12622 84 40 57+99 festett fa x poros 5

Fiókos asztalka
A kiszállítás ideje 
2015. szeptember 2015.1.30 gysz:12623 68 50 80

festett fa, nikkelezett 
acél, opál üveg? x

Penészfoltos. A 
festék és a 
nikkelezés 
helyenként pereg, 
korrodált 9

Összecsukható tábori műtőágy
A kiszállítás ideje 
2015. szeptember 2015.1.31 

2006.108.1 
I/1 a régi 
száma? 160 60 80 festett acél x poros, a festés kopott 4

Gyermekvizsgálóágy 1940
2015.112.1 vagy 
2015.1.12.1?

gysz.:12434-
1 155 66 103

krómozott? acél, 
műbőr x enyhén poros 3

Nőgyógyászati vizsgálóasztal (fekete)

A kiszállítás 
időpontja 
2015.április 29. 
REV2015 2015.13.1. 89 68 158

porfestett acél, 
krómozott(?) acél, 
műbőr, műanyag

x

1

Vizsgálószék (szemészeti) 2015.14.1. 76 68 131

műbőr, szivacs, 
műanyag, porfestett 
acél, nikkelezett acél

x

A műbőr 
penészfoltos, a 3 
db nikkelezett 
acélrúd rozsdás 
és a nikkelezés 
pereg le róla. 9

Nőgyógyászati vizsgálóasztal 
fellépővel, tartozékokkal 2015.17.1-6 gysz:12613 146 51 84

fa, műanyag, fém, 
műbőr

x
penészfoltos 2

Fa komód? 2016.1.1. 140 67 112 festett fa
x

enyhén poros, 
helyenként a festés 
lekopott 4

Fa háttámlás, karfás forgó szék 2016.2.1. 65 65 104 fa
x

enyhén poros 3

boncasztalok 
termében Szekrény (3+4 polc; 1ajtó) 2018.1.1. gysz:12974 93 35 171 fa

x
3



boncasztalok 
termében Szekrény (4+1 polc;1ajtó) 2018.1.2. gysz:12974 238 35 171 fa

x
furnér hiányos 2

boncasztalok 
termében Íróasztal 2018.1.3. gysz:12974 88 55 97 fa

x
apró mechanikai sérülés 4

másik 
raktárépület

Műszertároló szekrény 1930-as évek 
(4szárnyú nagyobb/2szárnyú kisebb)

A kiszállítás 
időpontja 2012. 
okt. 31.
csak 3 ajtószárny 
van a raktárban ltsz.n. gysz.:124364

200/
102

43/
42

216/
180 festett acél, üveg x

erősen poros, 
helyenként 
korrodált, a festék 
néhol lepergett 8

Reneszánsz székek (6 db) ltsz.n. 45 49 98 fa x 4

Betegszállító guruló ágy (váz) ltsz.n. 140 80 83

festett acél, 
horganyzott? acél, 
gumi, x

poros, a festék alatt 
és a kerekek fém 
alkatrészei 
korrodáltak 12

Műszerasztal (üveges, guruló) ltsz.n. gysz: 13072 64,5 54 97,5

festett acél, festett 
fehér fém, üveg, gumi? 
Kerék x

a festék több helyen 
lepergett, enyhén 
korrodált helyenként 10

Üveges szekrény felújított ltsz.n. gysz:12603
festett acél, nikkelezett 
acél x

A tárgy nagy része 
stabil (felújított), a 
nikkelezett 
fogantyúk 6



Konzerválásra, restaurálásra 

szorul (összetettebb beavatkozást 

igényel)

Sürgős beavatkozás szükséges

Ép, stabil

Sérült, de stabil (egyszerűbb 

beavatkozást igényel)
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I/1 Orvosi eszközök, műszerek, készülékek

Ép, stabil Sérült, de stabil Konzerválásra szorul Restaurálni kell
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IX/1 Bútorok (berendezési, orvosi) 

Ép, stabil Sérült, de stabil Konzerválásra szorul Restaurálni kell

0 0 0 0
0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1
I/2 Műlábak, orvosi segédeszközök

Ép, stabil Sérült, de stabil Konzerválásra szorul Restaurálni kell

Zsolt
Typewriter
5. számú melléklet


