
 

  

                        
 

 

 

 

Szakmai Beszámoló 

Pályázati azonosító: 209111/00015 

A Déri Múzeum Restaurátor laborjának műtárgykörnyezeti értékeit szabályozó eszközök, 

valamint a restauráláshoz szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése támájában 

 

A Déri Múzeum restaurátor Péterfia utcai műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai 

anyagok és eszközök beszerzésére a Közgyűjtemények Kollégiuma döntése értelmében 2021-

ben az igényelt 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból számunkra 600.000 Ft-ot ítélt 

meg. Ezért a pályázathoz leadott eredeti terveken valamelyest változtatnunk kellett, egyes 

eszközök beszerzését későbbre halasztottuk, a munkavédelmi védőfelszereléseket pedig más 

anyagi forrásból szereztük be. 

 

 

A pályázat során beszerzésre kerülő eszközök tételes felsorolása: 

- Sharp KI-G75EUW légtisztító 

- Airfree IRIS P150levegő fertőtlenítő(Ózon- és ionmentes) 

- Nilfisk Aero 21-01 PC 230V/50-60HZ száraz-nedves porszívó 

- AUGUSTA Kerek- és félkör profilú húzóvasak  (1,5-05mm; 2-0,1mm, 5-2mm) 

 

A beszezésre került eszközök indoklása 

A restaurátor műhely általános műtárgykörnyezeti állapotát javító korszerű eszközök  beszerzése már 

régóta megoldásra várt. Sajnos a jelenlegi műhelyek, nem rendelkeznek központi klímaberendezéssel. 

 

 



 

   Az év felében (60% közeli), 20 héten át igen magas a relatív páratartalom, amin 

szellőztetéssel sem tudtunk számottevően változtatni. A nyári időszakban ez különösen 

érezhető, s az ott kezelés alatt álló tárgyak állapotát kedvezőtlenül érinti. 

A fenti mérésekkel bizonyítottan kedvezőtlen a festményrestaurátor műhely, vagy a papír-

könyv és textillabor relatívpáratartalma(58-65% Rh), ami káros hatással van az épp tisztítás 

vagy restaurálás alatt álló tárgyakra a tárgyak számára kedvező 50±5 % helyett. Emellett szük-

séges az ilyen tevékenységnél a por- baktérium- és vírusmentes levegő biztosítása is! 

  

Ezen segített a fenti eszközök beszerzése, amit a múzeum önerőből nem tudott volna 

megvásárolni. Ez nagyon sokat (15-20% Rh csökkentéssel) javított a műhely megfelelő 

klímatikus környezetének biztosításában, védve ezzel az ott kezelt tárgyak állagát, állapotát. 

  

Sharp KI-G75EUW Plasmacluster HEPA filteres légtisztító és párásító             

  

    Airfree IRIS P150 levegő fertőtlenítő                          Nilfisk Aero 21-01 PC száraz-nedves porszívó 



  

AUGUSTA Kerek- és félkör profilú húzóvasak       Az elszívóként is használható porszívó működés közben 

 

A pályázat során beszerzésre kerülő anyagok tételes felsorolása: 

- Karton (Rives Tradition, Rives Laid, Ingres) 102 ív  

- Nátronpapír 110g barna bordázott (90x126cm) 50 ív 

- Nátronpapír 70g (90x126cm) 20 kg 

- Savmentes papír (tissue) 70g / 20m 

- Archíválópapír pH semleges 90g / 50ív 

- Japánpapír Kawashahi, Shiohara, Tengujo (632 221-634 670) 41 ív 

- Geotextília (Nutrasil fekete) 150 g/nm 52 m² / 75x2m széles 

- Dupont Tyvek nem szövött textil, tekercs 152 cm x 15 m 

 

A külső raktárak jelentős raktárrendezése történt meg az elmúlt év karantén időszakaiban, az érintett 

tárgyak nagyrésze sokkal kedvezőbb körülmények közé került. A néprajzi gyűjtemény Eötvös utcai 

raktárhelyiségeiben újonnan kialakított nyílt úsztatott-pódiumos Dexion-Salgópolcos tároló helyein, a 

por elleni védelmét például csak Járásszékhely pályázati forrásból Supair SA-100  légtisztító 

berendezéssel és Agro-fóliás takarással tudtuk megoldani a jelentős mennyiségű (mintegy 6500 db) 

néprajzitárgy védelmét.  

  

A frissen revíziózott, rendezett néprajzi raktár az Eötvös utca 46-48-50. alatt. 

 



   

A beszerzésre került csomagoló anyagok (Geotextília, Tyvek anyag, Archíváló- és Nátronpapír) 

szintén ilyen állományvédelmi célokat szolgálnak. Elősegítve ezzel a  biztonságos szállítást, pormetes 

takarást és raktározást. 

   

Korszerű fiókos lemezszekrényben elválasztó archiváló savmentes papírok védik a 

képzőművészeti gyűjtemény  féltve őrzött grafikáit 

  



 

Munka közben a papírrestaurátor 

A papír- és könyvrestaurátor műhely részére beszerzésre kerülő japánpapír anyagok, és kartonok pedig 

egyszerre négy gyűjteményi egység állományvédelmi munkáját segítik, úgy mint a Képzőművészeti tár 

grafikai anyaga, az Irodalomtörténeti- és történeti gyűjtemény anyaga vagy a Könyvtár muzeális értékű 

ősnyomtatványi gyűjteményi anyagának féltve őrzött darabjai, amelyekből 2021 folyamán kettő teljes 

restaurálásra került, három pedig most is folyamatban. A beszerzésre került alapanyagok több évre is 

biztosíthatják a munkavégzés folyamatos ellátottságát. 

Ezen gyűjteményekben őrzött anyagainak állagmegőrzése, egyik elsődleges feladata múzeumunknak, 

s annak ellenére is fontos megőrzésük biztosítása, hogy jelenleg nagy részük nem szerepel állandó 

kiállításban. 

  
 

 

A japánpapírok felhasználása sérült dokumentumok kiegészítésekor 

 



  

   A fémrestaurátor műhely viszonylag jól felszerelt műhelyének munkáját pedig olyan kézi 

fémmegmunkáló huzalhúzó eszközökkel egészítettük ki, melyek beszerzésére eddig, anyagi források 

hiányában eddig nem volt lehetőségünk. Adott esetben akár nemes másolatok készítése is lehetővé vált, 

anélkül, hogy külső ötvös műhelyek segítségét kellett volna igénybe vennünk. 

 

 
 

 

AUGUSTA Kerek húzóvas  

211802-6 (2-0,1mm) (5-2mm) 

Félkör profilú húzóvas 212704 (1,5-05mm) 

Csizma fémszálas díszítése (másolat) 

 

A fémrestaurátor műhely eddigi munkáját kiegészítő új dróthúzóeszközök alkalmazása, olyan eddig 

nem, vagy csak manuálisan sokkal nehezebben előállítható (profilhuzalok) fém előkészítőmunkáinak 

elvégzését segíti, mely által feladatunkat, hosszabb távon is megkönnyítve, biztosítja a minőségi 

munkavégzését. 

 

 

A könyvtár XVII. századi teológiai témájú ősnyomtatványa munka közben 



Összegzés 

    Éves szinten a Déri Múzeum restaurátor műhelyéből több ezer tárgy kerül konzerválás, illetve 

restaurálás után megfelelő rendezett raktárakba vagy kiállításokra. Ezen tárgyak részére a megfelelő 

műhelykörülmények biztosítása korunk elengedhetetlen alapkövetelményévé vált, s minden eszközzel 

azon kell dolgozunk, hogy ezen kihívásoknak megfelelhessünk mind a megfelelő műtárgykörnyezet 

biztosítása, mind pedig a korszerű munkavégzés tekintetében. A Múzeumot fenntartó önkormányzat 

egyre szűkülő anyagi támogatottsága ellenére próbálunk ezen kihívásoknak megfelelni, s ebben 

nyújtanak az ilyen és ehhez hasonló központi pályázati lehetőségek óriási segítséget. 

Ezúton is szeretném megköszönni az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának, hogy pályázatunk 

pozitív elbírálásával lehetőséget biztosított a Déri múzeum restaurátor műhelyénben dolgozó 

restaurátorok az állomány védelme érdekében továbbra is magas szintű szakmai munkát 

végezhessenek.  

 

 Debrecen, 2022. május 24. 

 

............................................ 

Benke Zsolt 

állományvédelemmel megbízott restaurátor 

 

 


