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a  204105/3567 pályázati azonosítószámú pályázat megvalósításához 

 

 
A pályázat megvalósításának helyszíne: 

 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – Keszthelyi Georgikon Majortörténeti 
Közérdekű Kiállítóhely és Élménygazdaság, Keszthely, Bercsényi utca 65. 

 

A pályázatban beszerzett eszközök: 

 

 

1. Páramentesítő készülék – 1 db – típusa:   Master Dh732 párátlanító készülék 

A Magtár pincerészében található a Borászati kiállítás, ahol magas a páratartalom (80-85% 
körüli). A kiállított műtárgyak védelme nagy hatásfokú páramentesítő készülék 
beüzemelését teszi indokolttá. Ennek érdekében vásároltuk meg a Master Dh732 
készüléket, mely azóta is folyamatosan üzemel a kiállítórészben, és a páratartalmat 69-
71%-ra csökkentette. A páratartalom további csökkentése érdekében pályázaton kívüli 
forrásból, még egy páramentesítőt helyeztünk el a térben. 
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2. Klimalogg digitális hő- és páramérő távadó – 18 db 

A kiállítóhely 4 épületrészében találhatók kiállítások és gyűjteménytárak. A műtárgyak 
állapotának megőrzése céljából a páratartalom megfelelő szinten tartása fontos feladat. A 
távadó készülékeket két csoportban helyeztük el úgy, hogy egy-egy csoport távadóinak 
adatát a 9. távadó fogadni és számítógépre rögzíteni tudja. Az adatok függvényében kell 
páramentesítő készüléket működtetni, hogy a páratartalmat és hőmérsékletet állandó 
szinten tartsuk. 
 

3. Digit - elektromos, digitális kijelzésű pára és hőmérsékletmérő – 2 db  
Mobil pára- és hőmérsékletmérő, melyekkel azokban a kiállítóterekben és gyűjteményi 
raktárakban mérjük a párát, melyekben nem helyeztünk el állandó páramérőt. Erre akkor 
van szükség, amikor nagyobb esőzés, vagy egyéb indokból a páratartalom egy 
kiállítótérben megemelkedhet, és mobil páramentesítő beállításának szükségességét 
szeretnénk megállapítani.   

4. Kártevők elleni gázosítás 

 
A Georgikon Majormúzeum egyik kiállítóterében (Kovácsműhely) a mennyezet 
gerendázatában megjelent a szuh, amit megpróbáltunk helyi felületi kezeléssel 
elmulasztani. A kezelést 2018-ban végeztük el. Ugyanebben az évben a mellette levő 
helyiség (Kismesterség gyűjteménytár, Fogatolt Jármű gyűjteménytár) gázosítását 
végeztettük el, hogy az esetleges fertőzést megakadályozzuk. 
A fertőzés azonban idén, 2020 tavaszán ismételten megjelent, fokozott mértékben. Ennek 
megszüntetése érdekében a kiállítótér és a gyűjteménytár ismételt gázosítása vált 
szükségessé. A gázosító szerek megfelelő körülmények között és alkalmas technológiával 
kiválóan alkalmazhatók minden fajta faanyag rovarmentesítésére, ami a százéves 
fatárgyaknál kívánatos, valamint az olyan helyeken, ahol a kézi ecsetelés nem megoldható.  
A gázosítást az épületrészben található egész gyűjteményi raktárra és a kiállítótérre 
végeztettük el a szakmailag elismert és tapasztalt Perratox Bt.-vel. A kezelés 
eredményeként a károsító rovarok elpusztulnak, és további károsító tevékenységük 
megszűnik. Az újabb fertőzés megakadályozása érdekében nem viszünk be kezeletlen 
faanyagot a termekbe, illetve a gázosítás után az újabb kártevők ellen, helyi vegyszeres 
(Anti Fungi) kezelést alkalmazunk azokon a tárgyakon, melyeken ez lehetséges. A felület 
fenti anyagokkal történő kezelése hosszú ideig megakadályozza, hogy a tárgyakon a 
kártevők kívülről megtelepedjenek.  
A fenti kezelésekkel és az eszközök használatával a gyűjteményi tárgyak 
állapotmegőrzése hosszabb ideig biztosított. 
       
 
A pályázati beszámoló   a múzeum honlapján elérhető: 
 
https://www.mezogazdasagimuzeum.hu/muzeum/palyazatok 
 
         Kőrösi Andrea 

 


