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A MARTFŰI HELY- ÉS IPARTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

ÁLLOMÁNYVÉDELMI FEJLESZTÉSE 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény 2015. július 1-jén átvett támogatási szerződése értelmében, 

700 000 Ft pályázati forrást nyert állományvédelmi fejlesztésre, a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi 

Kollégiumától. A közérdekű muzeális gyűjtemény 2014 szeptemberében kapta meg a működési engedélyt, 

mely időponttól kiemelt figyelmet szentel a küldetésben vállalt társadalmi szerepvállalásra, illetve a 

gyűjteményben lévő kulturális javak feldolgozásának és mindenki számára elérhetővé tételének.  

 

A Gyűjtemény 2015. évi munkája során, óriási sikerként könyvelte el, hogy az Önkormányzat lehetőséget 

biztosított a kiállítótér műszaki felújítására, a kiállítás installációjának innovációjára. A munkálatok 

megkezdését 2016 áprilisától engedélyezte, így a pályázatunk megvalósítási határidejének 

meghosszabbítását kérvényeztük a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától – az állományvédelmi és a 

megújítási munkák ütemezésének összehangolása érdekében.  

Ez év nyarára restaurátori felmérést tervezünk, és ahogyan költségvetésünk engedi, a károsodás mértékétől 

függően megkezdjük a műtárgyak kezelését.  

A szolnoki Damjanich János Múzeum megyei állományvédelmi felelőse, Császár Péter ősszel felmérésre 

érkezett intézményünkbe. Elsősorban a raktári és kiállítási körülményekre helyezte a hangsúlyt. A 

páratartalmat fűtési időszakban megfelelőnek ítélte, viszont a tárgyakra eső fény mennyisége több mint 

kétszerese volt a megengedettnek. 

A 700.000 Ft-os támogatási összegből a Gyűjtemény állandó kiállításának helységeiben és raktáraiban a 

műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő körülmények kialakításához tudtunk nagy lépéseket tenni. A 

fűtési időszakon kívüli hónapok alatt – a Tisza közelsége és a meleg miatt – elengedhetetlen páraelszívó 

használata, ezekből négy darabot tudtunk vásárolni, a két műtárgyraktárba és az állandó kiállítás két 

termébe. A négy terem egymásba van nyitva, így kiegyenlített és megfelelő a kiállítás egészében a 

páratartalom. Április 15-el véget ért a fűtési időszak, így az eszközöket a felújítási munkák után üzembe is 

helyeztük.  

Következő lépésben két raktári és négy kiállítótermi ablak kapott fóliát, mely biztosítja az UV-, hő és 

fényvédelmet. Állandó kiállításunk első terme a felújítás során sötét falszínt kap, a belépőket folyamatos 

vetítés fogadja. Az itt lévő ablakra fekete fóliát helyeztünk, mely szintén UV- és hővédő.  

A műtárgybarát körülmények kialakítását segíti a két darab, hajszálas hő- és páratartalom mérő, 

segítségével folyamatosan ellenőrizhetjük, megfelelőek a kiállítás tereiben és a raktárban mért értékek. 

Az önkormányzat által engedélyezett munkák közül első helyen szerepelt a világítási rendszer egységesítése. 

A kiállítás első termében neoncsövek voltak, a második ill. a harmadik-negyedik terem halogén izzókkal 

volt megvilágítva, más-más lámpatesttel. Ezt a rendszert is korszerűsítettük a műtárgyvédelmi 

követelmények szerint. A termek világításáért felelős mennyezeti izzókat halogénről műtárgybarát, 

hidegfényű 5 ill. 7 W-os LED-re cseréltük. Az állandó kiállítás megújulása a fent említetteken kívül 

magában foglalta a műtárgyak vitrinekben való elhelyezését is, ez szintén fontos az állagmegóvás 
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érdekében. 

Ezek a falra épített vitrinek egyedi, belső 7,4 ill. 10 W-os LED-szalagos világítást kaptak. 

Adattári anyagaink védelme érdekében további savmentes mappákat is beszereztünk, így közel 80%-ban 

megoldott ezek megfelelő raktározása is. Nagy hiányosságunk a fotógyűjtemény megfelelő védelembe 

helyezése, ez eddig anyagi forrás hiánya miatt nem valósult meg. 

A rövid távú célok jó részének megvalósítása mellett jelentős lépéseket tettünk a középtávú céljaink terén is. 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet digitalizálási programjához 2016 januárjában 

csatlakozhattunk. Február végéig két, március közepétől már három főt foglalkozathattunk kulturális 

közmunka keretében. Ők a Gyűjtemény adattári anyagainak, elsőként a fotótár anyagainak digitalizálását 

kezdték meg, a folytatásban a Tisza Cipőgyár, Művelődési Központ történetének dokumentumai 

szerepelnek. 

FRAL DM 16 párátlanító készülék 4db 

Leltári szám: Kisé/052 Kisé/053 

  Kisé/054 Kisé/055  

Elektromos energiával működik. A készülékben egy komplett kompresszoros hűtőkör elpárologtatóján 

kicsapódik a levegőből a nedvességtartalom, míg a kondenzátoron a kifújt levegőt felmelegítjük. Ezáltal a 

levegő hőmérséklet változása nélkül lehetséges a páratartalom eltávolítása. A készülék nem használódik el, 

nem szükséges regenerálni. Karbantartás során csupán a szűrőt kell tisztítani, a kondenzátum gyűjtőedényt 

kiüríteni. Állítható páratartalom, kézileg beállítható működési értékek, környezetbarát hűtőközeggel 

működik, víztartály telítettsége esetén jelez és leáll, csendes, alacsony fogyasztású. 

Hajszálas hő- és páratartalom mérő, nemesacél. 2 db 

Leltári szám: Kisé/056 Kisé/057 

Ez a kül- és beltéren egyaránt használható analóg mérőműszer segít folyamatos ellenőrzés alatt tartani a 

hőmérséklet és a légnedvesség értékeit, hogy a változó külső környezeti hatások mellett is a legmegfelelőbb 

műtárgyi környezetet tudjuk biztosítani intézményünkben. Félévenként restaurátor ellenőrzi a mérések 

pontosságát. 

Ezüst színű ablakfólia (SI15): UV, hő- és fényvédő, tükröződő, karcálló réteggel. Látható fényáteresztés 

20%, teljes napenergia szűrés 80%, UV szűrés min. 95 % - a kiállítás három termébe és a két raktárba.  

Fekete ablakfólia: tükröződő, fényvédő, hővédő, karcálló réteggel. Látható fényáteresztés 0%, UV szűrés 

99%. – a kiállítóterem 1. termébe 

LED világításrendszer 

Leltári szám: 120/00278 

Műtárgybarát, hidegfényű, nincs hőleadás, nincs UV-kibocsátás, 36 db LED Spot 5 ill. 7 W-osak, 10 vitrin 

világításrendszere LED-szalaggal 7,4 ill. 10 W-osak. 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 

 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 

 

 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 

 



Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény  204111/03948 
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
 

 


