
Szakmai beszámoló 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum részére 

állományvédelmi tárolóeszközök beszerzése (NKA pályázat) 

 

Beszerzett állományvédelmi tárolóeszközök 

 

 

- LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel 45,5 x 33,5 x 11 cm méretű     2 db 

- VOLTAIRE pólyás dosszié. Szürkéskék színű archivális karton, 450 g/m².  

42,5 x 30,5 + 3 cm méretű           15 db 

- VOLTAIRE pólyás dosszié. Szürkéskék színű archivális karton, 450 g/m².  

54 x 35 + 3 cm méretű.           10 db 

- Tyvek műtárgytároló anyag. 1,524 m x 50 m méretű.       3 tekercs 

- PAD papírtasak. 9x13 cm méretű.         300 db 

- Prizma I. fotódoboz. 30 x 19 x 12,5 cm méretű.        4 db 

- LORELEY I. raktári tárolódoboz tetővel.  

41 x 28 x 20 cm külső, 39 x 26,5 x 19 cm belső méretű.     35 db 

- Izzószál utánzatú gyertyalámpa formájú LED lámpa    150 db 

 

 

A beszerzett anyagok révén elvégzett állományvédelmi munka 

 

A dokumentumgyűjtemény részét képezik a múzeum által gyűjtött régi (19. század 2. fele – 

1945) újságok, melyek száma a 200-at közelíti. Ezeket a beszerzett nagyméretű LORELEY II. 

raktári tárolódobozokban (Prémium minőségű archivális kartonból készült, tetővel, 

savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból, 45,5 x 33,5 x 11 cm) 

összehajtás nélkül tárolhatjuk a továbbiakban. 

A dokumentumgyűjteményünk része a régi könyvek gyűjteménye, melyek szabadon álltak 

könyvtári polcokon. A kézzel írt vagy nyomtatott, nagyméretű régi könyvek műtárgyvédelmi 



szempontból megfelelő tárolásához a következő anyagokat szereztük be, s helyeztünk el 

bennük 25 db könyvet: 15 db Voltaire pólyás dosszié (Prémium Plusz minőségű archivális 

kartonból készült, savmentes, ligninmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, 

időálló papírból,  42,5 x 30,5 + 3 cm), 10 db Voltaire pólyás dosszié (Prémium Plusz 

minőségű archivális kartonból készült, savmentes, ligninmentes, pH-semleges, kalcium-

karbonáttal pufferelt, időálló papírból, 54 x 35 + 3 cm). 

A textilgyűjteményben őrzött műtárgyak tárolására 3 tekercs Tyvek műtárgytároló anyagot 

szereztünk be. A helytörténeti textilek becsomagolása ebbe az anyagba fog megtörténni 2022 

őszén. A tárolóanyag: finom, nagy sűrűségű, polietilén szálakból álló, nem szövött, textil-

szerű, átlátszatlan anyag. Nem tartalmaz sem kötő-, sem töltőanyagot. Semleges, légáteresztő, 

vízhatlan, porzáró, könnyű, kopásálló anyag. Erős, rugalmas, puha, sima felületű, tartós, 

öregedésálló anyag. Egy tekercs 1,524 m x 50 m méretű. 

A pályázat támogatásával 300 db üvegnegatív számára teremtettük meg a megfelelő tárolási 

körülményeket, a következők beszerzése történt meg: 300 db PAD papírtasak (A tasakok 

fotográfiai anyagok tárolására kifejezetten ajánlott, nem pufferelt (pH 6.6), natúr fehér színű, 

optikai fehérítőt nem tartalmazó papírból készültek. A használt CHRONOS papír KAPPA 

indexe kisebb, mint 2. A tasak egyik hosszú oldalán nyitott, zárt oldalaiból kettő pH semleges 

ragasztóval ragasztott. 9x13 cm), 4 db Prizma I. fotódoboz (Fényképek, negatívok, 

üvegnegatívok függőleges tárolására alkalmas doboz. A doboz tartalmaz 6 db rekeszelő lapot.  

Hozzávetőlegesen 400 db fénykép vagy 85 üvegnegatív befogadására alkalmas, vastagságtól 

függően. Kalcium-karbonáttal lúgosan pufferelt, szürkéskék, időálló kartonból készült. 30 x 

19 x 12,5 cm). A 2022 második felében beleltározásra kerülő 300 üvegnegatív elhelyezése fog 

megtörténni a tasakokban és fotódobozokban. 

A helytörténeti gyűjtemény műtárgyai polcokon helyezkednek el. A kisebb méretű műtárgyak 

porosodás elleni védelmét úgy kívánjuk megoldani, hogy dobozokba helyezzük őket. Ezért a 

következő tárolódobozokat szereztük be: 35 db LORELEY I. raktári tárolódoboz tetővel 

(Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt. Szürke színű, 1,3 mm vastag 

archivális karton. 41 x 28 x 20 cm külső, 39 x 26,5 x 19 cm belső méretű.) A helytörténeti 

raktár műtárgyainak dobozolása elkezdődött, 2022 őszén várható a munka befejezése. 

A „Körmend és a Batthyányak évszázadai” és a „Szalon és a ebédlő a Batthyány-kastélyban” 

című állandó kiállításaink kristálycsillárjaiban a hagyományos gyertyaizzókat 150 darab 

műtárgybarát izzóra (LED lámpa hagyományos gyertyalámpa búrában, 4W, E14, 400 lm, 

semleges fehér (4000K), 300°, 230V) cseréltük. 



Képmelléklet 

 

 

LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel a nagyméretű újságok számára 

  



 

VOLTAIRE pólyás dosszié két méretben a nagyméretű múzeumi könyvek számára 

  



 

Tyvek műtárgytároló anyag a helytörténeti textilek számára 

  



 
 

Prizma I. fotódobozok és PAD papírtasakok az üvegnegatívok számára 

  



 
 

 

LORELEY I. raktári tárolódobozok tetővel a helytörténeti műtárgyak számára 

  



    
 

Izzószál utánzatú gyertyalámpa formájú LED lámpák az állandó kiállítások 

kristálycsillárjaiban 

 

 

 

 

 

Körmend, 2022. augusztus 5. 

 

 


