
Szakmai beszámoló 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum részére 

állományvédelmi eszközök beszerzése (NKA pályázat) 

 

Beszerzett műtárgyvédelmi anyagok 

 

• ADAGIO archivális tasak 61310M A4 (32,5 x 23 cm)    1.500 db 

• ADAGIO archivális tasak61300M Fólió (36 x 25 cm)    2.300 db 

• VOLTAIRE pólyás dosszié 62003M 39 x 28 + 3 cm   50 db 

• VOLTAIRE pólyás dosszié 66003M 30,5 x 23 + 3 cm    50 db 

• VOLTAIRE pólyás dosszié 66006M 30,5 x 23 + 6 cm    10 db 

• VOLTAIRE pólyás dosszié 65256M 36 x 25 + 6 cm    10 db 

• Tyvek ® 1442 / 1443R 1442R EU 1,524 m x 50 m     3 tekercs 

• LORELEY I. raktáritárolódoboztetővel 42220M Fólió XL, magas 41 x 28 x 20 cm 39 

x 26,5 x 19 cm         40 db 

• iSafepolipropilén tasak 91715M 95 x 145 mm 105 x 150 mm  100 db 

• iSafepolipropilén tasak91722M 10 x 15 cm      300 db 

• Légpárnás fólia 180 m2, 1,2 m x 150 m     2 tekercs 

 

A beszerzett anyagok révén elvégzett állományvédelmi munka 

 

A múzeum dokumentum-gyűjteményének meghatározó része a közel 2000 dokumentumból 

álló egykori Batthyány levéltári anyag. Az országosan is jelentős Batthyány levéltár 1945 után 

került az Országos Levéltárba, egy része azonban különböző adományozók révén visszakerült 

eredeti őrzési helyére, a körmendi kastélyba. A vegyes tartalmú levéltári anyag 

kartondobozokban volt elhelyezve A/4-es méretű mappákban. Sem a dobozok, sem a mappák 

anyaga nem felelt meg a műtárgyvédelmi előírásoknak, valamint méretük sem volt 

dokumentum-barát, mivel összehajtva fértek csak el bennük az iratok. Ezeket kívántuk 

cserélni műtárgyvédelmi szempontból megfelelő dobozokra és archivális tasakokra. A 

dokumentumgyűjtemény többi része helytörténeti jelentőségű anyagot tartalmaz. Ezek 

hasonló dobozokban és mappákban voltak elhelyezve, amelyeket ugyancsak új dobozokra és 

archivális tasakokra cseréltünk. 

A fenti munkákhoz felhasználtunk 1500 dbA/4-es méretű ADAGIO archivális tasakot és 2300 

db fólió méretűADAGIO archivális tasakot, valamint 40 db, tetővel ellátott LORELEY I. 

raktáritárolódobozt. 

A dokumentumgyűjteményünk része a régi könyvek gyűjteménye, melyek szabadon álltak 

könyvtári polcokon. A kézzel írt vagy nyomtatott, különböző méretű régi könyvek 

műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolásához a pályázati támogatásból VOLTAIRE 

pólyás dossziékat szereztünk be a következő méretekben: 39 x 28 + 3 cm, 30,5 x 23 + 3 cm, 



30,5 x 23 + 6 cm, 36 x 25 + 6 cm. Ezekben 120 régi könyvet fogunk elhelyezni 2021 

folyamán. 

Az 1500-nál több archív fényképet tartalmazó fotógyűjtemény nagy részét jó körülmények 

közt tároltuk: lágyítót, savat, vagy egyéb káros vegyi anyagot nem tartalmazó polipropilén 

tasakokban, fotószekrényben. A gyűjtemény közel 400, kisméretű darabjának viszont csak a 

jelen pályázati támogatás keretében sikerült tasakokat beszerezni. A fotók 100 db 95 x 145 

mm-es és 300 db 10 x 15 cm-es iSafepolipropilén tasakokba kerültek elhelyezésre. 

Az 500 darabnál több műtárgyból álló textilgyűjtemény megfelelő tárolására 2020-ben nagy 

előrelépés történt két nagyméretű, fiókos textiltároló szekrény beszerzésével. Azonban a 

fiókokon belül a textilek elválasztására nem elfogadható tárolóanyagot alkalmaztunk, ezt 

sikerült a pályázati támogatás segítségével lecserélni műtárgyvédelmi szempontból megfelelő 

anyagra: 4 tekercs Tyvek műtárgytároló anyagra. A textilek átcsomagolása megkezdődött, 

várhatóan 2021-ben befejeződik. 

A műtárgyak biztonságos mozgatásának elősegítésére 2 tekercs légpárnás fóliát vásároltunk. 

 

Képmelléklet 

 

 

Adagio archivális tasak két méretben 



 

Voltaire pólyás dosszié négy méretben 

 

 

Tyvek anyagba csomagolt textilek 



 

Tyvek anyagba csomagolt textilek 

 

 

Loreley raktári tárolódoboz 



 

iSafe polipropilén tasakok két méretben 

 

 

Körmend, 2021. augusztus 7. 

 

 

 

 


