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Állományvédelmi eszközök és csomagolóanyagok beszerzése 

A Magyar Nemzeti Galéria Fotótára közel 50.000 darab (9x12 cm-es) üvegnegatívot, és további 

50.000 (9x12 cm-es) síkfilmet, valamint 40.000 rollfilmet és 7.000 diapozitívot őriz. A 2019–

2020 között elvégzett leltári revízió során egyértelművé vált, hogy szükséges a korszerű 

állományvédelmi eszközök és csomagolóanyagok beszerzése, majd a gyűjtemény 

átcsomagolása. 

A beszerzendő állományvédelmi eszközök és csomagolóanyagok kiválasztásához előzetesen 

szakvéleményt kértünk restaurátor kollégáinktól, amelyet a pályázati jelentkezés során 

mellékeltünk. Ennek során megállapítást nyert, hogy állományvédelmi szempontból megfelelő 

fotográfiai anyagok tárolására kifejezetten ajánlott csomagolóanyagok nem pufferelt (pH 6.6), 

natúr fehér színű, optikai fehérítőt nem tartalmazó papírból készülnek. Az ezekhez felhasznált 

(CHRONOS) papír KAPPA indexe kisebb, mint 2 (KAPPA index = 5 maximum tolerancia az 

oxidálható komponensek tekintetében, lásd ISO 9706). A tasak egyik hosszú oldalán nyitott, 

zárt oldalaiból kettő pH semleges ragasztóval ragasztott. PRIZMA, SILVER doboz választható 

hozzá a megfelelő méretekben. Megfelel: ISO 14523, ISO 18916 (Photographic Activity Test) 

minőségbiztosítási tanúsítványoknak. Restaurátor kollégáink termékminták alapján 

előzetesen megvizsgálták és megfelelőnek találták a potenciális beszállítók termékeit. A 

kiválasztott beszállító, a PreservArt Kft. az árajánlatban rögzített feltételek mellett, határidőre 

leszállította a megrendelt FACIL PAD tasakokat, összesen 32.500 darab mennyiségben. 

 

  
Üvegnegatívok áthelyezése a régi borítékokból új, Facil PAT tasakokba 

 

  



Állományvédelmi eszközök és csomagolóanyagok felhasználása és tárolása 

A Magyar Nemzeti Galéria Fotótárának munkatársai először a legsérülékenyebb 

állományokkal, az üvegnegatívokkal kezdték meg a gyűjtemény átcsomagolását, és így a Facil 

PAD tasakok felhasználását. 

  
Archiváló tollal átvezetett leltári számok Tárolás savmentes dobozokban 

 

A műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelően munkatársaink cérnakesztyűben áthelyezték az 

üvegnegatívokat a régi már töredezett, szakadozott, elszennyeződött borítékokból az új 

tasakokba, a leltári számokat és további adatokat archiváló tollal vezették át. A tasakokat erre 

a célra beszerzett savmentes, QR-kóddal ellátott kartondobozokba helyezték el. Az 

üvegnegatívokat tartalmazó dobozok tárolási helyét fény- és hőhatásoktól védett 

mélyföldszinti raktárhelyiség fémszekrényeiben alakítottuk ki. A legkorábbi keletkezésű 

sérülékeny üvegnegatívok átcsomagolása megtörtént. Ezt követően megkezdtük a Petrás 

István által a Szobor Osztály gyűjteményében készített műtárgyfotók és reprodukciók 

átcsomagolását. 

Az állagmegóvás és állományvédelem alá vont műtárgyak kiállításon, illetve publikációban 

való megjelenése a közeljövőben társosztályaink és partnerintézményeink kiállítási és 

digitalizálási ütemtervének lesz a függvénye. 

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását! 
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