3. számú mellékelt
Elhelyezési dokumentáció (Facility Report)
Kölcsönvevő intézmény neve: Decs Nagyközség Önkormányzata
Kölcsönzés helyszíne (elhelyezési dok. helyszíne): Decsi Tájház
Címe: 7144, Decs, Kossuth Lajos utca 34-36.
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: Kiss Erika, 06309511195
Kölcsönzés célja/ Kiállítás címe: Kiállításon történő bemutatás.
Jelen elhelyezési dokumentációban megadott adatok szigorúan bizalmasak, és csak az
kölcsönadó intézmény felelős muzeológusa illetve restaurátora használhatja fel azokat a
kölcsönvevő intézmény értékelése, valamint adott esetben a biztosítási összegek
megállapítása céljából. Jelen adatlapot biztonságos helyen kell tárolni, valamint az érintett
intézmény engedélye nélkül semmilyen típusú másolat nem készíthető róla.
(A megfelelő válasz aláhúzandó)
1. Kiállítóterek
1.1. A kiállítótérnek helyt adó ingatlan használati jogcíme:
 Múzeum
 Kiállító terem
 Egyetem, Iskola
 Kulturális központ
 Művelődési ház
 Könyvtár
 Emlékház
 Egyéb: Tájház
1.2. Kiállítóterek elrendezése:
 Egy nagy terem
 Több egybenyíló terem
 Egyéb:
1.3. A kiállítótér, ahol a kölcsönzött tárgy elhelyezésre kerül, nyilvánosság számára is nyitva
álló területen található, mint például előterek, társalgók, folyosók, könyvtárak, kávézók,
osztálytermek stb.?
 igen
 nem
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Ha igen, részletek:
1.4. A kiállítótereket, ahol a kölcsönzött tárgy elhelyezésre kerül, kizárólag kiállítások
megtekintésére használják?
 igen
 nem
Ha nem, milyen más funkcióra használják?
1.5. Vannak-e vízelvezető berendezések vagy szerelvények a kiállítóterekben vagy azok
fölött? (vízvezeték csövek, önműködő tűzoltó készülék, szökőkút)
 nem
 igen
Ha igen akkor azok leírása:
1.6. A kiállítás épületében zajló közösségi tevékenységek:
 van
 nincs
Jellege: Kulturális, hagyományőrző alkalmak.
1.7. Végeznek-e rutinellenőrzéseket és rutin irtásokat, valamint fertőtlenítési eljárásokat
rágcsálók, rovarok és mikroorganizmusok ellen?
 igen
 nem
Ha igen pontosítsa (eszközök, gyakoriság, eljárások, módszer, használt szerek):
2. Raktározás
2.1. Van-e biztonságos előkészítő raktárterülete az időszakos kiállításra érkező műtárgyaknak,
ahol a következő tevékenységet végzik: műtárgyak kicsomagolása, visszacsomagolása,
kiállításra előkészítése.
 igen
 nem
Felelős szakember megnevezése:
2.2. Rendelkezik-e az időszakos kiállítási műtárgyak előkészítő raktárhelyisége a
következőkkel?
 vagyonvédelmi eszközök
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 légkondicionálás
 tűzriasztó készülék
2.3. Történt-e az előkészítő raktárban rágcsálók, rovarok és mikroorganizmusok elleni
védelem, irtások, fertőtlenítési eljárás?
 igen
 nem
Ha igen pontosítsa (eszközök, gyakoriság, eljárások, módszer, használt szerek):
3. Fűtés és légkondicionálás
3.1. Klímarendszer (üzemelés, tartalék rendszer, típusa és elhelyezkedése, készítés/fejlesztés
éve, ellenőrzés és karbantartás)
 van
 nincs
Klímarendszer típusa és elhelyezkedése:
Ellenőrzés, karbantartás gyakorisága:
3.2. Fűtési rendszer (üzemelés, tartalék rendszer, típusa és elhelyezkedése, készítés/fejlesztés
éve, mozgatható fűtőberendezés, ellenőrzés és karbantartás)
 van
 nincs
Ha van típusa és elhelyezkedése: Gázüzemű központi fűtés, tartalék fűtés nincs.
Ellenőrzés, karbantartás gyakorisága: Évente.
3.3. Páratartalom szabályozás (üzemelés, tartalék rendszer, típusa és elhelyezkedése,
készítés/fejlesztés éve, ellenőrzés és karbantartás, használt adalékok)
 van
 nincs
Ha van, típusa és elhelyezkedése:
Ellenőrzés, karbantartás gyakorisága:
3.4. Kiállítótérben és az előkészítő kiállítási raktárban rögzített hőmérséklet és relatív
páratartalom:
Előkészítő kiállítási raktár
Hőmérséklet

Időszaki kiállítótér
24-25 ⁰C
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Páratartalom

45-55 %

Mérési gyakoriság: Hetente.
3.5. Mérőeszközök:
 thermo-higrográf adatgyűjtő készülék (hőmérséklet és páratartalom mérő)
 psychrométer (nedvességmérő)
 higrométer (páratartalom mérő)
Ha van, kalibrálás gyakorisága: három havonta
4. Világítás
4.1. A kiállítótérben használt világítás típusa:
 természetes fény
 mesterséges világítás
 vegyes
Ha vegyes, az ablakok jellege:
 függönyökkel vagy árnyékolókkal ellátott ablakok
 UV szűrő fóliával ellátott ablakok
 Egyéb:
Világítótestek típusa: Hagyományos izzó.
Fénymérő készülék:
 van
 nincs
Ha van, típusa, mérés gyakorisága:
UV mérő készülék:
 van
 nincs
Ha van, típusa, mérés gyakorisága:
4.2. Rendelkeznek a tárlók belső világítással? nem szükséges tárló
 igen
 nem
Ha igen típusa: Led világítás.
A tárlókban elhelyezett tárgyak védettek UV sugárzás és hőtöbblet ellen:
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 igen
 nem
A védelem típusa (pl.: UV szűrős fényvédő fólia):
5. Tűzvédelem
5.1. Tűzvédelmi riasztó, füstjelző:
 van
 nincs
5.2. A kiállítási térből van-e külön vészkijárat?
 van
 nincs
5.3. Tűz/füstjelző berendezések aktiválása:
 önaktiváló hőérzékelő
 önaktiváló füstérzékelő
 manuálisan vezérelhető állomás
 víz bejutásával bekapcsoló öntöző rendszer
 Egyéb:
5.4. Tűzvédelmi riasztás:
 házon belüli központi állomás
 házon belül hallható riasztó berendezés
 helyi tűzoltóság közvetlen vonala
 Egyéb:
5.5. Porral oltó tűzoltó készülék:
 van
 nincs
Ha van típusa, elhelyezkedése, elhelyezés éve, felülvizsgálat gyakorisága:
ABC Porral oltó 183 B, 2018-ban elhelyezve, felülvizsgálat évente
5.6. Tűzoltó csövek száma, elhelyezése:
Típusa:
5.8. Van érvényes tűzvédelmi szabályzatuk?
 van
 nincs
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Mikor vettek részt legutóbb tűzvédelmi oktatáson? évente
6. Vagyonvédelem
6.1. Őrzés módja:
 teremőri személyzet
 24 órás biztonsági őrzés
 riasztórendszer
 Egyéb: csak vezetéssel látogatható
6.2. Ellátott feladat:
 kiállítóterek felügyelete
 installálás és a kiállítás bontásának felügyelete
 kiállítóterek ellenőrzése záráskor
 műtárgyak ellenőrzése
 fényképes dokumentáció
 műtárgyak mozgatásának és áthelyezésének dokumentálása
 bejáratok és kijáratok ellenőrzése
 bevihető kézitáska méretének ellenőrzése:
6.3. Veszélyelhárítási terv, katasztrófahelyzet utáni helyreállítási terv:
 van
 nincs
6.4. A kiállító helyiségben biztonsági riasztó rendszer
 van
 nincs
6.5. Ajtók, ablakok biztonsága:
 biztonsági zár
 rács
 háló
 riasztók
 törésbiztos üveg
 Egyéb:
6.6. Biztonsági rendszer tesztelése:
 van
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 nincs
6.7. Törékeny, kisméretű, rendkívül értékes műtárgyak védelme:
 üveg vitrin
 fal/állandó tároló
 szabadon álló tároló
 zárt tároló
 külső csavarral biztosított tároló
 rejtett csavarral biztosított tároló
 biztonsági csavarral biztosított tároló
 lepecsételt tároló
 riasztással ellátott tároló
 plexi vitrin
Kitöltő személy neve: Kiss Erika
Titulusa: művelődésszervező (Decsi Faluház)
Dátum: 2021.08.18
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