Taszár Község Polgármestere
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. telefon és fax: 82-575-025
ELŐTERJESZTÉS
a 2021. november 10-i képviselő-testület ülés 5. napirendjéhez
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeummal haszonkölcsön szerződés
kötése a Taszár, Laktanya u. 5/a szám alatti Csapatmúzeumban elhelyezett
kiállítási tárgyak használatára vonatkozóan
Tisztelt Képviselő-testület!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum előterjesztés melléklete szerinti
„Műtárgy haszonkölcsön szerződést” küldött meg önkormányzatunk számára, annak okán,
hogy Taszáron, a Laktanya utca 5/A. szám alatt található – korábbi repülőbázis területén lévő
repülő emlékparban - Csapatmúzeumban kiállított műtárgyakat haszonkölcsön szerződés
keretében, határozott 2022. október 31. napjáig, térítésmentesen bérelhesse önkormányzatunk.
Célszerűbbnek tartanám a határozatlan időre történő kölcsönzést, azonban erről a
Kölcsönadóval nem tudtam megállapodni, a határozatlan idejű szerződés kötéstől
elzárkóznak. Tulajdonképpen ennek csak plusz adminisztrációs terhe van, tekintettel arra,
hogy minden évben tárgyalni kell az újabb egyéves szerződés megkötésének ügyét.
Véleményem szerint fontos lenne a múzeum további fenntartása, ezért szükség van a
műtárgyakra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
A következő határozati javaslatot teszem:
…./2021. (XI. ….) képviselő-testületi határozat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
haszonkölcsön szerződést köt az előterjesztés mellékletét képező szerződés
szerinti tartalommal, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeummal a Taszáron, a Laktanya utca 5/A. szám alatt található – korábbi
repülőbázis területén lévő repülő emlékparban – Csapatmúzeumban kiállított
műtárgyak 2022. október 31. napjáig történő használata céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: soron kívül
Taszár, 2021. november 5.
Tisztelettel:
Varjas András
polgármester
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM
Nyilvántartási szám: …./2021.

. számú példány

MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Székhelye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Képviselője:
Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancsnok
Adószáma:
15701202-2-51
Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-01781139-00000000
mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről
Taszár Községi Önkormányzata
Székhelye:
7261 Taszár, Lakótelep 8.
Postacíme:
7261 Taszár, Lakótelep 8.
Képviselője:
Varjas András, polgármester
Adószáma:
15397809-2-14
mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő, együttesen a továbbiakban: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés tárgya

Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő számára a jelen szerződés 1. számú
mellékletében feltüntetett műtárgyakat (a továbbiakban: műtárgyak). Kölcsönvevő a
műtárgyakat Taszáron, a Laktanya utca 5/A. szám alatt található – korábbi repülőbázis
területén lévő repülő emlékparban –Csapatmúzeumban, kiállítási célból mutatja be.
A haszonkölcsön jelen szerződés hatálybalépésének napjától 2022. október 31. napjáig
terjedő, határozott időtartamra jön létre.
2.

Kölcsönadó vállalja, hogy
a jelen szerződés 1. pontja szerinti műtárgyakat az 1. számú mellékletben
meghatározott időtartamra ingyenesen Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátja;
b) szavatolja, hogy a műtárgyak a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében vannak, azokon harmadik személy jogosultsággal
nem rendelkezik;
c) a műtárgyakat megnevezésük, állapotuk, leltári számuk és forintban kifejezett
értékük szerint tünteti fel az 1. számú mellékletben;
d) a műtárgyak visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg;
e) kapcsolattartóként Csáki Krisztina ha. előadót (telefon: 06-1-398-4551; e-mail:
csaki.krisztina@hm.gov.hu) jelöli ki.
a)

3.

Kölcsönvevő vállalja, hogy
a)

az 1. pont szerint meghatározott időtartamra haszonkölcsönbe veszi Kölcsönadó 1.
számú mellékletben szereplő műtárgyait;
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b) a műtárgyakat jelen szerződés 1. számú pontjában meghatározott helyszínen és
céllal mutatja be;
c) a kölcsönzési idő kezdetén az 1. számú melléklet szerinti műtárgyak már
Kölcsönvevő székhelyén vannak – így szállítási költség nem merül fel. A
kölcsönzési idő lejártával, továbbá a szerződés bármely okból való megszűnése
esetén, a műtárgyak Kölcsönadó székhelyére történő visszaszállításáról
Kölcsönvevő saját költségén és kárfelelősségén gondoskodik. Amennyiben jelen
haszonkölcsön szerződés megszűnése előtt Kölcsönadónak a 4. b. pont VII.
alpontjában foglaltak szerint szüksége van a műtárgyakra, azok visszaszállításáról
Kölcsönadó saját költségén és kárfelelősségén gondoskodik;
d) a haszonkölcsön időtartamának lejártával köteles a műtárgyakat eredeti
állapotukban, hiánytalanul Kölcsönadó számára visszaszolgáltatni, ennek
elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szabályai szerint tartozik felelősséggel a birtokában lévő műtárgyakért;
e) a műtárgyak 1. számú melléklet szerinti, forintban kifejezett értékét elfogadja;
f) a műtárgyak elhelyezése során – tekintettel arra, hogy a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény értelmében védettnek minősülnek – a
műtárgyvédelmi előírásokat betartja, megfelelő, folyamatos őrzésükről
gondoskodik;
g) ha a műtárgyakon túl újabb tárgy(ak) haszonkölcsönbe vételét igényelné, a
Kölcsönadóval ismételten haszonkölcsön-szerződés megkötésére köteles;
h) a műtárgyakat harmadik személy vagy szervezet használatába – Kölcsönadó
előzetes, írásos engedélye nélkül – nem adhatja;
i) a haszonkölcsön ideje alatt a műtárgyak fenntartásának költségeit köteles viselni;
j) a műtárgyak állagát nem változtathatja meg, azokon semmilyen beavatkozást,
szerelést nem végezhet;
k) a műtárgyak megrongálódása, megsemmisülése esetén köteles haladéktalanul
értesíteni Kölcsönadót írásban és szóban egyaránt, a műtárgyak megrongálódásáról
Kölcsönvevő fényképekkel ellátott jegyzőkönyvet köteles felvenni;
l) a haszonkölcsön ideje alatt megrongálódott műtárgyak restaurálásának költségeit
köteles viselni;
m) a haszonkölcsön ideje alatt megsemmisült műtárgyak 1. számú melléklet szerinti,
forintban kifejezett értékét köteles a Kölcsönadó számára megtéríteni;
n) felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyek a haszonkölcsön idején
keletkeztek, de csak a műtárgyak Kölcsönadónak történő visszaadását követően
váltak ismertté;
o) a műtárgyak visszaadását bármikor felajánlhatja;
p) vállalja, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 38/A. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az 1. számú melléklet szerinti műtárgyak
értékéhez igazodó biztosítási szerződést köt a műtárgyakra;
q) kapcsolattartóként Varjas András polgármestert (telefon: +36302169332; e-mail:
pm@taszar.hu ) jelöli ki;
r) a műtárgyak mellett, látható módon a műtárgyak megnevezését és a Kölcsönadó
nevét feltünteti a következőképpen:
„A műtárgy(ak) megnevezése
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapest”
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4.

Vegyes rendelkezések
Felek rögzítik, hogy Kölcsönadó munkatársai bármikor jogosultak személyesen
meggyőződni arról, hogy a haszonkölcsönbe adott műtárgyakat Kölcsönvevő e
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja-e.
b) A Kölcsönadó jogosult arra, hogy a műtárgyakat az alábbi okok bekövetkezése
esetén – a haszonkölcsön időtartamának lejárta előtt – visszakövetelje:
I. a Kölcsönvevő a műtárgyakat nem az 1. pont szerinti célra használja fel;
II. a haszonkölcsön e szerződésben meghatározott célja lehetetlenné válik;
III. a jelen szerződésből eredő kötelezettségek megszegése Kölcsönvevő részéről;
IV. a Kölcsönvevőt terhelő gondosság bármilyen elmulasztása, vagy a műtárgyak
veszélyeztetése, elhanyagolása;
V. Kölcsönvevő a műtárgyakat harmadik személynek/szervezetnek – Kölcsönadó
előzetes, írásos engedélye nélkül – továbbadja;
VI. a Kölcsönvevő jogutód nélküli megszűnése;
VII. a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a
műtárgyakra.
a)

5.

Záró rendelkezések
a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint Kult. tv. kölcsönzésre
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
b) E szerződésből származó vitás kérdéseket Felek igyekeznek tárgyalásos úton
rendezni, ha az ilyen módon történő egyeztetés nem vezet eredményre, egy
esetleges perben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
c) Felek kijelentik, hogy e szerződés megkötése és teljesítése során a jóhiszeműség és
tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve, egymást
minden lényeges körülményről tájékoztatva járnak el.
d) Feleket az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a másik fél tevékenységével kapcsolatban tudomására
jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Kölcsönadó alkalmazottaira is.
e) E szerződés kizárólag az 1. és 2. számú mellékletekkel együtt érvényes, a
mellékletek a szerződés szerves elválaszthatatlan részét képezik.
f) A Kult. tv. 38/A. § (4) bekezdésének figyelembevételével jelen szerződés hatályba
lépésének feltétele a szerződés megkötését – azaz a szerződés mindkét Fél általi
aláírását – követő 15 napon belül a szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott műtárgyak forintban kifejezett értékére biztosítás megkötése és a
biztosítási kötvénynek (biztosítási szerződésnek) a Kölcsönadó részére való
bemutatása.
g) Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés hatályba lépésének további
feltétele a kultúráért felelős miniszter által kiadott – a Kult. tv.
műtárgykölcsönzésre vonatkozó szabályai szerinti – engedély.
h) Jelen szerződés négy oldalból és összesen nyolc oldal mellékletből áll, továbbá
négy eredeti példányban, kizárólag magyar nyelven készült, melyet Felek
képviselői, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben egyezőt, közös értelmezés
után jóváhagyólag írtak alá.
i) A szerződés három példánya Kölcsönadót, egy példánya a Kölcsönvevőt illeti.
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Mellékletek:
- 1. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgyak megnevezése és átadásátvétele (2 oldal)
- 2. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgyak műtárgyvédelmi kísérőlapjai
és fényképei (6 oldal)
Budapest, 2021. október hónap ….. – n

____________________________________
Dr. Kovács Vilmos ezredes
parancsnok
Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Kölcsönadó képviseletében

…..……, 2021. …………... hónap ….. – n

____________________________________
Varjas András
polgármester
Taszár Községi Önkormányzat
Kölcsönvevő képviseletében

Készült: 4 példányban
Egy példány: 4 oldal + 8 oldal melléklet
Jogi ügyintéző: dr. Lachata Lili (e-mail: lachata.lili@mail.militaria.hu)
Kapják:
1. számú példány: Kölcsönvevő
2. számú példány: Kölcsönadó Gazdasági Igazgatóság
3. számú példány: Kölcsönadó Múzeum
4. számú példány: Kölcsönadó Irattár

