
ÁltalÁnos kölcsönzési feltételek

1. Általános feltételek

1.1.   A jelen Szerződésben foglalt kölcsönös kötelezettségvállalások figyelembe vételével 
a Kölcsönadó a Kölcsönvevő használatába adja, a Kölcsönvevő pedig elfogadja a jelen 
Szerződésben meghatározott feltételekkel a III. pontban foglalt Műtárgyat a Kiállításon 
történő bemutatás céljából.

1.2.   A Műtárgyat kizárólag a jelen Szerződésben megjelölt célra és időtartam alatt lehet 
használni. A Műtárgyat a Kiállítás befejezése után haladéktalanul, de legkésőbb a ha-
szonkölcsön időtartamának lejárta előtt, külön kérés nélkül vissza kell juttatni a Köl-
csönadóhoz vagy a felek által meghatározott egyéb helyre. Jelen szerződés a teljesítéssel 
megszűnik.

1.3.   Amennyiben a Kölcsönvevő jelen Szerződés valamely rendelkezését megszegi, a Köl-
csönadó a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja és szükség esetén teljes 
kártérítést követelhet.

1.4.   Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy Kölcsönadó a szerződést bármikor egyoldalúan, 
indokolás nélkül megszüntetheti és a kölcsönadott Műtárgyat azonnali hatállyal visz-
szakérheti; ez esetben Kölcsönvevő köteles a Műtárgyat a Kölcsönadónak haladéktala-
nul visszaadni.

1.5.   Valamennyi lényeges dokumentumot:

•	 Kölcsönadó külön kérése esetén, épületbiztonsági dokumentáció,
•	 aláírt Haszonkölcsön-szerződés, 

a Kölcsönadónak a szállítmányozás megkezdését megelőzően meg kell kapnia.

1.6.   A Kölcsönvevő nem jogosult a Műtárgyat harmadik fél részére további haszonkölcsönbe 
adni. A Kölcsönadó előzetes, írásbeli engedélye nélkül a Kölcsönvevő a Műtárgyat nem 
restaurálhatja vagy változtathatja meg bármely más módon, továbbá nem fényképez-
heti le, illetve nem készíthet a Műtárgyról másolatot. A Kölcsönvevő köteles a Műtárgy 
mozgatása során a lehető legnagyobb szakmai gondossággal eljárni. Amennyiben a Fe-
lek másként nem rendelkeznek, a jelen szerződésben megjelölt Műtárgynak abban az 
állapotban kell maradnia, amelyben a Kölcsönvevő átvette.

2. Költségek

2.1.   A Kölcsönvevő felelős valamennyi, a műtárgykölcsönzéssel kapcsolatban felmerülő 
költségért, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakkal összefüggő költségeket: csoma-
golás, szállítmányozás, biztosítás, fotózás, kurírkíséret, a felek megállapodása esetén 
keretezés vagy más speciális, az állagmegóvást biztosító követelmények.

2.2.   Valamennyi, a műtárgykölcsönzéssel kapcsolatban felmerült költséget előzetesen jóvá 
kell hagyni. A Kölcsönvevőt tájékoztatni kell valamennyi felmerült költségről, mely nem 
szerepelt a jelen Szerződésben.



3. Biztosítás és felelősségvállalás

3.1.   A Kölcsönvevő köteles „szögtől szögig” terjedő felelősséget vállalni a Műtárgyért a ha-
szonkölcsön teljes időtartamára, akár kiállítási garancia, akár elismert biztosítótársaság 
formájában, amely a Kölcsönadó számára elfogadható. A Kölcsönadó mindent meg-
tesz, hogy elfogadja a Kölcsönvevő által kínált kiállítási garanciát.

3.2.   A Kölcsönvevő, függetlenül az érvényes kereskedelmi biztosítástól vagy kiállítási garan-
ciától, vállalja a Műtárgyban esetlegesen bekövetkezett valamennyi kár megtérítését 
a Műtárgy jelen szerződésben megjelölt biztosítási összegéig, a haszonkölcsön teljes 
időtartamára. A Műtárgyban esetlegesen bekövetkező valamennyi káreseményből ere-
dő kár megtérítését a Kölcsönvevő a jelen szerződés IV. pontjában megjelöltek szerint 
biztosítja az alábbi lehetőségek alapján:

a. a Kölcsönvevő kereskedelmi biztosítást köteles vásárolni, vagy

b. a Kölcsönvevő köteles az állam által nyújtott kiállítási garancia útján a Műtárgyat bizto-
sítani vagy

c. a Kölcsönvevő nem köteles kereskedelmi biztosítást vásárolni, illetve kiállítási garanciát 
igényelni, de teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Műtárgyban esetlegesen bekövet-
kezett valamennyi kárért a jelen szerződésben megjelölt biztosítási összegig.

3.3.   A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartóját te-
lefonon vagy írásban haladéktalanul értesíteni a Műtárgyat érintő kár, elveszés vagy lo-
pás esetén, továbbá a Kölcsönvevő köteles az értesítést követően 24 órán belül a bekö-
vetkezett kárról készült fényképet is megküldeni. Kölcsönvevő köteles minden gondos 
és szükséges intézkedést megtenni a Műtárgyat érintő kár megelőzése, elhárítása vagy 
enyhítése érdekében.

4. Csomagolás, mozgatás, szállítmányozás és kurírkíséret

4.1.   A Műtárgy be- és kicsomagolásának, Kölcsönadótól történő elszállításának és Kölcsö-
nadóhoz történő visszaszállításának költségeit a Műtárgy tekintetében a Kölcsönvevő 
viseli. A szerződő felek az általuk egyeztetett módon történő szállítás során kötelesek 
olyan gondossággal eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

4.2.   A felek a jelen pontban rögzítettektől eltérő megállapodása hiányában, a csomago-
lást és a műtárgymozgatást a Műtárgyat kísérő kurírnak állandóan felügyelnie kell. 
A Műtárgy kicsomagolását, visszacsomagolását és mozgatását kizárólag a Kölcsönadó 
engedélyével, a Kölcsönadó által meghatározott személy végezheti.

A ládákat és a csomagolóanyagot a szállítmányozó cégnek kell biztosítania, ezek költségeit 
pedig a Kölcsönvevő viseli.

A klimatizált ládákba csomagolt Műtárgynak a láda kinyitása előtt 24 órán keresztül akkli-
matizálódnia kell. Az üres ládákat stabil klímakörülmények között, ellenőrzött hőmérsék-
leti viszonyokkal rendelkező raktározó helyiségben kell tárolni, ahol védettek nedvesség, 
szennyeződés, gomba és kártékony állatok ellen. Akklimatizáció céljából a ládákat a vissza-
csomagolás előtt 24 órával a kiállítótérbe kell vinni.

Lehetőség szerint a Műtárgy visszaszállításakor ugyanazt a csomagolóanyagot kell használni, 
mint amelybe a Műtárgy érkezéskor be volt csomagolva. Amennyiben nem ugyanazt az anya-
got használják, a Kölcsönvevő viseli a kicsomagoláskor megsérült anyagokat pótló új csoma-
golóanyagok költségét, úgymint a savmentes anyag, a polietilén- és a pukkanó fólia költségét.



A Kölcsönadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos a keretezett tárgyakat a keretből 
vagy egyéb tartóból, illetőleg védőfelszerelésből eltávolítani, tisztítani vagy bármely más 
módon megváltoztatni.

4.3.   Szállítmányozás: A Kölcsönvevő által megbízott szállítmányozó cégnek meg kell felelnie 
a Kölcsönadó szállítmányozási követelményeinek.

4.4.  Állapotfelmérési dokumentáció: Minden egyes Műtárgyat állapotfelmérési dokumen-
tációnak kell kísérnie, melyet a Kölcsönadó készít el a Műtárgy Kölcsönvevőhöz történő 
szállítása előtt.

4.5.   Kurírkíséret:

4.5.1.  A felek a jelen pontban rögzítettektől eltérő megállapodásának hiányában a Műtár-
gyat az út minden állomásán a Kölcsönadó hivatalos megbízottjának kell kísérnie. 
Mielőtt az installálás megkezdődik, a Kölcsönvevő a Kölcsönadó kurírjával együtt 
minden egyes Műtárgy állapotát összehasonlítja az állapotfelmérési dokumentáci-
óban foglaltakkal. A Kölcsönvevő aláírja az állapotfelmérési dokumentációt, mely 
egyúttal az átvételi elismervény is. A Kölcsönadó kurírja jogosult a kiállításról egyes 
elemeket visszavonni, ha a kikötött követelmények nem teljesülnek. A Műtárgyat 
tapasztalt technikai személyzetnek kell installálnia. Az installáció és a bontás csak 
a Kölcsönadó kurírjának felügyelete mellett történhet.

4.5.2.  A Kölcsönvevő köteles viselni minden a kölcsönzéssel kapcsolatban felmerülő költsé-
get, úgymint utazás, szállás, napidíj. A napidíjnak fedeznie kell az étkezés és a helyi 
közlekedés költségeit.

5. Környezet

5.1.  A kiállítóterekben napi 24 órán keresztül stabil klímát kell fenntartani az alábbi feltételekkel:

•	Hőmérséklet: 18–22 °C, grafikáknál max. 20 °C

•	 Relatív páratartalom:  45–55%, grafikáknál max. 45%, melynek változása 
egy 24 órán belül 5%-nál nagyobb nem lehet

•	Fényerősség festmények: megközelítőleg 150–200 lux

•	 grafikák: a papíralapú műveket csak mesterséges fénnyel lehet megvilágítani 
és a fényerősség nem haladhatja meg az 50 luxot

5.2.  További feltételek: 
A kölcsönzött Műtárgyat tilos hőforrás, párásító, párátlanító berendezés vagy -felszere-
lés közvetlen környezetében elhelyezni és állandóan óvni kell a közvetlen napsugárzás-
tól, a mesterséges fénytől és a hűtő-fűtő hőforrásoktól.

5.3.   Kölcsönadó jogosult a Műtárgy állapotát, az őrzésének körülményeit bármikor ellenőrizni.

6. Biztonság és őrzés

6.1.   Kölcsönvevő az 1.5. pont értelmében Kölcsönadónak épületbiztonsági dokumentációt 
küld, ezáltal Kölcsönadó megismerheti a kölcsönzési helyszín környezeti, biztonsági és 
logisztikai körülményeit.

A Kölcsönvevő köteles a Műtárgyat a helyiségeiben való tartózkodás teljes ideje alatt az 
általánosan elfogadott biztonsági követelményeknek megfelelően őrizni.



A haszonkölcsön fennállásának ideje alatt a Műtárgyat kizárólag a Kölcsönadó, illetve ál-
tala megbízott szállítmányozó cég munkatársa jogosult mozgatni, a Kölcsönadó kurírjának 
felügyelete mellett.

6.2.   A Kölcsönvevő gondoskodik arról, hogy az épületben a hét 7 napján 24 órában meg-
felelő számú őr teljesítsen szolgálatot. Továbbá gondoskodik a kiállítóterek, valamint 
a bejáratok elektronikus vagyon- és tűzvédelméről és belső videorendszert működtet.

6.3.   A Kölcsönvevő köteles biztosítani, hogy a kiállítás helyszíne megfelel a tűzvédelmi előírá-
soknak és a múzeumi őrök megfelelő felkészültséggel rendelkeznek vészhelyzet esetére.

6.4.   A kiállítóterekben szigorúan tilos a dohányzás, az étkezés és az italfogyasztás.

7. Reprodukció és népszerűsítés

7.1.   Csak a Kölcsönadó által átadott képeket lehet reprodukciós célra felhasználni. A Kölcsö-
nadó engedélyezi, hogy a Kölcsönvevő a Műtárgyat reprodukálja szórólapokon, a ki-
állítást népszerűsítő anyagokban vagy a kiállítással kapcsolatos oktatási anyagokban.

7.2.   A Kölcsönadó fenntartja magának mind a tulajdoni jogokat, mind a szerzői jogokat 
azon felvételek (digitális felvétel) tekintetében, melyeket a Kölcsönadó vagy a megbí-
zottja készített. A Kölcsönadó előzetes engedélye nélkül a kölcsönadott Műtárgyról 
tilos filmfelvételt, fényképet, videofelvételt készíteni, vagy televízión közzétenni.

7.3.   A Kölcsönvevő a VIII. pontban meghatározott számú, de legalább 3 db kiállítási katalógust 
küld a Kölcsönadó Könyvtárának (Cím: 1068 Budapest, Szondi utca 77.), melyből 2 példány 
Kölcsönadó Könyvtárát és 1 példány Kölcsönadó illetékes Gyűjteményi Osztályát illeti.

8. Záró rendelkezések

A Kölcsönvevő a Kiállítás időtartamában és helyszínében, vagy bármely más vonatkozásban 
bekövetkezett változásról a Kölcsönadót írásban értesíteni köteles és köteles beszerezni elő-
zetes és kifejezett hozzájárulását.

A jelen szerződésre Magyarország jogát kell alkalmazni, és minden szerződésből eredő jog-
vitára kizárólag a magyar bíróságoknak van joghatósága.

Kölcsönvevő a szerződés aláírásával egyidejűleg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben (Áht.) foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szerve-
zetnek minősül.

Szerződő felek a jelen Haszonkölcsön-szerződést elolvasták, rendelkezéseit megértették, és 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták azzal, aláírásukkal 
igazolják, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére. A szerződés mindkét fél aláírásának 
napján lép hatályba.


