
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzata – 2020 48 

8. sz. melléklet: Dokumentumkölcsönzés, eszközkölcsönzés 

8/1. sz. melléklet: Eszközkölcsönzési megállapodás 

 

Eszközkölcsönzési megállapodás 

amely létrejött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest VIII. ker. Szabó Ervin tér 1. sz.) (a 

továbbiakban kölcsönadó) és …………………………….……………………….(nevű) 

……………………(kontrollszámú)……………………………………………………………

……………………….....alatti lakos, beiratkozott olvasó (a továbbiakban kölcsönvevő) között 

az alábbi ……………………………..típusú………………………..gyártási 

számú...……….…..egyedi azonosítójú ………….……………………………..…. Ft értékű 

lejátszóeszköz és tartozékai (1 db fülhallgató, 1 db adapter) haszonkölcsönbe adásáról/vételéről 

20… év ……….……..hónap ……… napjától a 20… év ...…………hónap ……….napjáig. 

A kölcsönadó a Használati Szabályzat szerint kizárólag a könyvtár állományából kölcsönzött 

dokumentumok használatához biztosítja a működőképes állapotú lejátszó berendezést. 

A kölcsönvevő vállalja, hogy  

 a kölcsönzött eszközt a kölcsönzési határidő lejáratára visszahozza, 

 az eszközt rendeltetésének megfelelően használja, 

 felelős minden olyan kárért, amely nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes használat 

következménye, 

 az eszközt nem adja át harmadik személynek, 

 saját maga állja az eszköz üzemeltetésének költségeit, 

 a meghibásodott eszközt nem javíttatja. 

A kölcsönvevő elfogadja, hogy a kölcsönadónak az eszközökben keletkezett kár 

megszüntetésével kapcsolatos költségét a márkaszerviz szakvéleménye, illetve árajánlata 

alapján rendezi.  

A kölcsönadó mint adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtás körében(jogalap) a 

kölcsönzés biztosítása érdekében (cél) a szerződés megszűnését követő 5 (Öt) évig (idő) kezeli 

a Kölcsönvevő jelen szerződésben rögzített adatait.  

Ön jogosult tájékoztatást (hozzáférést) kapni az adatkezelésről, kérelmezheti személyes adatai 

helyesbítését, kezelésük korlátozását, vagy tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Amennyiben 

élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a fenti elérhetőségek 

egyikére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelővel szemben a felügyeleti hatósághoz 

(NAIH) panaszt nyújthat be, vagy bírósághoz is fordulhat. A részletes Adatkezelési Tájékoztató 

– különös tekintettel a jogokra és jogorvoslati lehetőségekre – a 

www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem cím alatt található. 

A kölcsönadó a részletes Adatkezelési Tájékoztatóját – különös tekintettel a jogokra és 

jogorvoslati lehetőségekre – a kölcsönvevő részére a helyszínen és a kölcsönadó honlapján 

(www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem) hozzáférhetővé és megismerhetővé tette. 

 

 

http://www.fszek.hu/rolunk/adatvedelem
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A szerződő felek elfogadják, hogy egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

Budapest, ……………..……….    

…….…………………………                   ………………………………………… 

kölcsönadó     kölcsönvevő 

 

A fenti eszközt a mai napon  

    a) működőképes  

    b) a mellékelt jegyzőkönyv szerinti hibás  

állapotban visszaadtam/visszavettem. 

Budapest,……………….….. 

………………………………….                     …..…………………………………… 

kölcsönadó                               kölcsönvevő 

 


