
 LETÉTI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely _______________mint letevő (szül.. anyja neve, cím: 

és 

Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei 

Debreceni Református Kollégium Múzeuma 

(4026 Debrecen Kálvin tér 16.) mint letéteményes között alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételek 

mellett jött létre: 

 

1. Letevő letétként átadja, letéteményes pedig letéti megőrzésre átveszi a letevő 

tulajdonában lévő tárgyakat 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a letevő – ingyenesen – letétbe adja, a letéteményes – 

ingyenesen letétbe veszi a műtárgyakat. A letéteményes ingyen időlegesen megőrzi a letevő 

számára. 

3. A letéti szerződés ________________________ig érvényes. A szerződés meghosszabbítása 

iránt a lejárat előtt legalább egy hónappal kell intézkedni. 

4. Letéteményes vállalja, hogy az 1. pont szerint átvett tárgyat a letét időtartama alatt 

biztonságosan őrzi és kezeli. Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyak kiállítási helye: 

______________________________________ 

Letéteményes kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a letett tárgyak: 

- a tárgyban az időmúlás következtében bekövetkező változásaiért.  

- Bármilyen a tárgy állapotában fellépő változásról írásban értesíti a letevőt. 

- Minden, a tárgy állapotát érintő beavatkozást a letéteményes által körültekintően 

megválasztott szakember végez el. 

5. A letéti tárgynak a múzeumból való szállítása és oda visszaszállítása, valamint az őrzés és a 

biztonságos kezelés költsége a letéteményest terheli. 

6. Letéteményes köteles a letétet a letéti idő lejárta után 15 napon belül visszaszállítani.  

A letéti tárgy szállítása során a letéti tárgyban bekövetkező károkért a Letéteményes felel. 

7. Ha a letétet a letéteményes őrizetében előre nem látható, és el nem hárítható okból veszély 

fenyegeti, köteles letéteményes a letevőt írásban értesíteni.  

Felek írásbeli értesítésnek tekintik a fax útján, vagy e-mailen megküldött tájékoztatást. 



Letevő jogosult a tájékoztatás ismeretében a letéteményest felszólítani, hogy a letéti tárgyat a 

letéti idő lejárta előtt haladéktalanul - legkésőbb 8 napon belül - szállítsa vissza. 

8. Letevő tudomásul veszi, hogy letéteményes a letét tárgyát a letét időtartama alatt 

kiállításon szerepelteti, jelölve a tárgy tulajdonosát a kiállításon. 

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadók. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 

10. Letéteményes tájékoztatja a letevőt a jelen szerződésben rögzített személyes adataival 

összefüggésben arról, hogy a személyes adatok tekintetében az adatkezelő a letéteményes. A 

letéteményes a személyes adatokat jelen szerződés megkötése és teljesítése céljából, illetve a 

kulturális javak nyilvántartása céljából kezeli. A letevő személyes adatai kezelésének jogalapja 

egyfelől az, hogy az adatok szükségesek jelen szerződés teljesítéséhez, másfelől pedig az, hogy 

azok jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek [a múzeumi letétről szóló 19/2015. 

(IV. 2.) EMMI rendelet 3. § (a) pontja, a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 

szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 2. számú melléklete]. A letéteményes a személyes 

adatokat azokkal a munkavállalóival közli, akik a jelen szerződés teljesítésével és a letétek 

nyilvántartásával összefüggő feladatokat látnak el. A letéteményes a személyes adatokat közli 

a letéteményes részére mindenkor számviteli támogató szolgáltatást és informatikai tárhely 

szolgáltatást nyújtó szervezetekkel, mely szolgáltatásokat jelen szerződés megkötésekor a 

Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) nyújtja. A letéteményes 

az adatokat a székhelyén papír alapon vezetett nyilvántartásban és a Tiszántúli Református 

Egyházkerület által Magyarországon üzemeltetett szerveren használt tárhelyen tárolja. A 

letéteményes a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 

továbbítja. A letéteményes a személyes adatokat a jelen szerződés, mint a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (Sztv.) szerinti számviteli bizonylat Sztv. 169. § (1) bekezdése szerinti 

kötelező megőrzési idejéig, vagyis nyolc évig kezeli azzal, hogy a letevő nevét és lakóhelyét a 

letéti naplóban ezt követően is, határozatlan ideig kezeli. A személyes adatok letéteményes  

részére történő megadása jelen szerződés megkötésének előfeltétele. A letevő kérheti a 

letéteményestől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

kezelésük korlátozását, valamint személyes adatai kezelésével összefüggő panaszával a 

letéteményes  igazgatójához, adatvédelmi tisztviselőjéhez (ugyvediiroda@drnagyjudit.hu), a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.   

 

Felek a szerződést, annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 



 

Debrecen,  

 

 

---------------------------------       ------------------------- 

átadó     átvevő 

/letevő/   Tiszántúli Református 

Egyházkerület Közgyűjteményei 

 

Ez a szerződés két eredeti példányban készült. 

Melléklet 

 


