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Tárgy: Haszonkölcsön szerződés megkötése a Honvédelmi Minisztériummal (műtárgy) 

53/2021. (III.31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumával a kiskunhalasi Gábor Áron emlékmű és a 

mellette elhelyezett 1942M 45 mm-es páncéltörő ágyú (gyári szám 2314) 

vonatkozásában kötendő Haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti 

tartalommal. 

2. A Haditechnikai kiállítóhely tulajdonjogának megszerzése tárgyában hozott 

237/2013. Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezem. 

3. A fentiek alapján saját hatáskörömben intézkedem a szerződés aláírásáról. 

4. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Felsővárosi Általános Iskola mellett, a Szabadság téren áll Gábor Áron kőből faragott 

mellszobra és egy 45 mm-es páncéltörő ágyú. A kiállított tárgyak tulajdonosa a HM 

Hadtörténeti Múzeum, amely eddig műtárgykölcsönzési szerződés keretében tette lehetővé 

a szobor és az ágyú kiállítását. Városunk egyik jellegzetes köztéri kiállítóhelyét a 

Felsővárosi Általános Iskola és a Kiskunhalasi Honvéd Kulturális Egyesület gondozza. 

A műtárgykölcsönzési szerződés lejárt, meghosszabbítására további egy év időtartamra 

biztosított lehetőséget a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.  

Korábban a 237/2013. Kt. sz. határozattal kezdeményezte Önkormányzatunk a műtárgyak 

tulajdonba vételét, azonban ez jelen gazdasági helyzetben nem megoldható, így ezen 

határozat hatályon kívül helyezése szükséges. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. március 31. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

         polgármester 
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MELLÉKLET 

         HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 

   HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM           . számú példány 

 

Nyilvántartási szám: ..../2021. 

 

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 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Székhelye:   6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Képviselője:   Fülöp Róbert, polgármester  

Levelezési cím: 6401 Kiskunhalas, Pf.: 66 

Adószáma:   15724904203 

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő, együttesen a továbbiakban: Felek)  

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A szerződés előzménye 

 

Felek rögzítik, hogy a 28-30/2019 nyt. számú Műtárgy haszonkölcsön szerződésben 

foglaltak szerint megállapodtak egymással, hogy Kölcsönadó 2020. december 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra haszonkölcsönbe adta Kölcsönvevő számára a jelen 

szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett műtárgyakat (a továbbiakban: műtárgyak). 

Felek kölcsönös és egybehangzó akarattal a hivatkozott szerződés tárgyát képező 

műtárgyaira vonatkozóan ismételten haszonkölcsön szerződést kívánnak egymással kötni. 

 

2. A szerződés tárgya 

 

Kölcsönadó haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő számára az e szerződés 1. számú 

mellékletében feltüntetett műtárgyakat. A műtárgyakat Kölcsönvevő a Szabadság téren 

(6400 Kiskunhalas, Szabadság tér), kiállítási céllal helyezi el. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a 

kölcsönvett műtárgyak állagának megóvására fokozott figyelmet fordít. A haszonkölcsön 

jelen szerződés hatálybalépésének napjától, 2021. december 31. napjáig terjedő, határozott 

időtartamra jön létre.  

 

3. A Kölcsönadó vállalja, hogy 

 

a) a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti műtárgyakat a 2. pontban 

megjelölt időtartamra ingyenesen Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátja; 
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b) szavatolja, hogy az 1. számú melléklet szerinti műtárgyak a Magyar Állam 

tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak, 

azokon harmadik személy jogosultsággal nem rendelkezik; 

c) a műtárgyakat megnevezésük, leltári számuk és forintban kifejezett értékük 

szerint tünteti fel az 1. számú mellékletben; 

d) a műtárgyak visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg; 

e) részéről kapcsolattartóként Csáki Krisztina ha. előadót (Telefon: 06-1-398-

4551; E-mail: csaki.krisztina@hm.gov.hu) jelöli ki. 

 

4. A Kölcsönvevő vállalja, hogy 

 

a) a 2. pont szerint meghatározott időtartamra haszonkölcsönbe veszi az 1. számú 

melléklet szerinti műtárgyakat; 

b) a műtárgyak a 2. pontban írt helyszínen kerülnek kiállításra; 

c) a kölcsönzési idő kezdetén a műtárgyak a 28-30/2019. nyt. számú műtárgy 

haszonkölcsön szerződés alapján már Kölcsönvevőnél vannak, így szállítási 

költség nem merül fel. Kölcsönvevő a kölcsönzési idő lejártával a műtárgyak 

Kölcsönadó székhelyére történő visszaszállításáról saját költségén és 

kárfelelősségén gondoskodik (e pont rendelkezése irányadó arra az esetre is, ha a 

haszonkölcsön e szerződésben meghatározott időtartam előtt megszűnik); 

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. Kölcsönvevő a műtárgyakat kizárólag emelve, tréleren szállíthatja. 

g) ha az 1. számú mellékletben felsorolt 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) 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; 
l) a műtárgyak megrongálódása, megsemmisülése esetén köteles haladéktalanul 

értesíteni Kölcsönadót írásban és szóban egyaránt, a műtárgy megrongálódásáról 

Kölcsönvevő fényképekkel ellátott jegyzőkönyvet köteles felvenni; 

m) a haszonkölcsön ideje alatt megrongálódott műtárgyak restaurálásának költségeit 

köteles viselni; 

n) a haszonkölcsön ideje alatt megsemmisült műtárgyak 1. számú melléklet szerinti, 

forintban kifejezett értékét köteles a Kölcsönadó számára megtéríteni; 

o) felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyek a haszonkölcsön idején 

keletkeztek, de csak a műtárgyak Kölcsönadónak történő visszaadását követően 

váltak ismertté; 

p) a műtárgyak visszaadását bármikor felajánlhatja; 

mailto:csaki.krisztina@hm.gov.hu
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q) 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” 

r) részéről kapcsolattartóként Kuris István László, alpolgármestert (tel.: 06-77/523-

106, e-mail: kuris.i@kiskunhalas.hu, alpolgarmester@kiskunhalas.hu) jelöli ki. 

  

5. Vegyes rendelkezések 

 

a) 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: 

- a Kölcsönvevő a műtárgyakat nem a 2. pont szerinti célra használja fel; 

- a haszonkölcsön e szerződésben meghatározott célja lehetetlenné válik; 

- a jelen szerződésből eredő kötelezettségek megszegése Kölcsönvevő részéről; 

- a Kölcsönvevőt terhelő gondosság bármilyen elmulasztása, vagy a műtárgyak 

veszélyeztetése, elhanyagolása; 

- Kölcsönvevő a műtárgyakat harmadik személynek/szervezetnek - Kölcsönadó 

előzetes, írásos engedélye nélkül - továbbadja; 

- a Kölcsönvevő jogutód nélküli megszűnése; 

- a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a 

műtárgyakra. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Kultv.) kulturális javak kölcsönzésére 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. 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) E szerződés kizárólag az 1. és 2. számú melléklettel együtt érvényes, a 

mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

e) A Kultv. 38/A. § (4) bekezdésének figyelembe vételével jelen szerződés 

hatályba lépésének feltétele a szerződés megkötését – azaz a szerződés mindkét 

Fél általi aláírását – követő 45 napon belül a szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott műtárgyakra, a műtárgyak nevezett mellékletben meghatározott, 

forintban kifejezett értékére biztosítás megkötése, és a biztosítási kötvénynek 

(biztosítási szerződésnek) a Kölcsönadó részére való bemutatása. 

f) Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés hatályba lépésének további 

feltétele a kultúráért felelős miniszter által kiadott – a Kult.tv. 

műtárgykölcsönzésre vonatkozó szabályai szerinti – engedély. 

g) Jelen szerződés négy oldalból és három oldal mellékletből áll, továbbá négy 

mailto:kuris.i@kiskunhalas.hu
mailto:alpolgarmester@kiskunhalas.hu
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eredeti példányban, kizárólag magyar nyelven készült, melyet Felek képviselői, 

mint szándékukkal és akaratukkal mindenben egyezőt, közös értelmezés után 

jóváhagyólag írtak alá. 

h) A szerződés három példánya Kölcsönadót, egy példánya Kölcsönvevőt illeti. 

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgyak feltüntetése és átadás-

átvétele (1 oldal) 

- 2. számú melléklet – A haszonkölcsönbe adott műtárgyak műtárgyvédelmi kísérőlapjai 

és fényképei (2 oldal) 

 

 

 

      Budapest, 2021. április hónap ….. –   ’n   ……………, 2021. …………... hónap ….. –  ’n 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Dr. Kovács Vilmos ezredes                            Fülöp Róbert  

parancsnok                              polgármester 

Honvédelmi Minisztérium                Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum    Kölcsönvevő képviseletében 

Kölcsönadó képviseletében  

 

 
 

 

 

 

 

Készült: 4 példányban 

Egy példány: 4 oldal + 3 oldal melléklet 

Ügyintéző: dr. Lachata Lili ha. (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 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A ..../2021. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉSHEZ 

A HASZONKÖLCSÖNBE ADOTT MŰTÁRGYAK FELTÜNTETÉSE ÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

 

Sorszám Megnevezés Leltári szám Állapot Érték 

1. 1942M 45 mm 

páncéltörő ágyú 

 

2007.106.1. Jó, ékzár 

eltávolítva. 

500.000 Ft 

2. Szikszai Gyula: Gábor 

Áron mellszobra 

2006.21.1./Kp Ép. 1.200.000 Ft 

 

 

A fenti táblázatban szereplő műtárgyak a 28-30/2019. nyt. számú műtárgy haszonkölcsön 

szerződés alapján átadásra kerültek és kiállítási helyükön találhatóak. 

 

 

………………., 2021.…………………hónap…………nap 

 

 

 

  

       PH.                                 PH. 

 

____________________________________ _____________________________________ 

átadó átvevő  

Honvédelmi Minisztérium Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Kölcsönadó képviseletében 

Kölcsönvevő képviseletében 

 

 

                                 

 

 

A műtárgyakat a mai napon hiánytalanul és eredeti állapotukban átadtam/átvettem: 

 

 

 

………………., 202....…………………hónap…………nap 

 

 

 

 

  

           PH.                                 PH. 

 

____________________________________ _____________________________________ 

átvevő átadó 

Honvédelmi Minisztérium Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Kölcsönadó képviseletében 

Kölcsönvevő képviseletében 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A .../2021. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉSHEZ 

A HASZONKÖLCSÖNBE ADOTT MŰTÁRGYAK MŰTÁRGYVÉDELMI KÍSÉRŐLAPJAI ÉS FÉNYKÉPEI 

 

Műtárgyvédelmi kísérőlap 
 

Hadtörténeti Múzeum 

 

Gyűjtemény 

Képzőművészeti gyűjtemény 

Eredeti raktári hely 

 

Leltári szám 

2006.21.1./Kp 

Tárgy megnevezése 

Szikszai Gyula: Gábor Áron mellszobra 

Tárgyleírása (muzeológus) 

Szikszai Gyula őrmester készítette, aki tényleges katonai szolgálatát töltötte a kiskunhalasi 

Gábor Áron laktanyában. A laktanya bezárása után 2001-ben alakították ki az emlékművet 

Duffek Tivadar tervei szerint, Babud László kivitelezésében. (mészkő, magassága: 80 cm) 

 

A műtárgy jelenlegi tárolási helye: 

Kiskunhalas, Szabadság tér 

Tárgyleírása 

Ép 

Igényelt 

műtárgykörnyezet: 

Hőmérséklet 

-------- 

Rel. páratartalom 

---------- 

Fény: 

nem érzékeny 

Megengedett kiállítási technikák: 

szabadon Klimatizált 

vitrinben 

vitrinben fektetve vagy függesztve Egyéb 

 

Szállítás, csomagolás 

klimatizált Láda vagy 

doboz 

Savmentes 

papír 

Rugalmas 

fólia 

Polifoam 

szivacs 

papírvatta 

Egyéb 

Megjegyzések 

Értéke: 1.200.000 Ft. 
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Műtárgyvédelmi kísérőlap 

 

Hadtörténeti Múzeum 

 

Gyűjtemény 

Gépesített Haditechnikai 

Gyűjtemény 

 

Eredeti raktári hely 

 

Egyedi azonosító/ Leltári 

szám: 

2007.106.1. 

Tárgy megnevezése 

1942M 45 mm páncéltörő ágyú 

 

Tárgyleírása 

Jó állapotú, hatástalanítás céljából az ékzár eltávolításra került. 

  

Megengedett kiállítási technikák: 

Szabadon X Klimatizált 

vitrinben 

vitrinben fektetve vagy függesztve Egyéb:  

Szállítás, csomagolás 

Daruzva, tréleren 
Megjegyzések 

 
Becsült értéke: 500 000 Ft 

 

Dátum: 

2018. június 29. 

 

Illés András 

 Gyűjteményvezető 
 

 


