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4/1. sz. melléklet: Készfizető kezességi szerződés 

Készfizető kezességi szerződés 

amely létrejött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) (a továbbiakban 

Könyvtár) 

valamint 

családi és utónév:…………………………………………………………………………………………  

születési családi és utónév: ..…….............................................................................................................. 

anyja születési családi és utóneve:………………………………………………………............................... 

születési hely és idő: ..……........................................................................................................................ 

állandó lakcím:..….…………………………………………………………………………….…..……. 

mint törvényes képviselő* készfizető kezes (a továbbiakban Kezes) között. 

Jelen szerződés abból a célból jött létre, hogy a könyvtárba beiratkozott kiskorú /külföldi 

állampolgár/gondozás alá helyezett állampolgár könyvtárhasználatával összefüggő, a Könyvtár Használati 

Szabályzatában foglalt kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 

A Kezes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6: 416-418, valamint 6:420. §-

ában szabályozottak alapján kezességet vállal az alábbi, a Könyvtárba beiratkozott kiskorú / 

külföldi/gondozás alá helyezett állampolgár  

családi és utónév: ……….……….……………………………………………………………………………  

születési családi és utónév: …...……………………………………………………………………………… 

anyjaszületési családi és utóneve:…..………………………………………………………………………. 

születési hely és idő: …..……………..……………………………………………………………………… 

állandó lakcím: ……………..…………..……………………………………………………………………. 

tartózkodási vagy levelezési cím: ………..…………………………………………………………………... 

olvasói kontrollszám: ..……..…………….………………………………………………………………….. 

(a továbbiakban Kötelezett) által a Könyvtár Használati Szabályzatában foglaltak be nem tartásából eredő 

díjfizetési kötelezettség (különös tekintettel Használati Szabályzat 7. sz. melléklet) teljesítéséért. 

A Könyvtár mint adatkezelő a közérdekű feladatainak végrehajtás körében(jogalap) a készfizető kezesség 

rögzítése és érvényesítése érdekében (cél) a szerződés megszűnését követő 5 (Öt) évig (idő) kezeli a Kezes 

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 Könyvtár a Használati Szabályzatát és részletes adatkezelési tájékoztatóját – különös tekintettel a jogokra 

és jogorvoslati lehetőségekre – a Kezes részére a helyszínen, valamint a Könyvtár honlapján a Kezes számára 

hozzáférhetővé és megismerhetővé tette. A Kezes az azokban foglaltakat a jelen szerződés aláírásával 

tudomásul vette. 

Jelen szerződést a felek határozott időre, a Kötelezett beiratkozásának időtartamára kötik, kivéve, ha a 

Kötelezett kiskorú, és ezen időtartam alatt betölti 18. életévét. A készfizető kezesség a Kötelezett 18. 

életévének betöltésével automatikusan megszűnik.  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 

Dátum:……………………………………. 

    ……………………………….   ………………………………………… 

    FSZEK képviseletében          Kezes (aláírás) 

*Külföldi állampolgárért vállalt kezesség esetében törlendő! 


