
2011. évi CXCVI. törvény 
a nemzeti vagyonról1 

 
(Kivonat) 

 
 

2. Az önkormányzati vagyon 
 

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, 

amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását 
szolgálja, és amelyet 

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: 
forgalomképtelen törzsvagyon), 

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként állapít meg. 

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 
a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá 

tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és 
eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel 
együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére 
átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. 
mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében 
ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 

(5)2 A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi 
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 
költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 
épületrész, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá 

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági 
részesedés. 

(6)3 A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) pontja 
szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül 
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

(7)4 Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati 
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az 
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állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. 
(8)5 Az (5) bekezdés c)-d) pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzati 

tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy része a (7) bekezdésben foglaltakon 
kívül az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen társaság részére - más jogcímen történő átruházás útján 
elidegeníthető. 

(9)6 A (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint korlátozottan forgalomképes az azon 
gazdasági társaságban fennálló részesedés is, amely a (8) bekezdés alapján társasági 
részesedés tulajdonjogát megszerezte. 
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Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
 

(Kivonat) 
 

Az önkormányzati vagyon átminősítése 
 

5. §. (1) A Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló vagyon, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati 
tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt 
vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az 
alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén: 
a.) törvényi rendelkezés módosulása; 
b.) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló 
döntés elfogadása; 
c.) önkormányzati feladat átvállalása; 
d.) használat, hasznosítás céljának megváltozása; 
e.) közterületet, közutat, illetve középületet érintő telekalakítás, telekhatár-rendezés; 
f.) egyéb, az önkormányzat érdekeit szolgáló, egyedileg elbírált indok alapján. 
(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület – a törvényi előíráson alapuló besorolás 
kivételével – a vagyontárgy rendeltetése, jellege, funkciója alapján rendeletalkotással dönt a 
vagyontárgyak törzsvagyon – ezen belül kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, 
illetve korlátozottan forgalomképes vagyon – körébe történő besorolásáról, a besorolás 
megváltoztatásáról. 
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdésben megjelölt eljárás keretében a vagyontárgy 
forgalomképességében változás történik, a besorolást a vagyonkimutatásban, valamint 
ingatlan esetén az ingatlanügyi hatósági nyilvántartásban rögzített állapotnak megfelelően az 
ingatlanvagyon-kataszterben is át kell vezetni. 
 


