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A Kenderesi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetőjeként (továbbiakban: 

Vezető) a Hivatal vagyongazdálkodásának rendjét a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével a következők szerint állapítom meg. 

I.  Általános rendelkezések 

1. A szabályzat célja 

1.1. A vagyongazdálkodási szabályzat célja, hogy  

 a Hivatal által kezelt állami és/vagy Hivatali vagyon értékmegőrzését, gyarapítását, 

védelmét, a vagyonnal való hatékony, eredményes, költségtakarékos 

vagyongazdálkodást biztosítsa, és ezzel hozzájáruljon a Hivatalközfeladatainak 

teljesítéséhez, 

 

 a Hivataltulajdonában és a vagyonkezelésében lévő állami és/vagy Hivatali vagyonra 

vonatkozó jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő feladatok végrehajtását, a 

vagyonkezelői jogok gyakorlását, a vagyon hasznosítás módját szabályozza, a 

kapcsolódó nyilvántartások és adatszolgáltatások rendjét meghatározza.  

2.  A szabályzat hatálya 

2.1. A szabályzat személyi hatálya – foglalkoztatási formájától függetlenül - kiterjed a 

Hivatalvalamennyi munkatársára. 

2.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Hivataltulajdonában és a vagyonkezelésében 

lévő, arra a tulajdonosi joggyakorlóval vagyonkezelési szerződést kötött valamennyi 

tulajdonra. 

3. A szabályzat tartalmával kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok 

A szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályokat és a kapcsolódó belső 

szabályzatokat részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza. 

4. Értelmező rendelkezések 

A szabályzatban alkalmazott fontosabb fogalmak tartalmi meghatározását, értelmezését az. 1. 

számú függelék tartalmazza. 

II. A vagyonkezelés folyamata 

5. A vagyonkezelői jog keletkezése 

5.1. A Hivatalvagyonkezelője a feladatai ellátásához az állam és/vagy a Hivatal által 

korábban rendelkezésre bocsátott mindazon vagyonnak, amelyre a tulajdonosi 

joggyakorló és a Hivatalaz állami vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet), illetve a 

Hivatalvagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően vagyonkezelési szerződést 

kötött. 
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 5.2. Ha a Hivatal bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga az államot vagy 

az Hivatalt illeti meg, de arra a tulajdonosi joggyakorlónak az Hivatallal határozatlan 

időre szóló vagyonkezelői szerződést kell kötnie.  

 

5.3. Az állami vagy Hivatali tulajdonjogot és vagyonkezelői jogot keletkeztető 

szerződéseket írásba kell foglalni. 

5.4. A Hivatalvagyonkezelői joga a vagyonkezelői szerződés megkötésével, illetve a Nvtv-

ben és a Vtv-ben meghatározott esetekben a vagyon tulajdonjogának a tulajdonjogot 

keletkeztető polgári jogi jogügylet szerinti megszerzésével jön létre.  

5.5. Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, amelyről a Hivatalköteles a 

vagyonkezelési szerződés megkötésétől számított harminc napon belül gondoskodni, 

és a jogerős bejegyző határozat kézhezvételét követően köteles azt haladéktalanul 

megküldeni a tulajdonosi joggyakorlónak. 

 5.6. Az Hivatalt a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjától kezdve a 

vagyonkezelői jogok megilletik, kötelezettségei pedig terhelik. 

6. A vagyonkezelés általános szabályai 

6.1. A Hivatala rendelkezésére bocsátott ingó- és ingatlan vagyont, valamint az általa a 

működése során megszerzett vagyont az Alapító Okiratában meghatározott 

feladatainak ellátásához használhatja fel.  

6.2. A Hivatalköteles a rendelkezésére álló vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési 

szerződésben foglaltaknak, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően 

kezelni, gazdaságos felhasználását, és védelmét biztosítani. 

6.3. A Hivatala rábízott vagyonról a Rendeletben, és/vagy a Hivatalvagyonrendeletében, 

illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az állami vagy Hivatali vagyonra 

vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeinek megfelelő 

elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, és tűrni a tulajdonosi joggyakorló 

vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseit, illetve annak eredményes lefolytatásában 

közreműködni.  

6.4. A Hivatalköteles a vagyonkezelésében lévő állami és/vagy Hivatali vagyonnal 

összefüggő terheket viselni, valamint - az Nvtv. 11. § (15) bekezdésére figyelemmel - 

a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni.  

6.5. Ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés eltérően nem rendelkezik, a 

vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely, a számvitelről szóló törvény szerinti 

beruházáshoz, felújításhoz a tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli engedélyét meg 

kell kérni. A további intézkedéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a vonatkozó 

jogszabály alapján a tulajdonosi joggyakorló az engedélyt az erre vonatkozó kérelem 

beérkezését követő hatvan napon belül köteles a Hivatalrészére kiadni vagy a kérelmet 

elutasítani. 
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6.6. A beruházás, felújítás értékét az Hivatalnak bizonylatokkal - így különösen előzetes 

tételes költségtervvel, számlákkal - kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési 

szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal a tulajdonosi joggyakorlónak be 

kell, hogy számoljon. A tulajdonosi joggyakorló jogosult a beruházás helyszínén az 

elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni. 

6.7. Az Hivatalt a Vtv. 27. § alapján – mint közfeladatot ellátó Hivatalt - a vagyonkezelői 

jog ellenértékeként díjfizetési kötelezettség nem terheli.  

6.8. A Hivatalaz általa kezelt eszközökkel kapcsolatban köteles a tulajdonosi 

joggyakorlóval egyeztetett számviteli politikájában meghatározott módon 

értékcsökkenést elszámolni, és az eszközök értékének megőrzéséről legalább az 

elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő mértékben gondoskodni (visszapótlási 

kötelezettség). A visszapótlási kötelezettség módját és mértékét vagy a visszapótlási 

kötelezettség alóli mentesülés tényét a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni. 

6.9. A Hivatalköteles a számviteli politikájában meghatározott időközönként fizikailag és 

értékben teljes körű leltározást végrehajtani a mérlegének alátámasztása céljából. 

7.  Vagyontárgyak értékesítése 

7.1. A működéshez már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, 

tárgyi eszköz, készlet körébe tartozó vagyontárgyakat a Hivatal- az ingatlanok 

kivételével - ha azok egyedi könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési 

törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg a Vtv. előírásainak 

betartásával értékesítheti. A bevétel az Hivatalt illeti meg. 

7.2. Az 5 millió forint egyedi könyv szerinti értéket meghaladó értékű vagyontárgy 

értékesítése előtt független szakértővel értékbecslést kell elvégeztetni. Az értékesítésre 

a szakértői becslésben szereplő időtartamon belül kell, hogy sor kerüljön. 

7.3. A vagyontárgyak értékesítésére – a tulajdonosi joggyakorló engedélyének birtokában - 

általában zárt vagy nyílt pályáztatást kell lefolytatni, amelynek során be kell tartani az 

állami vagyonról szóló törvény 23 – 25/A cikkelyeiben előírtakat. 

8. Vagyon nyilvántartás, vagyonkataszter 

8.1. A Hivatala vagyonát a Rendelet IV. fejezetében foglalt követelmények alapulvételével 

tartja nyilván. (2. sz. függelék) 

8.2. A vagyonkataszter az Hivatalnál vezetett, a tulajdonosi joggyakorló vagyon-

nyilvántartási szabályzatával is összhangban álló szabályozott analitikus 

nyilvántartásokon alapuló, rendszeresen frissített összesítő nyilvántartás, amely  

 elősegíti az Hivatalnál és a tulajdonosi joggyakorlónál a vagyonnal való felelős és 

rendeltetésszerű gazdálkodást,  

 

 biztosítja a Magyar Állam számára a kincstári vagyonkör folyamatos felmérését, 

helyzetének folyamatos figyelemmel kísérését,  
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 lehetővé teszi az arra illetékes szervek részére az adatszolgáltatást, a nyilvánosság 

gyakorlását. 

 

8.3. A Hivatal által vezetett vagyonkataszter a tényleges állapotnak megfelelően 

tartalmazza 

 az Hivatal, és a vagyon elemek azonosító adatait, továbbá  

 a számviteli adatokat, valamint 

 a kapcsolódó jogokat, és a jogi szempontból jelentős tényeket.  

Ennek megfelelően a vagyonkataszter a Nvtv. 11. §. (6) bekezdésében meghatározott 

vagyonelemekről, és készletekről – az ingatlan kivételével – összevont, évente 

felülvizsgált állományi adatokat tartalmazza. 

8.4. Különösen fontos a mérleg alátámasztására szolgáló pontos vagyonmérlegek, a 

vagyonról készített adatszolgáltatást megalapozó vagyonleltárak elkészítése, a 

nyilvántartások időszakos egyeztetése és rendszeres ellenőrzése.  

8.5.  A vagyonkataszter kezelése, a vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatás a Pénzügyi 

vezető felelőssége. 

9. A vagyonkezelői jog megszűnése 

9.1. A vagyonkezelési jog megszűnik: 

 a Hivataljogutód nélküli megszűnésével, 

 a vagyonkezelési szerződésben megállapított idő elteltével,  

 a vagyonkezelési szerződésben meghatározott körülmény bekövetkeztével, 

 a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy megsemmisülésével, vagy  

 az állam, illetve a Hivataltulajdonából való kikerülésével. 
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III. Záró rendelkezések 

 

10. A szabályzat hatálybalépését követő intézkedések 

10.1. A szabályzat az aláírásának napján lép hatályba. Egyidejűleg a korábbi azonos tárgyú 

szabályzat hatályát veszti. 

10.2. E szabályzatnak a hatályos jogszabályoknak, illetve belső szabályok változásának való 

megfeleléséért, a jogszabály módosítás hatálybalépését követő 30 napon belüli 

aktualizálásáért a Pénzügyi vezető a felelős.  

10.3. A megismerési nyilatkozat aláíratásával (2. sz. melléklet) gondoskodni kell arról, hogy 

a szabályzatot a munkatársak megismerjék. 

 

 

Kenderes, 2021. január 02. 

 

 

 

………………………………………… 

jegyző 
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IV. Függelékek 

1. számú függelék 

A szabályzatban alkalmazott fogalmak 

nemzeti vagyon:  

a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott vagyon. 

forgalomképtelen nemzeti vagyon:  

az a nemzeti vagyon, amely - a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel - 

nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a Hivatal javára alapított 

vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon 

nem létesíthető 

kincstári vagyon:  

a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami 

vagyon; 

üzleti vagyon:  

a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári 

vagyonba, az Hivatali vagyon esetén a törzsvagyonba; 

korlátozottan forgalomképes vagyon: 

a Vtv. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve 

- a Hivatal tulajdonában álló vagyon esetében - törvényben vagy a Hivatal rendeletében 

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni; 

gazdálkodó Hivatal: 

 a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó Hivatal; 

nemzeti vagyon használója:  

a tulajdonosi joggyakorló kivételével az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező Hivatal, aki, vagy amely állami vagyon tekintetében törvény 

vagy szerződés alapján, a Hivatal vagyona tekintetében törvény, a Hivatal rendelete vagy 

szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait; 

tulajdonosi joggyakorló:  

aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a Hivatalt megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult; 
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vagyonkezelő:  

a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

aa) Hivatal, 

ab) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy. 

b) a Hivatal tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

ba.) Hivatal,  

működtetés:  

a nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon 

fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely - jogszabály vagy 

szerződés alapján - a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, 

használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet; 

értékesítés:  

állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes átruházás, 

átlátható Hivatal: 

a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelelő Hivatal. 

hasznosítás:  

a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon 

birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását 

nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, 

valamint a haszonélvezeti jog alapítását; 

piaci érték:  

az ügylet tárgyát képező állami vagyon feletti valamely jog - az adott feltételek és 

körülmények figyelembevételével történő - átengedéséért a szabadpiacon, független felek 

között elérhető reális ellenérték; 

kiíró:  

állami vagyon pályáztatás vagy árverés útján történő értékesítése esetén az MNV Zrt., a 

tulajdonosi joggyakorló vagy az általuk az értékesítés lefolytatásával megbízott személy, 

állami vagyon versenyeztetés útján történő hasznosítása esetén a tulajdonosi joggyakorló vagy 

a vagyonkezelő; 
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árverési biztosíték:  

a kiíró által megállapított pénzösszeg, amit az árverésen való részvétel feltételeként az 

árverezőnek a kiíró által megjelölt letéti számlára, az árverési hirdetményben meghatározott 

időpontig kell átutalnia, vagy a kiírási feltételek szerinti más módon a kiíró részére 

megfizetnie 
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2. sz. függelék    

„Melléklet a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelethez”  

I. A 14. § (1) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok köre 

1. Az adatszolgáltatás során vagyonelemenként, tételesen kell jelenteni az adott 

vagyonelemre vonatkozó adatokat földterület, épület, lakás és egyéb helyiség, gazdálkodó 

Hivatalben fennálló részesedés és közgyűjteményeken kívül elhelyezett, védelem alá eső 

műtárgyak és alkotások esetében. 

2. *  Tételesen kell jelenteni az 1. pontban meghatározottakon túl a tulajdonosi joggyakorló 

vagyon-nyilvántartási szabályzatában megjelölt értékhatárt meghaladó immateriális javakra, 

építményekre, gépekre, eszközökre, berendezésekre, felszerelésekre, járművekre és 

tenyészállatokra vonatkozó adatokat. 

3. Az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat összevontan 

kell jelenteni. 

II. Adatszolgáltatási határidők 

A 14. § (1) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatást rendszeresen, az alábbi határidőkig 

kell teljesíteni: 

1. *  az állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet 

követő év május 31-ig; 

2. *  azon vagyonelemek esetében, ahol a vagyonkezelő, a haszonélvező vagy a használó 

külön jogszabály előírása miatt az 1. pontban megjelölt határidőig tényadatot nem tud 

szolgáltatni, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig; 

3. az I. pont szerint tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonba kerüléséről 

(beruházás, beszerzés, esetleges fellelés stb.), kikerüléséről (értékesítés, káresemény miatti 

megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli tulajdonba adás stb.), vagyonkezelői jogának 

átruházásáról, valamint a vagyon nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról harminc 

napon belül; 

4. a vagyonelem értékbecslése esetén a forgalmi értékről haladéktalanul; 

5. *  új vagyonkezelői, haszonélvezeti jogot alapító vagy a vagyon hasznosítására kötött 

jogviszony létesítésekor a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül; 

6. az 5. pontban megjelölt jogviszony megszűnése esetén haladéktalanul; 

7. *  a vagyon vagyonkezelőjének, haszonélvezőjének, használójának törzsadataiban 

bekövetkezett változásról nyolc napon belül; 

8. *  a vagyonkezelési szerződésben - a tulajdonosi joggyakorló beszámoló készítési 

kötelezettségéhez igazodóan - előírt időpontokban kell teljesíteni. 

Az I. pont szerint összevontan nyilvántartott vagyonelemek adatait az 1-4. pontban 

meghatározott határidőig összesítve kell jelenteni.”

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj235ida847
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj236ida847
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj237ida847
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj238ida847
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj239ida847
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700254.KOR#lbj240ida847
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V. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

A szabályzat tartalmával kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok 

 

A.) Jogszabályok 

 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 

 

 2007. évi CVI törvény az állami vagyonról (Vtv.),  

 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.), 

 

 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Sttv.) 

 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország Hivatalairól (Mötv.), 

 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 

 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról. 

  

 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodás 

rendjéről (Rendelet) 

 

 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájárulás részletes szabályairól 

 

 20/2009. (VI. 02.). sz. Hivatali rendelet a Belváros-Lipótváros, Budapest 

Főváros V. kerület Hivatal tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól. 

 

B.) Belső szabályzatok 

 

 Alapító Okirat, 

 SZMSZ, 

 Számviteli politika és mellékletei, 

 Kötelezettségvállalási szabályzat, 

 Hivatali integritást sértő események szabályzata. 
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2. sz. melléklet  

Megismerési záradék 

 
 

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 

szabályzatának tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra 

nézve kötelezőnek ismerjük el. 

 

 

A megismerés tényét igazoljuk:  

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 

 

 

   

    

    

 

 

   

    

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


