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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 21-én határozott arról, 
hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Gépesített Haditechnikai gyűjteményéből a 
Tapolcán kiállított eszközöket (1. melléklet) térítésmentesen átveszi. 
 
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban: HM HIM) 
ügyintézője Csáki Krisztina 2020. augusztus 14-i válaszlevelében tájékoztatta 
önkormányzatunkat arról, hogy megvizsgálva kérelmünket, jelentést küldtek a HM 
Vagyonfelügyeletei Főosztály részére, ahol határoztak a további ügyintézés menetéről. 
Eszerint: 
- a HM HIM kérelmet nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztere részére az eszközök 

nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére; 
- a kérelmező önkormányzat képviselő-testületi határozattal kezdeményezi a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél (továbbiakban: MNV Zrt) az eszközök ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben 
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályba foglalt feladatai elősegítése érdekében - 
ingyenesen átruházható. 
 
A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet tartalmazza: 
Ez alapján a kérelemnek tartalmaznia kell: 

• a tulajdonba adásra vonatkozó igényt (határozott kérelmet), megjelölve a konkrét 
felhasználási célt, a jogszabályban megjelölt önkormányzati feladatot;  

• önkormányzati nyilatkozatot arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerült 
költségeket; 

• képviselő-testületi határozatot, amely az állami vagyonigényléséről hozott döntést 
tartalmazza; 

• védettséget (pl. Natura 2000, örökségvédelmi, természetvédelmi stb.); 



• fel kell hatalmazni a polgármestert arra, hogy az egyes (szükséges) jognyilatkozatokat 
az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. 
 

A legcélszerűbb megoldás az, hogy ha a képviselő-testület a fenti szempontok szerint hozza 
meg döntését. 
 
Tapolca Város jelentős katonai múlttal rendelkezik, fontos feladatának tekinti az egykor itt 
szolgált katonák emlékének megőrzését, a felsorolt eszközök városunkban maradásának 
biztosítást, a kulturális örökség helyi védelmét.  
Javaslom, hogy az alábbiakban felsorolt eszközök (műtárgyak) ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását kezdeményezze és kérelmezze önkormányzatunk:  
 
 Eszköz/műtárgy megnevezése gyári szám Gyarapodási/leltári szám 
1. T-34 közepes harckocsi 3380 2007. 141.1 
2. T-55 közepes harckocsi 4370 2007. 136.1 
3. D-944 PSZH  2007. 142.1 
4. 1943 M 57 mm-es páncéltörő ágyú 523 2007. 138.1 
5. 1942 M 76 mm-es páncéltörő ágyú 179 2007. 139.1 
6. 85 mm-es D-44hadosztályágyú 1283 2007. 140.1 
 
A felsorolt haditechnikai eszközök a HM HIM és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum között, 
2018. május 2-án megkötött „Műtárgy haszonkölcsön szerződés” alapján Tapolcán, az 1896 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló sporttelep „lekerített” részén a „Tapolcai 
Haditechnikai Parkban” találhatóak. (önkormányzati tulajdonba kerüléssel a szerződés 
megszűnik) 
 
Az eszközök nem állnak védettség alatt. Az önkormányzat vállalja az ingyenes tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és 
elfogadni szíveskedjen. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-
ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
vagyonkezelésében álló, alábbiakban felsorolt eszközök, 
kulturális javak ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
Az eszközök a Wass Albert Könyvtár és Múzeum és a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum között létrejött „Műtárgy 
haszonkölcsön szerződés” alapján Tapolcán az 1896 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú sporttelep ”leválasztott” területén 
a „Tapolcai Haditechnikai Parkban” találhatóak. 
 

 Eszköz/műtárgy 
megnevezése 

gyári szám leltári szám 

1. T-34 közepes harckocsi 3380 2007. 141.1 



2. T-55 közepes harckocsi 4370 2007. 136.1 
3. D-944 PSZH  2007. 142.1 
4. 1943 M 57 mm-es 

páncéltörő ágyú 
523 2007. 138.1 

5. 1942 M 76 mm-es 
páncéltörő ágyú 

179 2007. 139.1 

6, 85 mm-es D-44 
hadosztályágyú 

1283 2007. 140.1 

 
Az eszközöket az önkormányzat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „kulturális 
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása” érdekében kívánja 
tulajdonba venni.  
 
A kulturális javak (műtárgyak) önkormányzati tulajdonba 
vételével kiemelt cél Tapolca jelentős katonai múltjának 
megőrzése, az eszközök (műtárgyak) érdeklődő emberek 
számára történő bemutatása, a kulturális örökség (kulturális 
javak) helyi védelme. 
 
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
 
Az eszközök nem állnak védettség alatt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás alatt az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
 

 
Határidő:  azonnal. 
Felelős:   polgármester 

 
 

Tapolca, 2020. augusztus 24.            
 
 
 
         Dobó Zoltán 

polgármester 
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