
Ügymenet modell 
SZOLGALOMALAPÍTÁS 

 
1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

2. Illetékességi terület: Nógrád megye 

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
  Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőségei: 

dr. Langár Ágnes  
Tel: 06/32-620-723 
E-mail: LangarA kukac nograd.emrkh.hu 

 
5. Vonatkozó jogszabályok: 

− A bányászatról rendelkező 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.); 
− A kisajátításról rendelkező 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.); 
− A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről rendelkező 
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet; 

− Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.); 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. 

évi CXL. tv. (Ket.). 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: 

A kérelmet a bányavállalkozó nyújtja be. Tartalmaznia kell: az ingatlanokat, 
tulajdonosokat, akikkel nem sikerült megegyezni, a szolgalom típusát és időtartamát, a 
beruházás határidejét és ütemezését.  

A kérelem mellékletei: 
− záradékolt bányaszolgalmi terv (földhivatal, ha az ingatlant szolgalom terheli: a 

szolgalmi jogosult záradékoltatása is), 
− a szerződés megkötésének meghiúsulásának tényét, 
− nyilatkozat pénzügyi fedezetről, 
− üzemeltetési célú szolgalom esetén, a bányászati létesítmény használatba vételére 

vonatkozó engedélyt, 
− bányafelügyelet szakvéleménye, 
− (3. személy esetében, a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem 

engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okirat). 
 
7. Eljárási illeték : Itv. 5.§-a határozza meg a teljes személyes illetékmentességben 

részesülők körét. Amennyiben hivatkozott jogszabályi rendelkezés az illetékmentességet 
nem biztosítja, az Itv. 29.§-ának (1) bekezdése alapján, az eljárás megindításáért fizetendő 
illeték mértéke: 3.000,- Ft. 

8. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, 
szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – 
megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás 
végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. 
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Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és 
szállítóvezetékek üzemeltetése időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának 
fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. 
 
A Btv. hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök, különösen energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai 
csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó a 
biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében, 
szolgalom alapítását igényelheti. 
 
Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint 
kell megtéríteni.  
 
Az eljárás a bányavállalkozó kérelmére indul. A bányavállalkozónak, a kérelem benyújtása 
előtt meg kell kísérelnie a megegyezést az ingatlan tulajdonosaival a szolgalom 
alapításáról és a fizetendő kártalanítás mértékéről. A kérelem abban az esetben nyújtható 
be, ha a megegyezés nem jött létre. 
 
A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. 
 
 
Ügyintézési határidőre vonatkozó szabályok (Ket. 33.§-a) 
 
Az eljáró hatóság az ügy érdemében 30 napon belül dönt. 
 
Az ügyintézési határidő, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. 
 
A Ket. 33.§-ának (3) bekezdése határozza meg azokat az időtartamokat, melyek az 
ügyintézési határidőbe nem számítanak bele. 
 
Az eljáró hatóság vezetője, az ügyintézési határidőt, annak letelte előtt indokolt esetben 
egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. 
 
Amennyiben a hivatal az ügyintézési határidőt az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, úgy köteles az ügyfél által az eljárás 
lefolytatásáért fizetett illetéknek megfelelő összeget az ügyfél részére visszafizetni. Ha az 
ügyintézés meghaladja az ügyintézési határidő kétszeresét, akkor a megfizetett illeték 
kétszeresét kell az ügyfélnek visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési 
kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték megfizetése alól részben vagy egészben 
mentesült, ilyen esetben a hivatal az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész 
arányában a központi költségvetésnek fizeti meg. A hivatkozott összeget a hivatal saját 
költségvetése terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától 
számított 8 napon belül fizeti vissza a kérelmet benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti meg 
a központi költségvetésnek. 
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A szolgalom alapítása tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályok (Kstv. 31.§-32.§-a) 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
A határozat a közléssel válik jogerőssé. A határozat ellen – jogszabálysértésre 
hivatkozással – az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az 
eljárás egyéb résztvevője a Balassagyarmati Törvényszékhez címzett, 3 példányban 
benyújtott keresettel élhet. A keresetlevelet a kisajátítási hatóságnál kell benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 
napon belül. 
 
A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, a 
felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. 
 
A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. 
 
A közigazgatási peres eljárásban a feleket – az illetékekről rendelkező 1990. évi XCIII. 
törvény 62.§ (1) bekezdésének h) pontja alapján – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg, 
az illeték megfizetéséről a Törvényszék utólagosan dönt. 


