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Megállapodás jóváhagyása bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. január 26-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétság 791 hrsz-ú ingatlan Rétság Város Önkormányzat tulajdona. A területen a TIGÁZ-DSO 
Kft. tulajdonában és fenntartásában lévő gázelosztó vezeték vonul keresztül.  
A módosított bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény kötelezettségként írja elő, hogy a föld-
gázvezeték üzemeltető a rendszerekhez tartozó korrózióvédelmi létesítményeinek biztonsági 
övezetére bányaszolgalmi jogot jegyeztessenek be. A szolgalmi jog a földhivatali bejegyzés 
előtt is gyakorolható.  
 
A TIGÁZ-DSO Kft. a szolgalmi jog alapításához megküldte Megállapodás-tervezetét, melyet 
jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztek.  
A tervezet tartalmazza a 29 m2-es területen a szolgalmi jog alapításához felajánlott kártalanítás 
jelképes összegét is, mely 2.220 Ft + áfa.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
    
 
 
Rétság, 2018. január 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

1993. évi XLVIII. törvény 
a bányászatról 

 
1. § (1) E törvény hatálya alá tartozik: 
f)  a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a szénhid-

rogén szállító-, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek veze-
tékeinek létesítése, használatba vétele, műszaki üzemeltetése, felhagyása, elbontása; 
 

Felszíni ingatlantulajdon korlátozása 
38. § (1)261  Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó 

vagy a földtani kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket he-
lyezzen el. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult e tevékenységével és az ingat-
lan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a 
bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

(1a)262  Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a használaton kívüli mélyfúrás 36. § (4) bekez-
dése szerinti tulajdonosa a mélyfúrás tájrendezését elvégezze. A tájrendezés során okozott károkat 
a mélyfúrás tulajdonosa a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

 (3)264  Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidro-
gén-szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges 
berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gáz- 
és gáztermékvezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak 
befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását 
igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. 

(4)265  Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidro-
gén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés 
megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és 
gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi 
jog alapítását igényelheti. Az e törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemelte-
téséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú 
csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó és az 
egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdo-
nosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. 

(5)266  A szolgalom alapján a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltető-
je jogosult a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, ellenőr-
zés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés és a biztonság fenntartása, 
az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására. 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bányaszolgalmi jog bejegyzé-
séhez kapcsolódó Megállapodás megkötéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a TIGÁZ-DSO Kft-vel megkötendő szerző-
dést jóváhagyja.  
A kártalanítás 2.220 Ft + áfa összegét a 2018. évi költségvetésbe tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
Kossuth u. 
 
 
 

 
 
 
791 hrsz 




























