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1993. évi XLVIII. törvény 

a bányászatról 

KIVONAT 
Lezárva 2014. június 28. 

 
E törvény célja az ásványi nyersanyagok bányászatának, a geotermikus energia kutatásának, 

kitermelésének, a szénhidrogén szállító vezetékek létesítésének és üzemeltetésének, továbbá az 
ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályozása, az élet, az egészség, a biztonság, a 

környezet és a tulajdon védelmével, valamint az ásvány- és geotermikus energiavagyon 

gazdálkodásával összhangban. 

I. RÉSZ 

Általános Rendelkezések 

A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya alá tartozik: 

a) az ásványi nyersanyagok bányászata; 
b) a kitermelés szüneteltetése és a kitermelést követő tájrendezés; 

c) meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése; 
d) a megszűnt föld alatti bányák nyitvamaradó térségeinek fenntartása, hasznosítása és 

felhagyása; 

e) más törvény hatálya alá nem tartozó, nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel 
végzett föld alatti tevékenységek (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás); 

f) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a szénhidrogén 
szállító-, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek 

létesítése, használatba vétele, műszaki üzemeltetése, felhagyása, elbontása; 
g) szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek kiképezése és tárolásra történő 

hasznosítása; 

h) a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása; 
i) az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani feladatai; 

j) a bányászati hulladék kezelése; 
k) az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, 

tárolásra történő kialakítása, hasznosítása és bezárása, és a szén-dioxid geológiai tárolás céljából 

csővezetéken történő szállítása; 
l) az a)-k) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és 

berendezések. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységnek minősül a torlatban, 

hordalékban előforduló ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése is. 
(3) E törvény bányakárokra (37. §), ingatlanhasználatra (38. §) és a bányafelügyeletnek a 

mélyfúrási és polgári robbantási tevékenységekre előírt műszaki biztonsági és engedélyezési 

hatáskörére (44. §) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a geológiai képződmények és 
szerkezetek földtani kutatására is. 

(4) A vizekre, ha e törvény másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi és a vízügyi 
jogszabályok az irányadók. 

(5) Nem tartozik e törvény hatálya alá: 

a) a szén-dioxidnak új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés, vagy 
tesztelés céljából történő, 100 kilotonna tervezett mennyiséget el nem érő geológiai tárolása, 

b) a kézi erővel végzett aranymosás. 
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(6) A felsorolt - és e törvény hatálya alá tartozó - tevékenységekhez szükséges 

létesítményeknek minősülnek a bányavasutak, a bányászati kötélpályák és szalagpályák, továbbá a 

mezőn belüli és a mezők közötti gyűjtő vezetékek. 
(7) Az építési vagy talajvédelmi engedély alapján végzett tereprendezéssel, a vízjogi engedély 

alapján végzett mederalakítással összefüggő, valamint katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. 
cikke szerinti veszélyhelyzet elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelésre a 3. §, 20. 

§, 41. §, és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(8) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 
szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 1. és 2. számú mellékletében 

meghatározott gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges 
célkitermelőhelyeken folytatott kitermelő tevékenységre e törvény rendelkezései csak annyiban 

alkalmazhatók, amennyiben azt az Aptv. elrendeli. 

Bejelentés alapján végezhető felszíni előkutatás 

4. § (1) Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás az ingatlan 

tulajdonosával (kezelőjével, használójával) kötött megállapodás és a kutatás megkezdése 

időpontjának a bányafelügyelethez történt előzetes bejelentése alapján végezhető. 

(2) Az ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) létrejött megállapodás nem mentesíti 

az előkutatást végzőt a külön jogszabályban kötelezően előírt egyéb hatósági engedély 

megszerzése alól. 

(3) A felszíni előkutatással okozott károkat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell 

megtéríteni. 

(4) A bejelentést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bányafelügyelet a kutatás megkezdésére 

megjelölt határnapot megelőző tizenöt napon belül, a felszíni előkutatás ellen intézkedést nem 
kezdeményez. 

A bányafelügyelet engedélye alapján végezhető tevékenységek21 

5. § (1) A bányafelügyelet engedélyezi: 

a) nyílt területen az ásványi nyersanyagkutatást, 
b) a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését, továbbá 

c) a meddőhányó hasznosítását, 
d) földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatását, kiképezését és tárolásra történő 

hasznosítását, ha ez a környezetet nem veszélyezteti, 
e) az 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a föld alatti gáztároló 

létesítményei létesítését, használatba vételét, elbontását, illetőleg felhagyását, 

f) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazását, a cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló 

létesítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek létesítését, használatba vételét és elbontását, 
valamint felhagyását, 

g) a geotermikus energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges - külön 

jogszabályban meghatározott - földalatti és felszíni létesítmények megépítését és használatba 
vételét, ha a tevékenység nem vízjogi engedély köteles, 

h) a bányászati hulladék kezelését, 
i) a polgári robbantási tevékenységet és a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását, 

j) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység folytatását. 

(2) A kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó - a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal földgáztárolásra vonatkozó működési engedélyének birtokában - a 

bányafelügyeletnél kezdeményezheti a bányatelek föld alatti gáztárolásra történő kiterjesztésének 
engedélyezését, ha az a környezetet nem szennyezi, veszélyezteti vagy károsítja. 

(3) Az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységeket a bányafelügyelet által kiadott 
engedélyek alapján lehet megkezdeni, és az abban foglalt feltételek szerint gyakorolni. 

(4) A bányafelügyelet az engedély kiadását nem tagadhatja meg, ha az engedély iránti 

kérelemben foglaltak a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300048.TV#lbj21param
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(4a) A bányafelügyelet kutatási engedélyt nem ad, bányatelket nem állapít meg, valamint a 

bányafelügyelet az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet - a bányabezárási és tájrendezési 

műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem kivételével - elutasítja, ha a kérelmezőnek koncessziós díj, 
bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására 

megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása van. 
(5) Az e törvény alapján engedélyköteles bányászati tevékenységre vonatkozó jogvesztő 

határidőbe, illetve a bányászati tevékenység végzésére engedélyezett időtartamba nem számít bele 

az a kieső időtartam, amely - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra 
jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem 

értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt 
következett be. A kiesés okát a bányavállalkozónak kell igazolnia. 

6. § (1) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog kérelemre, a bányafelügyelet 
hozzájárulásával átruházható. A hozzájárulás iránti kérelmet az átvevő nyújtja be. 

(2) A bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a bányafelügyelet határozatának 

jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján válik hatályossá. 
(3) A bányafelügyelet a bányászati jog átruházása iránti kérelmet elutasítja, ha az átadónak 

vagy az átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős határozattal megállapított kiesett 
bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van. 

7. § (1) A bányavállalkozó tevékenységét a 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a III. 

Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni. 
(2) Az 1. § (2) bekezdés szerint, vízjogi engedély alapján végzett ásványi nyersanyag 

kitermelésre a törvény III. Részében meghatározott általános szabályok közül csak a 20. és a 41. 
§-t kell alkalmazni. 

A BÁNYÁSZATI KONCESSZIÓK 

A kutatás, feltárás és kitermelés 

14. § (1) A koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványinyersanyag-kutatási, illetve 
geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A kutatási időszak legfeljebb egy 

alkalommal, geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két 

alkalommal, az eredeti kutatási időszak felével meghosszabbítható. 
15. § Ha a koncesszió jogosultja a szerződésben meghatározott határidőn belül, legkésőbb 

azonban a bányatelek megállapításától számított 5 éven, illetve a geotermikus védőidom 
kijelölésétől számított 3 éven belül a kitermelést, az energetikai célú hasznosítást nem kezdi meg, 

a szerződésben meghatározott térítést köteles megfizetni. Ha a térítésfizetési kötelezettségnek 
nem tesz eleget, a koncesszió megszűnik. 

Szénhidrogének szállítása és föld alatti tárolása 

16. § (1) Kőolaj, kőolajtermékek és szénhidrogéngázok - a földgáz kivételével - koncessziós 

szerződés alapján történő szállítására a 10-13. §-okban foglalt rendelkezések az irányadók. 
(2) Kőolaj, kőolajtermék és szénhidrogén-gáz szállítóvezeték létesítésére és üzemben tartására 

adott koncesszió alapján a bányavállalkozó jogosult a szállítóvezeték, valamint az üzemben 
tartásához szükséges létesítmények megépítése és működtetése iránti engedélykérelmet a 

bányafelügyelethez benyújtani. 

(3) Kőolaj, kőolajtermék és szénhidrogén-gáz szállítóvezeték létesítésére, és üzemeltetésére 
vonatkozó koncessziók együttesen is adhatók. 
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III. RÉSZ 

A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

A bányászati tevékenység engedélyezése 

21. § (1) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével 
kezdheti meg, és az abban foglalt feltételek megtartásával végezheti. 

(2) Kutatási jogot adományozni vagy kutatást engedélyezni, valamint bányatelket megállapítani 
kizárólag az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok 

tekintetében lehet. 

A kutatás engedélyezése 

22. § (1) Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy 

geotermikus energia kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. 
Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt 

ad. 

(2) Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a 
bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az ásványinyersanyag-, illetve geotermikusenergia-

kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi 
nyersanyag, illetve geotermikus energia jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett 

kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának, a 

geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére. 
(3) A kutatási tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túlmenően csak 

jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a 
bányafelügyelet hagyja jóvá. 

(4) A kutatási terület kialakítására és mértékére vonatkozó szabályokat a Kormány állapítja 
meg. 

(5) A tervezett kutatási időszakra, valamint a bányatelek megállapításának kezdeményezésére a 

koncessziónál előírt határidőket a kutatás engedélyezése esetében is alkalmazni kell. E határidők 
elmulasztása esetén a (2) bekezdésben a bányavállalkozó részére biztosított kutatási jog 

megszűnik. 
(6) A koncesszió jogosultja a szerződésben, a bányászatra hatósági engedéllyel rendelkező 

pedig az engedélyben meghatározott területen és feltételek szerint kizárólagosan jogosult kutatási 

munkaprogramjának végrehajtására. Ennek keretében jogosult az ásványi nyersanyagok 
fellelhetőségére, elhelyezkedésére, mennyiségének és minőségének, illetve a geotermikus energia 

földkéregbeli viszonyainak a meghatározására szolgáló műszeres mérések, vizsgálatok, fúrások 
elvégzésére, kutató vágatok és aknák létesítésére, valamint a bányatelek megállapításának, illetve 

a geotermikus védőidom kijelölésének a kezdeményezésére. 

(7) Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra 
bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a 

bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra 
történő kiterjesztését. A kutatási engedély nem terjeszthető ki olyan ásványi nyersanyagra, 

amelynek szempontjából a kutatási terület zártnak minősül. 
(8) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján adományozott vagy engedélyezett kutatási jog 

megszűnik, ha a jogosult a kutatási jogot adományozó koncessziós szerződés hatálybalépésétől, 

illetve a kutatást engedélyező határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási 
műszaki üzemi terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kérelmezi, vagy a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította, és a határozat 
végrehajtható. 

(9) Ha a bányavállalkozó a munkaprogramban vagy a jóváhagyott műszaki üzemi tervben 

meghatározott kutatási feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, a 
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kutatási engedélyt a bányafelügyelet visszavonja vagy a miniszternél kezdeményezi a koncessziós 

szerződésbe foglalt jogkövetkezmények alkalmazását. 

(10) Ha a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedő 
vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati 

jogát már megállapították, a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély jogosítottja köteles 
tevékenységét a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozóval összehangolni, és az erre 

vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba 

foglalni. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet - e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott szempontok alapján történő - jóváhagyása szükséges. A felek a 

megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet 
hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják. 

(11) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és 

környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre 

kötelezett felek költségviselését, 
b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását, 

c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést. 
(12) A kutatási jogadományt vagy a kutatási engedélyt szerző fél köteles a megállapodást a 

kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az 

együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv 
jóváhagyási eljárás során dönt. 

(13) A bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett 
kutatási időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést 

benyújtani a bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga 
megszűnik. 

(14) A kutatásra engedélyezett időszakon belül a bányavállalkozó a kutatási területet vagy 

annak egy részét visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület-visszaadást akkor fogadhatja el, ha a 
visszaadásra bejelentett területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a 

környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi kötelezettségeket teljesítették. A visszaadott 
területen a határozat jogerőre emelkedése napján az adományozott kutatási joga megszűnik vagy 

a jogosult kutatási engedélye hatályát veszti. 

A szénhidrogén-kutatás, -feltárás és -kitermelés engedélyezésének 
sajátos szabályai 

22/A. § (1) A miniszter a 9. §-ban foglaltak alapján kijelöli azokat a zárt területeket, amelyeken 

a szénhidrogének kutatásának, feltárásának és kitermelésének koncesszió keretében történő 
engedélyezése a területeknek két országos terjesztésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában történt közzétételét (hirdetmény) követő 90 nap elteltével, a benyújtott pályázatok 

egyidejű elbírálásával kezdődik meg. 
 (3) A hirdetményben meg kell határozni, hogy a koncesszió milyen tevékenységekre 

vonatkozik, azt a földrajzi területet, amelyre pályázatot lehet benyújtani, továbbá az elbírálás 
tervezett időpontját vagy határidejét, illetőleg az előnyben részesítés esetleges szempontjait. E 

szempontok meghatározásánál az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 

hirdetményben fel kell tüntetni azt is, hogy a területre és az engedélyezési eljárásra vonatkozóan 
hol lehet részletes információkat kapni. 

(4)  
(5) A bányafelügyelet gondoskodik azon területeknek a Magyar Közlöny mellékleteként 

megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételételéről,  

a) amelyek nem tartoznak az (1)-(3) bekezdés szerint kijelölt területek közé, mert ezek bármely 
vállalkozás részére kutatási engedélykérelem szempontjából állandóan rendelkezésre álló 

területnek minősülnek;  
b) amelyekre az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást követően nem került engedély kiadásra; 

c) amelyekre az engedélyesek a kutatási területeket visszaadták; 
d) amelyek a 26/A. § (6) bekezdése alapján szabadultak fel. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott területeket ismertető hirdetményben fel kell tüntetni azt 

is, hogy a területre és az engedélyezési eljárásra vonatkozóan hol lehet részletes információkat 
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kapni. A hirdetményben fel kell tüntetni továbbá az előnyben részesítés esetleges szempontjait. E 

szempontok meghatározásánál az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 

hirdetmény bármely jelentős változásáról újabb hirdetményt kell kiadni. E területekre vonatkozó, 
engedélyezésre irányuló kérelmet csak a hirdetmény megjelenését követően, a kérelmeknek a 

bányafelügyelethez történt beérkezésének sorrendjében lehet elbírálni. 
(7) Nemzetbiztonsági okokból megtagadható vagy visszavonható az engedély olyan vállalkozás 

esetében, amely az Európai Unió tekintetében harmadik országok vagy harmadik országok 

állampolgárainak irányítása alatt áll. 

(8) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatás engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a 

kutatási munkaprogramot és annak költségvetését. A kutatási jog adományozásának vagy a 

kutatási engedély megadásának feltétele kutatási blokkonként 200 millió forint, de - az egy 
vállalkozó jogosultságában álló kutatási területek számától és nagyságától, illetve az összes 

kutatási költségtől függetlenül - egyidejűleg legfeljebb 1 milliárd forint pénzügyi biztosíték 
nyújtása. A pénzügyi biztosíték összege a költségvetésben megosztható a kutatási munkaprogram 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a várható bányakárok, tájrendezési és 

környezetmegóvási kötelezettségek fedezetére. Pénzügyi biztosíték az Európai Gazdasági Térség 
valamely tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézettel kötött garanciaszerződés lehet. Olyan 

hitelintézettel kötött garanciaszerződés, amelynek székhelye nem az Európai Gazdasági Térség 
valamely tagállamában van, csak akkor fogadható el, ha azt az Európai Gazdasági Térség valamely 

tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet felülgarantálja. 
(9) Pénzügyi biztosítékként visszavonhatatlan vagy a bányafelügyelet jóváhagyásához kötött 

visszavonható garanciaszerződés fogadható el. A bányafelügyelet a pénzügyi biztosíték 

visszavonását akkor hagyja jóvá, ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramját teljesítette, 
vagy a kutatási területet visszaadta és a kutatással összefüggésben keletkezett bányakártalanítási, 

illetve tájrendezési, környezetmegóvási kötelezettsége nem maradt fenn. A pénzügyi biztosíték 
visszavonása - a költségvetésben szereplő (8) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően - a 

végrehajtott kutatási és kártalanítási kötelezettségekkel arányosan, részösszegekre is 

engedélyezhető. Abban az esetben, ha a bányafelügyelet a 22. § (9) bekezdése alapján a kutatási 
engedélyt visszavonja, vagy koncessziós szerződés esetén a miniszter, a bányafelügyelet 

kezdeményezése alapján, a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazza, a pénzügyi 
biztosítékot a kötelezettségszegés mértékéig érvényesíteni kell a központi költségvetés javára. A 

pénzügyi biztosíték igénybevételéről a bányafelügyelet a (8) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével dönt. 

(10) Szénhidrogének esetében a kutatás engedélyezésére, a kutatás műszaki üzemi tervének 

jóváhagyására, illetőleg a bányászati jog átruházására irányuló eljárásban az e törvényben és a 
külön jogszabályban megállapított általános követelményeken túl a bányafelügyeletnek vizsgálnia 

kell 
a) a kérelmezők műszaki és pénzügyi alkalmasságát; 

b) azt, hogy a kérelmezők mikor és milyen módon tervezik a kutatást (feltárást, illetőleg 

kitermelést) megkezdeni, illetve végrehajtani, 
c) azt, hogy a kérelmezők a korábbi engedélyeik alapján tevékenységüket milyen 

hatékonysággal és felelősséggel végezték, 
d) átruházási szándék esetén az a)-c) pontokban foglaltak mellett azt is, hogy a kérelmező 

átvevő milyen összeget vállal fizetni az engedély elnyerése érdekében. 
(11) Nem minősül az (1) és (6) bekezdés szerinti engedély megadásának: 

a) a kutatási engedély, valamint a bányatelek jogosultjának névátírása, ha az a meglévő 

engedéllyel rendelkező vállalkozás névváltozásából vagy tulajdonosváltozásából, vagy az ilyen 
vállalkozás tulajdonosi összetételének változásából ered, 

b) kutatási engedélyt vagy bányatelek megállapítását követően a kutatási, illetve feltárási, 
kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása; 

c) a bányafelügyelet olyan eljárás keretében hozott határozata, amely a tevékenységek 

megkezdésére, félbeszakítására, meghosszabbítására vagy megszüntetésére, illetve magának az 
engedélynek a meghosszabbítására vonatkozik. 

(12) Ha egyes szénhidrogén-bányászati tevékenységek megkezdéséhez, illetve e tevékenységek 
végzéséhez szükséges létesítmények megépítéséhez jogszabály környezetvédelmi-, vagy egységes 

környezethasználati engedély megszerzését írja elő, akkor e tevékenységeket, illetve ilyen 
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létesítmények megépítését a bányafelügyelet csak jogerős és végrehajtható környezetvédelmi-, 

illetve egységes környezethasználati engedély megléte esetén engedélyezi. 

(13) Szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye 

összesen legfeljebb 15 000 km
2
 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület 

megállapítása során a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó 

bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyással rendelkező 

bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. 
22/B. § (1) Zárt területen a geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és 

hasznosításának engedélyezésére a szénhidrogén-bányászat engedélyezésére vonatkozó sajátos 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy geotermikus energiára bányatelket 

megállapítani nem lehet. 

(2) Zárt területen geotermikus energiát kinyerni csak a földkéreg e célra elhatárolt részéből 
(geotermikus védőidom) szabad. 

(3) A geotermikus védőidomot a bányafelügyelet jelöli ki. 
(4) A geotermikus védőidomon belül a jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül 

geotermikus energia kinyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedélyezhető. 
(5) A geotermikusenergia-hasznosító létesítményekről, a kitermelt és hasznosított geotermikus 

energia mennyiségéről, valamint a megállapított geotermikus védőidomokról a bányafelügyelet 

nyilvántartást vezet. 
(6) Geotermikus energia szempontjából nyílt területen, a felszín alatti vízkészletből termálvíz 

használatára adott vízjogi engedély egyidejűleg geotermikus energia kinyerési- és hasznosítási 
engedélynek is minősül. A geotermikus energia vízjogi engedély alapján történő hasznosítására e 

törvény 3. §-ának, 20. §-ának, 22/B. § (5) bekezdésének, 25. § (2) bekezdése b) pontjának és 41. 

§-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, egyebekben a vízügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok az irányadók. 

(7) Nyílt területen geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének és 
hasznosításának engedélyezésére a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, sajátos építményfajtákra 

vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(8) A természetes felszíntől mért 20 méteres mélységet el nem érő földkéreg részből történő 

geotermikus energia kinyerés és hasznosítás nem engedélyköteles. E rendelkezés nem mentesíti a 

tevékenységet végzőt a más jogszabályban előírt engedély megszerzése alól. 

A feltárás, kitermelés és a meddőhányó hasznosításának engedélyezése 

23. § (1) Az ásványvagyon feltárására és kitermelésére, valamint a szénhidrogén föld alatti 

tárolására - a 26. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a bányatelek jogosultja kaphat engedélyt. 
(1a) A koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban megállapított 

kutatási időszak végétől számított második évet követően a feltárás és kitermelés szénhidrogén 

esetében is csak bányatelken folytatható. 
(1b) Föld alatti szénelgázosítással történő ásványi nyersanyag kitermelés a kutatási zárójelentés 

elfogadását követően kísérleti jelleggel a feltárási műszaki üzemi terv hatályán belül legfeljebb hat 
hónapig bányatelek megállapítása nélkül is folytatható. 

(2) Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését, valamint a meddőhányó hasznosítását a 

bányafelügyelet a műszaki üzemi terv (27. §) jóváhagyásával engedélyezi. A meddőhányóból 
történő ásványi nyersanyag kitermelésre a külfejtéssel történő kitermelés szabályait kell 

alkalmazni. 
(2a) Az (1a) bekezdés szerinti feltárás és kitermelés engedélyezésére vonatkozó műszaki üzemi 

terv hatályát veszti, ha a bányavállalkozó a kutatási zárójelentés benyújtására nyitva álló határidőt 
elmulasztja, vagy a bányafelügyelet a kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelmet jogerős és 

végrehajtható döntésével elutasította vagy az eljárást megszüntette. 

(3) A bányavállalkozó a koncessziós szerződésben vagy a bányászatra kiadott hatósági 
engedélyben meghatározott területen és feltételek szerint kizárólag jogosult a bányászati 

tevékenység végzésére és a haszonanyag értékesítésére és e tevékenységekhez szükséges 
létesítmények elhelyezésére, továbbá a szerződésben vagy a hatósági engedélyben meghatározott 

létesítmények használatára. 
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Szénhidrogén szállítóvezeték létesítése és üzemben tartása 

24. § (1) A szénhidrogén szállítóvezeték létesítésére és üzemben tartására adott koncesszió 

vagy hatósági engedély alapján az engedélyes jogosult a szállítóvezetéket, valamint az üzemben 
tartásához szükséges létesítményeket megépíteni és működtetni, továbbá a szerződésben 

meghatározott létesítményeket használni. A szénhidrogén szállítóvezeték önállóan forgalom tárgya 

lehet. 
(2) Földgázszállító-, elosztóvezetéket, föld alatti gáztárolót a külön törvény alapján engedéllyel 

rendelkező szállítói, elosztói, tárolói engedélyes üzemeltethet. A bányafelügyelet a szállítóvezeték 
használatba vételét engedélyező határozatában megállapítja a vezeték biztonsági övezetét, és 

határidő tűzésével rendelkezik a szolgalom alapításáról. 

(3) A szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, 
egyéb gáz- és gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és 

elbontására az engedélyesnek és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének műszaki-
biztonsági irányítási rendszert kell kidolgozni, amelyet a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel. 

(4) A földgázszállító-, -elosztóvezetékhez és a föld alatti gáztárolókhoz való szabad hozzáférésre 
külön törvény rendelkezései az irányadók. 

(5) A kőolaj- és földgázbányászatban használt mezők közötti technológiai csővezetékek, a 

kapcsolódó gázüzemi és tároló létesítmények, valamint a kőolaj szállítóvezetékek és tárolók szabad 
kapacitásának belföldi kitermelésű szénhidrogének szállítása, illetve tárolása céljára történő 

rendelkezésre bocsátása külön jogszabályban előírható. A hozzáférés akkor adható meg, ha 
a) az igény kielégítésére alkalmas szabad kapacitás rendelkezésre áll, és 

b) az ásványi nyersanyag a használni tervezett rendszer működésében nem okoz zavart. 

24/A. § (1) A kőolaj szállítóvezeték üzemeltetésére engedéllyel rendelkező üzemeltető (a 
továbbiakban: kőolaj szállítóvezeték üzemeltető) a kőolaj szállítóvezeték szerződéssel le nem kötött 

kapacitásait és a szállításhoz szükséges tárolói kapacitásokat, továbbá a szerződéssel lekötött 
kapacitás felett rendelkező személy a szállítóvezeték fel nem használt kapacitásait és a szállításhoz 

szükséges tárolói kapacitásokat köteles - átláthatóan és diszkriminációmentesen - értékesítésre 

felajánlani. 
(2) A szerződéssel lekötött, de fel nem használt kapacitások értékesítése esetén a kapacitás-

értékesítési díj nem lehet magasabb, mint az adott kapacitás lekötésért fizetett díj. 
(3) A behozott kőolaj és kőolajtermék biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti kőolaj- és 

kőolajtermék-ellátási válsághelyzetben, vagy ha annak bekövetkezése valószínűsíthető, a kőolaj 
szállítóvezeték és a szállításhoz szükséges tároló szerződéssel lekötött, de fel nem használt 

kapacitásai felett a kőolaj szállítóvezeték üzemeltetője rendelkezik. A kőolaj szállítóvezeték 

üzemeltetője köteles a szerződéssel lekötött, de fel nem használt kapacitásokat a tényleges 
szállítást igénylők részére - átláthatóan és diszkriminációmentesen - értékesítésre felajánlani. 

(4) A kőolaj szállítóvezeték üzemeltetője és a szerződéssel lekötött, de fel nem használt 
kapacitások felett rendelkező személy közötti, a (3) bekezdésben foglaltak alapján szükséges 

pénzügyi elszámolás szabályairól a felek a kapacitás-lekötésről szóló szerződésben rendelkeznek. 

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben, ha a szerződéssel le nem kötött, és a szerződéssel lekötött, 
de fel nem használt kapacitásokat meghaladó igények merülnek fel, a kapacitásokat - a (3) 

bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az igényelt mennyiségek arányában kell értékesíteni. 
(6) Jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a (3)-(5) bekezdés 

szerint kell eljárni a részes fél területén bekövetkező, a szerződésben meghatározott kőolaj- és 
kőolajtermék-ellátási válsághelyzetben, a válsághelyzet beálltáról szóló szerződés szerinti értesítést 

követően azzal, hogy a szerződéssel lekötött, de fel nem használt kapacitásokat a tényleges 

szállítást igénylők részére kell felajánlani. 

Létesítési előírások 

31. § (1) A bányafelügyelet engedélye szükséges e törvény vagy külön jogszabály által 

meghatározott bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos 
építmények építéséhez és üzembe helyezéséhez, valamint egyes gépek és berendezések bányabeli 

használatához. 

(2)  



9 / 13 
 

(3) A bányafelügyeletet az engedélyezési hatáskörébe tartozó bányászati tevékenységgel és a 

bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építmények építését és üzemben tartását 

ellenőrzi. 

Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (1) A szénhidrogén-szállító-, földgázelosztó-, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték (e § 

alkalmazásában a továbbiakban együtt: vezeték), valamint a bányászati létesítmény és a 
célvezeték, továbbá környezetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági 

övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítménnyel összefüggésben folytatott tevékenység 

hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, a vízkészletet, a folyó-, 
illetőleg állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti területet szükség esetén 

védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A védőpillért a tevékenység folytatása 
során veszélyeztetni nem lehet. A bányafelügyelet az érdekeltek meghallgatásával a védőpillér 

lefejtését vagy meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha a 

biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetők. 
(3) A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy 

létesítményt - e törvény hatálya alá tartozó kivételével - elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, 
illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a 

vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. 
(4) A vezeték nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az lehetőleg közterületen 

haladjon és a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban 
lévő ingatlant. A vezetéket úgy kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy annak hatása az 

érintett terület lakosságának egészségét ne veszélyeztesse, a természeti környezetet és tájképi 

értékét és általában a környezet elemeit a lehető legkisebb mértékben változtassa meg. 
(5) Bányászati létesítmény, továbbá vezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére, amennyiben az 

közterületet, közutat, vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti, szolgalmat alapítani nem 
lehet. E területek igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. A biztonsági övezet 

terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg. 

Felszíni ingatlantulajdon korlátozása 

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

vagy a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, 

jeleket helyezzen el. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet e 
tevékenységével és az ingatlan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy 

zavarásával okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 
(1a) Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a használaton kívüli mélyfúrás 36. § (4) 

bekezdése szerinti tulajdonosa a mélyfúrás tájrendezését elvégezze. A tájrendezés során okozott 

károkat a mélyfúrás tulajdonosa a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységnek kell tekinteni a szeizmikus mérések helyszínére 

történő behajtást, a mérési pontok és nyomvonalak kitűzését, a mérések elvégzését, ideértve a 
többdimenziós szeizmikus méréseket és a felvételezést is. A geofizikai mérések elvégzése nem 

minősül a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld időleges más célú 

hasznosításának. 
(3) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-

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) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-
szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés 
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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 üzemeltetéséhez 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 ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását 

igényelheti. 
(5) A szolgalom alapján a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője 

jogosult a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, ellenőrzés, 
javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés és a biztonság fenntartása, az 

üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására. 
(6) Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint 

kell megtéríteni. A szolgalom szerinti korlátozással megegyezően kell az ingatlanban keletkezett 

kárt megtéríteni. A szolgalom alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről a 
bányavállalkozónak, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetőjének az ingatlan 

tulajdonosával, vagyonkezelőjével vagy használójával - ajánlat megküldésével - kell az egyezség 
létrehozását megkísérelnie. 

(6a) Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a 

bányavállalkozó vagy az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője kérelmére a fővárosi és 
megyei kormányhivatal állapítja meg. A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási 

eljárás szabályait kell alkalmazni. A megállapodáson és a hatósági határozaton alapuló jog a 
Polgári Törvénykönyv 5:27. és 5:164. §-ában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény 16. § f) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során azonos megítélés alá 
esik. 

(7) A koncessziós szerződésben az állam által vállalt kisajátítással kapcsolatban felmerült 

kiadásokat (kártalanítás, eljárási költségek stb.) a bányavállalkozó köteles viselni. A kiadások 
összegét a bányavállalkozó köteles a kisajátítási eljárásban az állam képviseletében eljáró 

szervezetnek megelőlegezni. Egyéb esetben a bányászati célból történő kisajátítást a 
bányavállalkozó harmadik személy kisajátítást kérőként kérheti, a kisajátítással kapcsolatos 

kártalanítást, költségeket a bányavállalkozó köteles megfizetni. A kisajátított ingatlan mindkét 

esetben az állam tulajdonába kerül, a kisajátított ingatlanon - a bányászati jogosultság időtartama 
alatt - a bányavállalkozót megilletik az ingatlan birtoklására és ingyenes használatára vonatkozó 

jogok. 
(8) A bányászati célú kisajátítás esetén a bányavállalkozó kisajátított ingatlanra vonatkozó 

használati jogát az ingatlanügyi hatóság a jogerős kisajátítási határozat alapján jegyzi be az 

ingatlan-nyilvántartásba. 
(9) Ha a bányászati célú kisajátítás feltételei állami tulajdonban álló ingatlan tekintetében állnak 

fenn, akkor az ingatlan tekintetében szolgalomalapítási eljárást kell lefolytatni a bányavállalkozó 
kérelmére attól függetlenül, hogy a bányászati célú igénybevétel az ingatlan rendeltetésszerű 

használatát kizárja. 
(10) Közterületen elhelyezendő bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb 

gáz- és gáztermékvezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére szolgalmi jogot alapítani nem lehet. 

A bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték 
közterületen történő elhelyezését, illetve üzemeltetését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A 

közterület igénybevételével - beleértve a közterület használati korlátázását is - okozott károkért az 
építtető köteles kártalanítást fizetni. 

(11) Nem lehet szolgalmi jogot alapítani akkor sem, ha a bányászati létesítmény, a 

szénhidrogén-szállítóvezeték és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték közutat, vasúti pályát, 
folyóvizek, csatornák területét érinti. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek 

megállapodást kell kötni. 
(12) A (11) bekezdés szerinti megállapodás nem korlátozhatja az (5) bekezdésben foglalt 

jogokat. 
38/A. § (1) A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az 

elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz-szolgáltató (a továbbiakban együtt: 

engedélyes) idegen ingatlan használatára 
a) előmunkálati jogot, 

b) vezetékjogot, 
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c) használati jogot, illetve 

d) kisajátítást 

kérhet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása során 

a) a jelek elhelyezésével, a mérésekkel, a vizsgálatokkal, 
b) a létesítmények elhelyezésével, illetőleg azok megközelítésével, az azokon való 

munkavégzéssel, 

c) az ingatlan használatának akadályozásával (korlátozásával), valamint piaci értékének 
csökkenésével 

okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának, használójának (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos) köteles megtéríteni. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok egyéb kivett helyen is kizárólag a kivett hely jogosítottja 
előzetes hozzájárulásával gyakorolhatók. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogok megszűnése esetén az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték 

tulajdonosa köteles az ingatlan eredeti állapotát helyreállítani. 
(5) Előmunkálati jog, vezetékjog, valamint használati jog az engedélyesnek az ingatlan 

tulajdonosával kötött megállapodása alapján keletkezik. Megállapodás hiányában az előmunkálati 
jogot, a vezetékjogot, valamint a használati jogot a bányafelügyelet engedélyezi. 

(5a) Közterületen elhelyezendő elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében 

meghatározott létesítményre vezetékjogot vagy használati jogot alapítani nem lehet. Az 
elosztóvezeték vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítmény közterületen történő 

elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevételével - beleértve a 
közterület használati korlátázását is - okozott károkért az építtető köteles kártalanítást fizetni. 

(5b) Nem lehet vezetékjogot vagy használati jogot alapítani akkor sem, ha az elosztóvezeték 
vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítmény közutat, vasúti pályát, folyóvizek, 

csatornák területét érinti. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell 

kötni. 
(5c) Az (5b) bekezdés szerinti megállapodás nem korlátozhatja a 38/C. § (5) bekezdés a)-c) 

pontjában és a 38/D. § (2) bekezdésben foglalt jogokat. 
(6) A felszíni ingatlan korlátozására vonatkozó jogok tartalmával, engedélyezésével, 

megszűnésével és a kártalanítással kapcsolatos részletes szabályokat a Kormány rendeletben 

állapítja meg. 

Előmunkálati jog 

38/B. § (1) A gázelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték) létesítésével kapcsolatban 

az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa előmunkálati jog engedélyezését kérheti. 
(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tűrni, 

hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A 

munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell. 

Vezetékjog 

38/C. § (1) Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, 

kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet 
a biztonsági övezet mértékének megfelelően vezetékjogot állapíthat meg, ha az ingatlan 

használatát az lényegesen nem akadályozza. 

(2) A jogerős és végrehajtható határozattal a bányafelügyelet - a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránt. 
(3) Ha a vezetékjog az ingatlan tulajdonosának az engedélyessel vagy az elosztóvezeték 

tulajdonosával kötött megállapodása alapján jön létre, a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzését az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A vezetékjog 

a gázelosztó-vezeték mindenkori engedélyesét vagy tulajdonosát illeti meg, és az ingatlant terheli. 

(4) A vezetékjog a jogerős határozat, illetve a tulajdonos hozzájárulása alapján a bejegyzés 
előtt is gyakorolható. 
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(5) Az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen 

ingatlanon 

a) az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - elhelyezheti és üzemeltetheti, 
b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja, 

c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet, fákat, bokrokat, azok ágait, 
gyökereit eltávolíthatja, 

d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért 

felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas 
létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet. 

(6) A bányafelügyelet határozatával alapított vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, illetőleg 
az elosztóvezeték tulajdonosa az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott létesítményeket az 

engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja. A 
vezetékjog megszűnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa az azt követő 30 

napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. A bányafelügyelet a vezetékjog 

megszűnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosának bejelentése, vagy annak 
hiányában az ingatlantulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése alapján 

hivatalból határozatban állapítja meg. 
(7) A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító 

jogerős és végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-

nyilvántartásból történő törlése iránt. 

Használati jog 

38/D. § (1) Az elosztóvezetékhez tartozó gázfogadó állomás, mérőállomás, körzeti vagy egyedi 

nyomásszabályozó állomás, vezetékes propán-, butángáz-szolgáltatás esetén a propán-, 
butángázok és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartály, konténer idegen ingatlanon történő 

elhelyezésére, valamint üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az 

elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően 
használati jogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. 

(2) A használati jogra a 38/C. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az engedélyes vagy 
az elosztóvezeték tulajdonosa a használati jog alapján az idegen ingatlanon elhelyezett 

létesítményeket - legfeljebb a biztonsági övezet mértékéig - bekerítheti. 
(3) A használati jog esetében a 38/C. § (5) bekezdés d) pontja nem alkalmazható. 

A földgáz célvezetékkel kapcsolatos jogok 

38/F. § A célvezeték létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos idegen ingatlant terhelő 

jogok alapítása, fennállása, megszüntetése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Építési tilalom és korlátozások 

39. § (1) A bányavállalkozó a 26/B. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül kérheti a 
bányafelügyelettől, hogy az kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a mélyművelésre 

vagy külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és 

telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan 
tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a 

bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a 
bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be. 

(2) A bányavállalkozó a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési vagy 

telekalakítási eljárásban ügyfélnek minősül. Ha a bányavállalkozó az építéshez vagy 
telekalakításhoz olyan feltételek előírását kezdeményezi, amelyek kifejezetten a bányaművelés 

okozta hátrányok elkerülését célozzák, úgy köteles az ebből eredő, még meg nem térített károkat 
az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) megtéríteni. 
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(3) A területrendezési tervek, illetőleg a településrendezési eszközök kidolgozásánál - a 

bányafelügyelet megkeresésével - figyelembe kell venni a nyilvántartott ásványi 

nyersanyagvagyont tartalmazó területeket. A bányafelügyelet javaslatára a megállapított 
bányatelek területén a helyi építési szabályzatban területfelhasználási, illetőleg építési 

korlátozásokat lehet életbe léptetni. 

 

Felszíni ingatlantulajdon korlátozása, a tárolóhely és a szállítóhálózat 
biztonsági övezete 

42/G. § (1) A földtani kutatás, a tárolóhely és a szállítóhálózat létesítményeinek idegen 

ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére a 37. és 38. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A tárolóhely és a szállítóhálózat, továbbá környezetük védelme érdekében biztonsági 

övezetet kell kijelölni a 32. § előírásai szerint. 

A szén-dioxid szállítása 

42/H. § (1) A szén-dioxidot a tárolóhelyre szállítóhálózaton kell szállítani. Az üzemeltető és a 

szállítóhálózat üzemeltetőjének személye elválhat egymástól. 

(2) A szén-dioxid-szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és 
elbontására a 24. § (3) bekezdésének és a 31-32. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A szállítóhálózat üzemeltetője köteles az általa üzemeltetett szállítóhálózat biztonságos, 
hatékony, zavartalan működtetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről, üzemeltetéséről, a havária 

elhárításáról az üzembiztonsági és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével 
gondoskodni. 


