
Ügykör 
Tájékoztató az alkalmazandó 
megállapodás kapcsán 

Alkalmazandó 
megállapodás 

Megállapodás 
elérhetősége 

Közcélú 
elektromos 
hálózatok és 
kapcsolódó 
létesítményeik 

A vonatkozó ágazati jogszabályok 
alapján az ingatlan tulajdonosát, így a 
Magyar Államot is, kártalanítás illeti 
meg az ingatlan igénybevételéért és a 
használatban történő korlátozásért. 

Elhelyezési és 
kártalanítási 
megállapodás 

Elhelyezési és 
kártalanítási 
megállapodás 
hivatkozása 

Közcélú 
gázvezetékek és 
kapcsolódó 
létesítményeik 

Közcélú 
távhővezetékek és 
kapcsolódó 
létesítményeik 

Közcélú 
vízilétesítmények 

Elektronikus 
hírközlési 
létesítmények 

Az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény (továbbiakban: 
Eht.) állami tulajdonban álló 
ingatlanokra vonatkozó 
rendelkezéseire tekintettel az Eht. 
hatálya alá tartozó létesítmények 
esetében speciális tartalmú, formalizált 
megállapodással kerül kiadásra az 
MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása. 

Elektronikus hírközlési 
létesítményekre 
vonatkozó 
megállapodás 

Elektronikus 
hírközlési 
létesítményekre 
vonatkozó 
megállapodás 
hivatkozása 
  

Meglévő, 
szolgalmi-, 
vezeték- vagy 
használati jog 
alapításáról 
rendelkező 
hatósági engedély 
esetén: 

Azokban az esetekben, ha az eljáró 
hatóság már megalapította az adott 
létesítményre vonatkozó szolgalmi-, 
vezeték- vagy használati jogot, és 
határozatában a munkálatok 
megkezdésének előfeltételeként 
meghatározta kártalanítás rendezését 
az ingatlantulajdonossal, akkor az az 
MNV Zrt. formamegállapodással járul 
hozzá a munkálatok megkezdéséhez. 

Kártalanítási 
megállapodás 

Kártalanítási 
megállapodás 
hivatkozása 

        

http://www.mnv.hu/data/cms1661419/05_sz_mell_ELHELYEZESI_ES_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661419/05_sz_mell_ELHELYEZESI_ES_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661419/05_sz_mell_ELHELYEZESI_ES_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661419/05_sz_mell_ELHELYEZESI_ES_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661421/08_sz_mell_HIRKOZLESI_LETESITMENY_TULAJDONOSI_HOZZAJARULAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661420/06_sz_mell_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661420/06_sz_mell_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661420/06_sz_mell_KARTALANITASI_MEGALLAPODAS.docx


Saját célú 
létesítmények 
kezelése 

Nem közcélú létesítményre vonatkozó 
kérelem, vagy ha a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések kifejezetten 
az ingatlantulajdonos és a létesítmény 
tulajdonosa közötti, a polgári jog 
szabályainak megfelelő megállapodás 
szükségességét írják elő a hatósági 
eljárás megindításának feltételeként, 
illetve amikor az eljáró hatóság nem 
alapít szolgalmi jogot, de a vonatkozó 
jogszabályok azt nem zárják ki, az 
MNV Zrt. az alábbi, formalizált 
megállapodás megkötésével alapít 
szolgalmi jogot. 
A formalizált Szolgalmi jogi 
megállapodás megkötésének 
alapfeltétele, hogy előtte megkötésre 
került egy Elhelyezési és kártalanítási, 
vagy egy Kártalanítási megállapodás, 
amely részletesen rendezi a felek 
közötti jogviszonyt és az állami 
ingatlan használatát. 
(Záradékolt változási vázrajz 
szükséges) 

Szolgalmi jogi 
megállapodás  

 Szolgalmi jogi 
megállapodás 
hivatkozása 

Szolgalmi jog 
alapítás 

Átjárási szolgalmi 
jog 

Az MNV Zrt. az ügylet specialitásait 
tartalmazó formalizált megállapodás 
megkötésével járul hozzá az átjárási 
szolgalmi jog alapításához. 
(Záradékolt változási vázrajz 
szükséges) 

Megállapodás átjárási 
szolgalmi jog 
alapításáról 

Átjárási 
szolgalmi jogi 
megállapodás 
hivatkozása 

 

http://www.mnv.hu/data/cms1661423/10_sz_mell_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS_es_BEJEGYZESI_ENGEDELY.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661423/10_sz_mell_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS_es_BEJEGYZESI_ENGEDELY.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661423/10_sz_mell_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS_es_BEJEGYZESI_ENGEDELY.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661424/11_sz_mell_ATJARASI_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661424/11_sz_mell_ATJARASI_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661424/11_sz_mell_ATJARASI_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS.docx
http://www.mnv.hu/data/cms1661424/11_sz_mell_ATJARASI_SZOLGALMI_JOG_ALAPITAS.docx

