
Ügytípus 1. Kisajátítási eljárás

Az ügytípus rövid
leírása
(alapvető  eljárási
szabályok,
útmutatók,  az
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás)

Kisajátítással  az  ingatlan  tulajdonjoga  csak  kivételesen  vonható  el,  a
kisajátításról  szóló 2007.  évi  CXXIII.  törvényben (Kstv.)  meghatározott
közérdekű  célból,  feltételekkel  és  módon,  teljes,  feltétlen  és  azonnali
kártalanítás  mellett.  Kisajátítást  kérő  lehet  az  állam,  a  helyi
önkormányzat és az a harmadik személy, aki közérdekű célt megvalósító
tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében,
kisajátítást kérőként való eljárásra kötelez. 
A közérdekű célok körét a Kstv. 2. §-a rögzíti.
A  kisajátítási  eljárásra  –  a  Kstv.-ben  foglalt  eltérésekkel  és
kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni. A kisajátítási eljárásban az ügyfelek körét
a Kstv. 23. § (1) bekezdése határozza meg. 
A kisajátítási kérelem hiányainak pótlására a kisajátítást kérő csak egy
alkalommal  hívható  fel,  az  ennek  során  meghatározott  hiánypótlási
határidő  nem  hosszabbítható  meg.  A  hiánypótlásra  meghatározott
határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a hiányok
ezt  követő pótlásáig,  de legfeljebb 30 napot  alapul  véve a kisajátítást
kérőt – ha mulasztását nem igazolta – eljárási bírsággal sújtja, melynek
mértéke naponta 10.000.- Ft. A kisajátítási hatóság megkeresése alapján
az  ingatlanügyi  hatóság  a  kisajátítási  eljárással  érintett  ingatlanra  a
kisajátítási eljárás megindításának tényét, valamint a kisajátítási eljárás
időtartamára  elidegenítési  és  terhelési  tilalmat  jegyez  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.  Ha  a  kérelem  és  mellékletei  megfelelnek  az  előírt
feltételeknek, a kormányhivatal tárgyalást tűz ki továbbá - ha szükséges
szakértelemmel  nem  rendelkezik  -  a  kártalanításra  vonatkozó
szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki. 
Nincs  szükség  tárgyalás  kitűzésére,  illetőleg  a  kitűzött  tárgyalás
megtartására,  ha a  kisajátítást  kérő  csatolja  a  kisajátítási  kártalanítás
tárgyában  kötött  egyezségről  szóló  okiratot,  és  az  egyezséget  a
kormányhivatal jogszerűnek tartja. 
Mellőzhető a tárgyalás kitűzése, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a
kisajátítási  hatóság  arra  a  következtetésre  jut,  hogy  a  kisajátítás
jogalapja  nem  áll  fenn,  továbbá  -  az  ügyfelek  ellenkező  kérelmének
hiányában – akkor is, ha a megállapítani tervezett kártalanítási összeg
egyik kártalanításra jogosult esetében sem éri el a tízezer forintot. Ebben
az esetben  azon  kérelmeket  és  nyilatkozatokat,  melyek  megtételének
határidejét e törvény a tárgyalás időpontjához kapcsoltan határozza meg,
a kisajátítási hatóság által meghatározott időpontig kell megtenni.
A  kormányhivatal  a  tényállás  teljes  körű  tisztázását  követően  a
határozatban  rendelkezik  a  kisajátításról  és  az  annak  fejében  járó
kártalanítás  megállapításáról.  Amennyiben  a  felek  között  a
jogszabályoknak megfelelő egyezség (részegyezség) jött létre az eljárás
folyamán, és az a szakértői véleménnyel is összhangban van, a hivatal
az egyezséget jóváhagyja és határozatba foglalja.
A kártalanítás tárgyában kötött,  a kisajátítási  hatóság által  jóváhagyott
egyezséget  a  Polgári  Törvénykönyvnek  a  szerződési  nyilatkozatok
megtámadására vonatkozó szabályai szerint lehet megtámadni.
Amennyiben  a  tulajdonos  részéről  a  kisajátítás  kezdeményezése  a
jogszabályi feltételeknek megfelel, a kormányhivatal kisajátítási kérelem
benyújtására kötelezi a kisajátítást kérőt.



Az  ügy
intézéséhez
szükséges
dokumentumok,
okmányok

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet – a kisajátítási hatóság
honlapján  közzétett  formanyomtatványon  –  ingatlanonként  kell
benyújtani.  A  kérelmet  a  kisajátítást  kérő  nyújtja  be.  A  kisajátítási
kérelemhez mellékelni kell: 
a) a törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet,
az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabály  szerinti  esetben
záradékkal ellátva; 
b)  a  kisajátítást  kérő  bejelentését  az  ingatlan  tulajdonosa  és  más
ügyfelek  nevéről,  lakáscíméről  (székhelyéről),  ha  ezek  az  adatok  a
kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak; 
c)  a kisajátítást kérő nyilatkozatát -  kivéve az 5. § szerinti,  valamint a
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  ügyek  közül
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  közlekedési
infrastruktúra-beruházással  összefüggő  üggyé  minősítő  jogszabályban
meghatározott  beruházást  (a  továbbiakban:  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás) -
arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre
áll; 
d) a kisajátítás céljának megfelelő dokumentumokat; 
e) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére
vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő
okiratát; 
f)  a 8. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ennek hiányában annak
igazolását, hogy a kisajátítást kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése
érdekében megkereste. 

Eljárási  illeték,
igazgatási
szolgáltatási  díj
összege

Az eljárás illetékmentes. 
A kisajátítási eljárás illetékmentes. 
A tulajdonos kérelmére a Kst. 2. § n), o) pontjai, illetve 5. §-a alapján
indult,  kisajátítási  kérelem  benyújtása  iránti  kötelezéssel  kapcsolatos
eljárás illetéke 3.000,- Ft, amelyet az eljárás megindításakor - a technikai
feltételek  megléte  esetén  -  elektronikus  fizetési  és  elszámolási
rendszeren keresztül, vagy a kérelmen illetékbélyeggel, vagy átutalással
(az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, valamint az 
ljáró  hatóság  felhívása  esetén  az  ügyszám  feltüntetésével)  a
Kormányhivatal  10037005-00299547-00000000  számú számlaszámára
kell befizetni. 

Ügyfélfogadás
hétfőtől csütörtökig: 8:00 -16.30
pénteken: 8.00-14.00 

Eljárási határidő 75 nap

A  kérelem
benyújtásának
módja, helye
Formanyomtatvá
nyok
elérhetősége

Kizárólag papír  alapon,  írásban,  nyújtható be,  mivel  a Kstv.  40/G §-a
alapján az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, valamint
kisajátítási  terv  záradékolására  irányuló  eljárásban  az  ügyfél,  illetve
annak  képviselője  nem  jogosult  az  ügyei  intézése  során  ügyintézési
cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton
megtenni. 
A  2021.  július  1-jét  követően  indult  és  megismételt  hatósági  és
bírósági  eljárásokban a  kisajátítást  kérő,  illetve  annak  képviselője  a
Kstv. hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, e hatósági eljárásokban
hozott  döntésekkel  szemben indított  közigazgatási  perben,  valamint  a
kisajátítási  terv  záradékolására  irányuló  eljárásban  elektronikus
ügyintézésre köteles.
A  kérelmet  az  ingatlan  fekvése  szerinti  megyei  kormányhivatalnál,
Kormányablaknál, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.



A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az alábbi linken
tölthető  le:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-
formanyomtatvany 

Jogorvoslat

A  döntés  a  közléssel  véglegessé  és  végrehajthatóvá  válik,  ellene
közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. 
A  végleges  határozat  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken
közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a
közigazgatási  cselekménnyel  okozott  jogsérelmet,  az  annak  alapjául
szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság
döntésére  irányuló  határozott  kérelmet. A  keresetlevelet  a  közléstől
számított  15  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei
Kormányhivatalnál  (3100  Salgótarján,  Rákóczi  út  36.).  A  kisajátításról
rendelkező 2007. évi CXXIII. tv. 32. § (1) bekezdés a) pont értelmében a
pert a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani.

Elektronikus
programok
elérhetősége

-

A  vonatkozó
jogszabályok
jegyzéke

- a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 
- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.)
- a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról,
  valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének
  egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

Tájékoztatás  az
ügyfél jogairól és
kötelezettségeiről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
szerint.

Egyéb
információk

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  beruházásokkal  kapcsolatos
kisajátítási eljárásokra külön szabályok vonatkoznak.

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany


Ügytípus 2. Bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárás

Az ügytípus rövid
leírása
(alapvető  eljárási
szabályok,
útmutatók,  az
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás)

A szolgalmi jog más ingatlanán fennálló korlátozás, amelyért az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának; továbbiakban: tulajdonos) a
szolgalom  szerinti  korlátozással  megegyező,  azzal  arányban  álló
kártalanítás  jár.  Ingatlanra  közérdekből  államigazgatási  szerv
határozatával  szolgalmat  vagy  más  használati  jog  alapítására  van
lehetőség. 
A szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult
szervezet  (a  továbbiakban  együtt:  bányavállalkozó)  jogosult  a
tevékenysége  végzéséhez  szükséges  mértékben  a  más  tulajdonában
(használatában, kezelésében) álló ingatlan igénybevételére. 
A  szolgalmi  jog  alapján  az  ingatlan  rendeltetésszerű  használatát
akadályozó 
-  bányászati  létesítmény,  szénhidrogén-szállítóvezeték,  egyéb  gáz-  és
gáztermékvezeték,  továbbá  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, valamint 
- bányászati létesítmény, szénhidrogén-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  igényelheti
szolgalmi jog alapítását. 
A  szolgalomalapítási  eljárásra  a  kisajátítási  eljárás  szabályait  kell
alkalmazni, megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak
fejében  járó  kártalanítást  a  bányavállalkozó,  vagy  az  egyéb  gáz-  és
gáztermékvezeték üzemeltetője kérelmére a kisajátítási hatóság állapítja
meg. 
Az eljárásban ügyfél: 
- bányavállalkozó, 
- a kártalanításra jogosult tulajdonos (vagyonkezelő, használó). 
Azon tulajdonos vagy kártalanításra jogosult  részére,  akinek személye
nem állapítható meg egyértelműen, a kisajátítási hatóság megkeresésére
a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki. Az olyan tulajdonos vagy más
kártalanításra  jogosult  részére,  akinek  a  lakóhelye  (székhelye)
ismeretlen, a kisajátítási hatóság ügygondnokot rendel ki. 
Ha  az  ügyfél  nem  személyesen  jár  el,  a  hivatal  az  eljáró  személy
képviseleti jogosultságát megvizsgálja. (Ákr. 13. §) 
A kérelem elbírálása: 
A hivatal – a kérelmező által benyújtott mellékletek alapján megvizsgálja,
hogy  a  szolgalom  alapításának  törvényi  feltételei  fennállnak-e.
Amennyiben igen, akkor végzésével igazságügyi szakértőt rendel ki, és
egyidejűleg tárgyalást tűz ki,  melynek időpontjáról  értesíti  az eljárással
érintett ügyfeleket, megidézi a szakértőt. 
A  tárgyaláson  megkísérli  a  kérelmező  és  a  tulajdonos(ok)  közötti
esetleges  érdekellentét  feloldását  és  az  összes  körülmény
mérlegelésével  dönt  a  reális  kártalanítási  összeg  megállapításáról.
Amennyiben a bányaszolgalom alapításának feltételei nem állnak fenn, a
hivatal a kérelmet - szakértő kirendelése nélkül - elutasítja. 
Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hivatal –
megfelelő  határidő  megjelölése  és  a  mulasztás  jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett – nyolc napon belül hiánypótlási felhívást
ad ki.  A  hivatal  az  eljárást  végzéssel  megszünteti,  ha  a  kérelmező a



hiánypótlási  felhívásnak  nem tett  eleget  és  a  hiánypótlásra  megadott
határidő meghosszabbítását sem kérte. 
Ha a kérelem alapos,  a hivatal  határozatban rendelkezik  a szolgalom
alapításáról és a kártalanítási összeg megállapításáról. 
A kártalanítás: 
A kártalanítás pénzben történik. 
A kártalanítás megfizetésére a bányavállalkozó köteles. 
A  kártalanítási  összeget  egy  összegben  kell  megfizetni,  a  kifizetés  a
kártalanításra  jogosult  pénzforgalmi  számláját  vezető  pénzforgalmi
szolgáltató útján történik. A bányavállalkozó a kifizetési kötelezettségét
akkor  teljesíti,  amikor  a  pénzforgalmi  számláját  vezető  pénzforgalmi
szolgáltató a számlát a kártalanítás összegével megterheli. 
A  kártalanítási  összeg  a  szolgalom  alapításáról  rendelkező  határozat
véglegessé  válásának  időpontjától  esedékes,  ettől  az  időponttól
kezdődően jár a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is. 
A kártalanítás összegét úgy kell meghatározni, mint amely az általános
forgalmi  adót  is  tartalmazza,  amennyiben  az  ingatlantulajdonost
(vagyonkezelőt,  használót)  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvény
szerint adófizetési kötelezettség terheli. 

Az  ügy
intézéséhez
szükséges
dokumentumok,
okmányok

A szolgalomalapítási eljárás megindítása és lefolytatása 
Az eljárás kizárólag kérelemre folytatható le. 
A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához
szükséges adatokat és elérhetőségét, és a kérelemhez mellékelni kell: 
- azokat a dokumentumokat, amellyel – kártalanítási ajánlat, tértivevény –
a kérelmező bizonyítja, hogy megegyezés alapján nem tudott szolgalmi
jogot alapítani, 
- a szolgalmi jogi tervet; 
-  a  kérelmező  bejelentését  az  ingatlan  tulajdonosa  és  más  ügyfelek
nevéről, lakáscíméről (székhelyéről), ha ezek az adatok a szolgalmi jogi
terv elkészítését követően megváltoztak, 
-  a  kérelmező  nyilatkozatát  arról,  hogy  a  kártalanításhoz  szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

Eljárási  illeték,
igazgatási
szolgáltatási  díj
összege

Az  eljárás  illetéke  3  000  Ft,  azaz  háromezer  forint,  amelyet  a
bányavállalkozónak  ingatlanonként,  az  eljárás  megindításakor  -  a
technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási
rendszeren keresztül, vagy a kérelmen illetékbélyeggel, vagy átutalással
(az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve,  lakcíme, valamint  az
eljáró  hatóság  felhívása  esetén  az  ügyszám  feltüntetésével)  a
Kormányhivatal  10037005-00299547-00000000  számú  számlaszámára
kell befizetni. 

Ügyfélfogadás
hétfőtől csütörtökig: 8:00 -16.30
pénteken: 8.00-14.00 

Eljárási határidő 75 nap

A  kérelem
benyújtásának
módja, helye
Formanyomtatvá
nyok
elérhetősége

A kérelem kizárólag papír alapon, írásban, nyújtható be, mivel a Kst. 40/
G §-a alapján az e törvény hatálya alá tartozó hatósági  eljárásokban,
valamint  kisajátítási  terv  záradékolására  irányuló  eljárásban  az ügyfél,
illetve  annak  képviselője  nem  jogosult  az  ügyei  intézése  során
ügyintézési  cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus úton megtenni.

Jogorvoslat A  döntés  a  közléssel  véglegessé  és  végrehajthatóvá  válik,  ellene
közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. 
A  végleges  határozat  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken
közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a
közigazgatási  cselekménnyel  okozott  jogsérelmet,  az  annak  alapjául



szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság
döntésére  irányuló  határozott  kérelmet. A  keresetlevelet  a  közléstől
számított  15  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei
Kormányhivatalnál  (3100  Salgótarján,  Rákóczi  út  36.).  A  kisajátításról
rendelkező 2007. évi CXXIII. tv. 32. § (1) bekezdés a) pont értelmében a
pert a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani.

A  vonatkozó
jogszabályok
jegyzéke

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
-  a bányászatról  szóló 1993.  évi  XLVIII.  törvény végrehajtásáról  szóló
203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet
- 19/2009. (I.30.) Korm.rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Tájékoztatás  az
ügyfél  jogairól  és
kötelezettségeiről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
szerint. 


