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1. sz. melléklet: az egyes eljárások alapján a szükséges dokumentumok köre  

1/A melléklet: A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához szükséges dokumentumok 
köre, amennyiben nincs hatósági határozat (a fekete kitöltőszínnel jelölt dokumentu-
mok benyújtása az adott eljáráshoz nem szükséges) 
 

A kérelem célja 
 
 
Szükséges dokumentumok 

Hatósági enge-
délyezési eljá-
rás lefolyta-

tása1 

Kivitelezési 
munkálatok 
elvégzése2 

Ingatlan-nyil-
vántartási el-

járások le-
folytatása3 

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány     
Az érintett, ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap má-
solata(i)    

Az engedélyeztetni/megvalósítani kívánt létesítmény műszaki 
(terv) dokumentációja 

    

Nyilatkozat az állami ingatlan(ok)on elhelyezni kívánt létesítmé-
nyi elemekről és azok tervezett költségéről, ingatlanonkénti bon-
tásban 

   

Az engedély alapján létrejövő beruházás tulajdonjogáról rendel-
kező, az engedély Kérelmezője, és az MNV Zrt. között létrejövő 
megállapodás, amennyiben az az adott ügytípushoz szükséges. (a 
megállapodás minták az MNV Zrt. internetes honlapjáról 
[www.mnvzrt.hu] letölthetőek) 

   

Vezeték kiváltás esetén a Kérelmező nyilatkozata arról, hogy a 
kiváltás következtében a vezeték nyomvonala, illetve a terhelt te-
rület nagysága változik-e, vagy sem. 

   

Az ingatlan állapotváltozására vonatkozó szakhatósági hozzájá-
rulás(ok) (például: vízügyi hatóság hozzájárulása, építésügyi, er-
dészeti hatóság engedélye, műemlékvédelmi-, természetvédelmi 
hatóság hozzájárulása stb.) 

   

Az illetékes ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellá-
tott változási vázrajz a megfelelő eredeti példányszámban (az 
MNV Zrt. számára két eredeti példány szükséges) 

   

Terület-kimutatás a változási vázrajzzal megegyező eredeti pél-
dányszámban, amennyiben azt a változási vázrajz nem tartal-
mazza 

   

Épület-feltüntetés esetén a jogerős használatbavételi- vagy fenn-
maradási engedély, illetve ezek hiányában hatósági igazolás 

   

Épület-törlés esetén az illetékes hatóság igazolása    

Képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolása    

Szerződés kötése esetén, ha a szerződő fél: 
- Magánszemély: erkölcsi bizonyítvány 

   

 
1 Hatósági engedélyezési eljárás: pl. építéshatósági, vízjogi engedélyeztetési, elektromos vezetékre, távközlési veze-
tékre, gázvezetékre vonatkozó, egyéb [pl. erdészeti] hatósági eljárások, fellebbezési jogról való lemondás 

2 Kivitelezési munkálatok: pl. építés; bontás; hozzáépítés; ráépítés; átalakítás; felújítás; bővítés; vezeték elhelyezés; 
egyéb beruházások;  

3 Ingatlan-nyilvántartási eljárások: pl. telekfelosztás/megosztás, telekegyesítés/összevonás, telekhatár-rendezés/ha-
tármódosítás, épület-feltüntetés, épület-törlés, kivett megnevezés/művelési ág változtatás 
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- Nem magánszemély: köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szerepelés, vagy együttes adóigazolás benyújtása 
Átláthatósági nyilatkozat 
vagy 
a tárgyévben korábban már benyújtott „Átláthatósági nyilatko-
zat” MNV Zrt. által megadott iktatószáma: 
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1/B melléklet: Hatósági határozattal megalapított szolgalmi/vezetékjoghoz, vagy veze-
tékjogi engedélyhez/használati jog alapításához kapcsolódó utólagos kártalanítási meg-
állapodás megkötésére irányuló ügyekben a megállapodás megkötéséhez szükséges do-
kumentumok (a fekete kitöltőszínnel jelölt dokumentumok benyújtása az adott eljárás-
hoz nem szükséges) 
 

A kérelem célja 
 
 
Szükséges dokumentumok 

Utólagos kárta-
lanítás esetén 

Szolgalmi jog 
alapítás esetén 

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány    
Az érintett, ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap má-
solata(i) 

  

Az ingatlant érintő – kártalanítási kötelezettséget eredményező – 
jog alapítására vonatkozó jogerős hatósági határozat(ok) másolati 
példánya 

 
 

Az ingatlant érintő jogot alapító hatósági határozatban hivatko-
zott hatóság által záradékolt változási vázrajz másolati példánya, 
a hozzá tartozó terület kimutatással együtt 

 
 

Képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolása   
Átláthatósági nyilatkozat 
vagy 
a tárgyévben korábban már benyújtott „Átláthatósági nyilatko-
zat” MNV Zrt. által megadott iktatószáma: 

 

 

Az szolgalmi jog alapításával érintett Létesítményre vonatkozó, 
az MNV Zrt.-vel korábban már megkötött elhelyezési és kártala-
nítási megállapodás vagy kártalanítási megállapodás – kivéve át-
járási szolgalmi jog alapítása  

XXXXX 

 

Az MNV Zrt. által szolgalmi jog alapítás esetére alkalmazni ja-
vasolt megállapodás Képviselő által aláírt példánya XXXXX 

 

 
  


