
 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
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19/A. §1 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: 
szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz 
és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 
környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az 
üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű 
biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény 

elhelyezése; 
b) a tűzrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 

veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 

biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 
méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől 
mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a 
korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos 

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények 
ültetése, 

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín 

megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint 
e) a tereprendezés. 
(4)2 A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási 

tevékenység elvégezhető. 
(5)3 A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, felújításhoz 

szükséges tevékenységek, beleértve az építési tevékenységet is, folytathatók, az ehhez 
szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. Az üzemeltető előzetes 
írásbeli hozzájárulásával más személy a biztonsági övezetben végezni kívánt 
tevékenységhez szükséges létesítményeket, anyagokat ideiglenesen elhelyezheti. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, 
megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője 
vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles 
betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások 
teljesülését veszélyeztetné. 
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