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lott a rendeletről. A rendszer felépítése meg-
rekedt, mert a legtöbb közmű-üzemeltetőnek 
nem volt digitális nyilvántartása, valamint a 
rendelet nem tartalmazott szankciókat, így az 
adatszolgáltatás elmaradt, és annak nem lett 
következménye.

2016. november 18-án a Magyar Közlöny 
2016. évi 178. számában megjelent az elekt-
ronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, 
valamint a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi CXX. törvény.

Ez a jogszabályváltozás teremtette meg 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság, illetve a Lechner Tudásközpont e-közmű-
vel kapcsolatos együttműködésének alapjait. 
Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, 
hogy a hatóságok az egységes elektronikus 
közműegyeztetés megvalósításához szükséges 
módosításról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott adatszolgáltatási 
és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi 
kötelezettség elmulasztása esetén bírságot 
szabhatnak ki.

A gépezet beindul…
A bírság nehezen védhető költségelem, tehát 
a szereplők mindent megtettek, hogy a jog-
szabálynak megfelelően járjanak el. A DMRV 
Zrt.-nél sem volt ez másképp, saját téradatbá-
zis-rendszerünkből hoztuk létre az e-közmű 
felé publikálandó adatokat a követelmények-
nek megfelelően, adattábla létrehozásával 
mind a vonalas, mind a pontszerű létesítmé-

információk beszerzése is nehézkes volt, így az 
gyakran elmaradt, és később a kivitelezésnél 
jelenthetett problémát.

A mélyépítés csupa meglepetés, tudja ezt, 
aki műveli. Napi szinten találkozhattunk olyan 
közművel a munkaárok kiemelésénél, aminek 
nem kellett volna ott lennie, vagy olyan közel 
lennie, de az is komoly fejfájást okozott, ha se-
hol sem volt, amit kerestünk. A közművekben 
okozott károkban csúcsosodott ki a szóban for-
gó problémakör.

Valamit tenni kellett, 
ebben mindenki egyetértett.
2013. november 1-jén hatályba lépett az e-köz-
mű-rendelet [324/2013 (VIII. 29.) Kormányren-
delet]. Az érintettekben rengeteg kérdés me-
rült fel a jogszabály megismerését követően. 

Első lépésként a közműveket üzemeltetők 
többsége beregisztrált, viszont közülük csak 
néhányan szolgáltattak adatot. Gyakorlatilag 
nem volt kommunikáció a Lechner Tudásköz-
pont (az e-közmű-rendszer üzemeltetője) és a 
közmű-üzemeltetők között, valamint nagyon 
sok geodéta és kivitelező még csak nem is hal-

Az e-közmű bevezetéséig érvényben maradt 
Étv. erre vonatkozó 58. § (1) bekezdése alapján 
az építésügyi hatóságok, települési jegyzők, a 
közművezetékek kezelői stb. az építésügy köré-
be tartozó közfeladatok ellátásához szükséges 
műszaki adatokról és az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységekhez, építőipari kivitelezési tevé-
kenységek megvalósításához a jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásokat vezettek.

Általánosan elfogadott szakmai álláspont 
volt, hogy az egyes közművek nyilvántartásá-
nak módszere, adattartalma, lefedettségi ará-
nya, pontossága rendkívül változatos, nemcsak 
a szakágak tértek el ebben egymástól, de az 
egyes szakágakon belüli szereplők nyilvántar-
tásai is. Nem azonos alaptérkép felhasználásá-
val, nem feltétlenül EOV-koordinátákkal történt 
a szakági adattartalmak rögzítése. A szükséges 

E MI A KÖZMŰ?
Az elektronikus közműnyilvántartás szabályozásának gondolata 
egyáltalán nem új keletű, már több évtizedes múltra tekint vissza. 2009 
közepéig egy komplex szabályozórendszer jött létre, amely magában 
foglalta az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényt (továbbiakban Étv.), a közműnyilvántartásról szóló 
3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM-utasítást és az azt módosító 3/1984. (Ép. Ért. 26.) 
ÉVM-utasítást, valamint a külterületen levő nyomvonalas létesítmények 
műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM-rendeletet és az 
ahhoz kapcsolódó 8001/1985. (Ép. Ért. 5.) ÉVM-tájékoztatót a külterületen 
lévő nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának igénybevételéről. 

BaLoGh ZsoLt
műszaki igazgató
DMRV Zrt.
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helyről kaptunk. Az e-közmű szereplői (MaVíz, 
 Mérnökkamara, Lechner Tudásközpont és a 
közmű-üzemeltetők) számos konferenciát szer-
veztek, ahol a tapasztalatokat és javaslataikat 
fogalmazták meg. Minden résztvevő törekvé-
se a kezelhető, hasznos, olajozottan működő 
rendszer megteremtése volt. Látva a kezdeti 
homokszemeket a gépezetben, minden érin-
tett nagyon aktívan reagált.

Néhány a sokszor
megfogalmazott témákból:
A szakmai napokon számos kérdés és javaslat 
fogalmazódott meg. Szinte mindenkit érint 
az alaptérképek tárgyköre. Nagyon fontos 
igényként fogalmazódott meg az állami ingat-
lan-nyilvántartási térképek közmű-üzemeltetők 
részére történő térítésmentes biztosítása, azok 
működési területére. Az elavult papíralapú nyil-
vántartások gyorsabb és hatékonyabb felszá-
molása érdekében ez rendkívül fontos lenne. Jó 
példaként említhető, hogy az önkormányzatok 
már egy ideje ingyenesen hozzáférhetnek az ál-
lami ingatlan-nyilvántartási térképekhez.

A jogszabály kötelezettségeket ír elő, ami-
hez nincs forrás rendelve, ugyanakkor az üze-
meltetőknek költséget generál a rendszer mű-
ködtetése, a közműegyeztetési díj bevételéből 
azonban nem részesülnek.

Számos technikai kérdés és módosítási ja-
vaslat vetődött még fel – például az anyagmeg-
nevezések vagy a szimbólumok kérdéskörében 

–, melyet szükséges megfontolni, meghallgatni 
azokat, akik használják a rendszert, hogy ezzel 
javítható legyen annak működése, elsősorban 
törekedve a teljes körű kiszolgálásra, annak 
gyorsaságára, másodsorban a „felhasználói él-
mény” fokozására.

A rendszer kiépítésére vonatkozóan az el-
gondolás alapvetően jó volt, de minden kezdet 
nehéz. Mindig lesznek, akik bírálják az „újat”, 
és lesznek, akik belátják, hogy hosszú távon 
mindenkinek az az érdeke, hogy egy egységes 
rendszer alakuljon ki. Az a közös és a rendszer 
minden szereplőjére kiterjedő feladat, hogy 
már a felmerülő hibákat, hiányokat, szerencsét-
len megoldásokat minél hamarabb felszámol-
juk. Ez megkezdődött, de folytatni kell, amíg az 
e-közmű szereplői úgy érzik, enélkül már nem 
tudnak élni!

A rendszer bevezetésével egy időben 
szembesülnünk kellett problémákkal is, de hát 
a rendszerbevezetések már csak ilyenek, ezt jól 
tudjuk. Az e-közmű minden szereplőjének ér-
deke az volt, hogy jól működő rendszert hasz-
nálhasson magas szintű szolgáltatással, ezzel 
magyarázhatók az első heves reakciók. Kiderült, 
hogy az e-közműből nyert adatok nem elégsé-
gesek a tervezéshez, a szolgáltatott formátum 
SHP, a tervezők viszont DWG-alapú adatszol-
gáltatást várnak, jellemzően azzal dolgoznak. 
Megnehezítette a munkát, hogy a tematizált 
oktatás elmaradt a rendszer használatára vo-
natkozóan. A rendszer kiépítéséhez szükséges 
forrásokat a víziközmű-szolgáltatóknak kellett 
előteremteniük, mindemellett a közműegyez-
tetésből származó bevételek is drasztikusan 
lecsökkentek.

Szerencsére a rendszer kialakítását, mű-
ködtetését megkönnyítő segítséget is sok 

nyek tekintetében. Feladatunk volt egy szerver 
biztosítása az adatok legalább heti frissítésével. 
Immár minden új létesítményre elektronikusan 
állítunk ki e-közmű-igazolást a papíralapú he-
lyett. Fontossá vált, hogy a változásvezetésnél 
úgy kell előállítani az adatokat, hogy azt a saját 
rendszer és az e-közmű-szerver is befogadja. 
Talán a legszembetűnőbb változás az, hogy a 
személyes közműegyeztetés helyett megje-
lent az elektronikus ügyfélkapus felületen való 
egyeztetés. 

Balázs Dorottya 2. o. víz világnapi képe, Munkácsy Mihály Általános Iskola Székesfehérvár


