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Megjelent egy rendelet…
Az 1786. február 10-én megjelent császári pátens, II. József rendelete 
Magyarország és Erdély kataszteri felméréséről a maga korában tel-
jes értetlenséget, sőt országos közfelháborodást keltett. Az egységes 
ingatlan-nyilvántartás létrehozását célzó rendelet végrehajtását az 
érintett vármegyei intézmények hivatalnokai, ahol csak lehetett, gátol-
ták. Hogyan értékeljük ma ezt a rendeletet? A sajnos csak részleteiben 
fennmaradt térképmű nemcsak a maga korában volt értékes alkotás, 
de a későbbi korok mérnökei is támaszkodhattak az elkészült kataszteri 
térképekre. Még a vízműves gyakorlatban is találkozhattunk 2880 lép-
tékű térképekkel… Kitekintve a XVIII. század nemzetközi színterére, az 
itáliai, porosz és francia példákra, a birodalmakat és országokat lefedő 
nagy térképművek létrehozásának idejére, II. József rendeletét ma úgy 
értékelhetjük, mint egy korszerű és előremutató rendelkezést, amely a 
tudomány és technológia fejlődésére is jelentős hatással volt. Talán nem 
véletlen, hogy ugyanitt és ugyanebben az évtizedben alapították meg a 
világ első műszaki felsőoktatási intézményét, az Institutum Geometricu-
mot, a Műegyetem jogelődjét, ahol a geodétákat képezték (1. ábra).

E-közmű-törvény – korunk császári pátense?
Írásunkban nem kívánjuk az e-közmű-törvény néven ismert, többször 
módosított 324/2013. kormányrendeletet (324/2013. (VIII. 29.) kormány-
rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról) értékelni. A 
teljesség igénye nélkül mindössze néhány jellemző oldalát szeretnénk 
megmutatni ennek a kérdéskörnek, kiemelve a pozitív és negatív ténye-
zőket, a vízműves napi gyakorlatból vett példákkal illusztrálva.

Mi a rendelet célkitűzése?
A rendelet lényege a kötelezően előírt áttérés a térinformatikaiadatbá-
zis-alapú közműnyilvántartásra. Az online elérhető adatbázis létrehozása 
egyértelműen XXI. századi célkitűzés, teljes mértékben megfelel a nem-
zetközi trendeknek. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy a cél elérésé-
hez nincs hozzárendelve pénzügyi forrás, a nagy ráfordítással létrehozott 
adatbázisból a vízműveknek nem keletkezik bevételük, sőt a rendszer 
működéséből adódóan attól a kis bevételtől is elesnek, ami a korábbi 
években a közműegyeztetésekből befolyt.

Változások a közműegyeztetés folyamatában
Az első és egyik legfontosabb előrelépés a közműegyeztetés terén a köz-
mű-üzemeltetők részére kötelezően előírt, az ellátási területtel kapcsola-
tos regisztrációból következik. A korábbi, „szájhagyomány útján” lefoly-
tatott közműegyeztetésekhez képest most már nem fordulhat elő, hogy 
véletlenül kimarad az erdészet vagy a honvédség, mert nem lehet tudni, 
hogy érintettek. A korábbi években például megtörtént egy dunántúli 
településen, hogy fél évig állt egy kerékpárút-építés, mert a tervezéskor 
nem tudtak egy nemzetbiztonsági célú földkábelről. Az e-közmű ezt a 
veszélyt is kizárja, mert az ún. „sajátos építmények” üzemeltetői is meg-
jelennek a kötelező regisztrációnak köszönhetően a tervezéstámogató 
rendszerben (a nyomvonal nem jelenik meg, csak az üzemeltető elérhe-
tősége). Emellett természetesen fontos előrelépést jelent az ügyfelek 
számára az áttérés a korszerű elektronikus ügyintézésre a rendeletben 
szabályozott ügyintézési határidők mellett.
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E-KÖZMŰ – KIHÍVÁS ÉS LEHETŐ-
SÉGEK A VÍZMŰVEK SZÁMÁRA

kivonat A 2013 novembere óta hatályos, e-közmű-törvény néven ismert 324/2013. kormányrendelet az egységes 
elektronikus közműnyilvántartásról a korábbinál lényegesen magasabb szintű követelményeket támasztott a víziköz-
mű-üzemeltetőkkel szemben. A rendelet kötelezi a vízműveket az általuk üzemeltetett hálózatok nyomvonalainak 
elektronikus úton történő publikálására egy olyan világhálós felületen, amelyhez – ügyfélkapus regisztrációt köve-
tően – minden magyar állampolgár hozzáférhet. Milyen kötelezettségeket jelent a vízművek számára, és milyen fe-
lelősséggel jár a publikálás? Milyen következményekkel járhat a nyilvántartás hiányossága? Milyen veszélyeket rejt 
magában a térinformatikai adatbázis használata? Milyen tényezők gátolják a rendelet végrehajtását? Hol tartunk 
2019-ben? Térinformatikai szemlélet – kartográfiai szemlélet. Kritikai észrevételek. Az e-közmű-törvény rendelkezése-
inek végrehajtása azonban nemcsak terheket, hanem komoly fejlődési lehetőséget is rejt a vízművek számára. Milyen 
előnyöket nyújt a víziközmű-üzemeltetők számára az e-közmű? Milyen lehetőségeket rejt az e-közmű-felület a háló-
zataink üzemeltetésének támogatására? E-közműhöz kapcsolódó fejlesztések a DRV Zrt.-nél. Esettanulmányok egy 
nagyvállalat mindennapjaiból.

kulcsszavak közműnyilvántartás, e-közmű, térinformatika

ARATÓ CSONGOR  DRV Zrt., térinformatikai csoportvezető, okl. építőmérnök, térinformatikus szakmérnök

1. ábra: Országokat és birodalmakat lefedő térképművek a XVIII. században
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Határidők… hm… Valamikor reggel a hónom alá vettem a pauszpa-
pírt, körbejártam a MATÁV–DÉDÁSZ–GÁZMŰ-irodákat, és délutánra a 
kezemben volt az összközműves helyszínrajz – megvolt az előzetes köz-
műegyeztetés a személyes találkozás során kapott fontos információk-
kal, ezek ismeretében készítettük el a végleges tervet. Ma az ügyintézési 
határidő limitje 30 nap… és ha valamelyik szolgáltató a terv módosítását 
kéri, akkor az az egyeztetés felfüggesztésével jár (hiv. rendelet 9/B. § [8]). 
A közmű-üzemeltetők ugyanakkor sérelmesnek tartják az 5 napos első 
válaszadási határidőt (nem munkanap, hanem naptári nap!), ami a hosz-
szú hétvégéken nehezen teljesíthető. Ezeken a részleteken lehet még 
finomítani, azonban összességében a tervezők egyértelműen pozitívan 
értékelik az e-közmű tervezéstámogatási szolgáltatását. 

A 2019. évi Víziközmű Konferencián a közműegyeztetés kérdésével 
előadásában részletesen foglalkozott Novotny Bálint, a Tettye Forrásház 
Zrt. térinformatikusa, írása itt, a Vízmű Panorámában is hamarosan olvas-
ható lesz.

Ingyenesség, mérsékelt közműegyeztetési díj
Az e-közmű fontos jellemzője, hogy ingyenes betekintést nyújt az ada-
tokba a lakosság és az összes érintett részére a webes felületen, és a ter-
vezéshez szükséges shp-formátumú adatszolgáltatásnak is igen mérsé-
kelt a díja. A korábbi években a közműegyeztetési díj általában 5-10 ezer 
forint körüli összeg volt a különböző szolgáltatóknál – szakáganként. 
Ma egy kérelemre jellemzően 8 ezer forint a fizetendő díj összesen, tehát 
lényegesen kevesebb. Ez jelentős költségcsökkenés a tervezők és persze 
áttételesen a megrendelők, a lakosság szempontjából is. Az alkalman-
kénti 8 ezer forint körüli díjat a Lechner Tudásközpont felé kell megfizetni. 

Nyilvános adatbázis – kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét?
Egyértelműen pozitívum, hogy lakossági, önkormányzati, tervezői előze-
tes tájékozódási célokra hozzáférhetők az adatok. Nagyon jó a földhivata-
li térképi adatbázis nyilvánossá tétele (negyedéves frissítés), nagyon jó a 
2005. évi ortofotó-adatbázis közzététele (egy ideig elérhető volt a sokkal 
jobb minőségű, 2017. évi ortofotó is, de ez mára eltűnt…).
Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a közműadatbázis még hosszú évekig hi-
ányos lesz. A felhasználók azt hihetik, hogy ha egy területen nem látszik 
a térképen semmi, akkor a valóságban sincs ott vezeték… Pedig hát nem 
biztos, hogy így van.

Megtörtént esetek: egy Balaton-felvidéki településen végzett föld-
munka előtt valaki ránézett az e-közműre: „nincs ott semmi, indulhat a 
gép.” Tévedtek: az elszakított vezeték nem szerepelt a térképen. A webes 
publikáció nem helyettesíti a közműegyeztetést!

A tervező egy erőmű mellett tervezett ipari csarnokot. Az e-közmű-
ben látta a kék vonalakat, de nem foglalkozott vele, mondván, „majd 
kiváltják”. Az erőmű 2 db NA 600-as vezetékéről volt szó... (Az átmérőt 
egyébként ő is láthatta volna, ha lekérdezi az objektumtulajdonságokat.)
A digitális térkép felé kezdetben túl nagy a bizalom: „ami ott van, az hite-
les és pontos”, de néhány kellemetlen eset után ezt a felhasználói bizal-
mat el lehet veszíteni.

Lehet, hogy a publikus felület mellé valamiféle „használati utasítást” 
kellene mellékelni?

Térinformatikai adatbázis vagy digitális térkép?
Az e-közmű-felületen nem digitális térképet látunk, hanem térinforma-
tikai adatbázist. Mi a különbség a kettő között? Az évezredek óta hasz-
nált térképen minden grafikus formában látszik: a vonalak, feliratok, jelek 
olvashatók, függetlenül a digitális vagy papír adathordozótól, a felhasz-

nálók ezt a kartográfiai térképet igénylik, ezt szokták meg. Ezzel szem-
ben a térinformatikai adatbázisból megjelenített térképen az információ 

közvetlenül nem látható, nincsenek feliratok, magyarázó szövegek, de 
néhány kattintással minden – a korábbinál nagyságrenddel több infor-
máció – lekérdezhető (2. ábra).
Bár a felhasználók ennek nem örülnek, de az informatikusszakma megí-
télése szerint egyértelműen a térinformatikai adatbázis a korszerű, jövő-
be mutató megoldás.

Az e-közmű azonban egyes részletekben túllőtt a célon: a felületen a 
semmitmondó kör és négyzet helyett minden probléma nélkül meg le-
hetett volna tartani a mindenki által ismert ’79-es EVM-utasítás egységes 
közműjelkulcsának szimbólumait. Ezt a rendelet következő módosításá-
nál még meg lehet tenni (3. ábra). 

További probléma, hogy a közműtervezésben évtizedek óta szinte 
szabványnak számító általános dwg-fájlformátum helyett az e-közműből 
kinyert shp-állományok kezelése sokaknak gondot jelent. 
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2. ábra: Kartográfiai szemlélet – térinformatikai szemlélet: „kattintson a térképre”

3. ábra: Szimbólumok az e-közműben – a 3/1979. sz. ÉVM-utasítás szimbólumai
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Az anyagmegnevezéseknél kimaradt az azbesztcement, és a külön-
böző, igencsak eltérő tulajdonságú PVC- és KPE-csőanyagok egy közös 

„műanyag” név alatt szerepelnek. Nincs öntöttvas, de helyette van „fém” és 
„acél” csőanyag… (4. ábra). A rendelettel kapcsolatban a víziközmű-üze-
meltetők részéről még több, ehhez hasonló jellegű észrevétel érkezett, de 

minden változatlanul maradt a rendelet mind-
két módosítása után. Fontosnak tartjuk, hogy 
legyen érdemi kommunikáció a jogszabályal-
kotó és a szakma között, ennek szükségességét 
a Magyar Mérnöki Kamara is fölismerte, és fel-
vállalta a koordinátori feladatot. Az MMK hon-
lapján az e-közművel kapcsolatos információk 
egy külön ablakban érhetők el: www.mmk.hu/
ekozmu

Milyen veszélyeket rejt az e-közmű-rendelet? 
8/B. § (2) A közművezeték-üzemeltetői téves adatszolgáltatáson vagy 
adathiányon alapuló terv vagy kivitelezési károkozás esetén az abból 
származó felelősség a közművezeték-üzemeltetőt terheli.

A fenti jogszabályrészlethez nézzünk egy megtörtént esetet: 1978-ban 
a Mélyépterv hálózatfelvételi osztálya készít egy ivóvízhálózati térképet, 
amelyen a Kossuth Lajos utca folytatásában külterületen lévő NA 100 mm-
es vízellátó vezeték közterületen húzódik. Társaságunk az 1990-es években 
átveszi üzemeltetésre a hálózatot. A 2000-es években a papírdokumentá-
ció alapján elkészül a digitális hálózati térkép, amit 2014 óta publikálunk 
az e-közműben. 2019-ben egy házépítés során kiderül, hogy a vezeték ma-
gánterületen van, de nemcsak a vezeték, hanem az az út is magánterületet 
érint, ami mellett lefektették a vezetéket. Ki a felelős? (5. ábra)

Éljünk a lehetőségekkel!
Az e-közmű mint bárki számára hozzáférhető térinformatikaiadatbá-
zis-megjelenítő felület a jelenlegi állapotában is hathatós segítséget tud 
nyújtani az üzemeltetőknek (6. ábra). Végezetül bemutatjuk azt az alkal-
mazást, amit társaságunk az e-közmű kapcsán vezetett be azon adatok 
megjelenítésére, amelyeket az e-közmű felé publikálunk: az ivóvíz- és 
szennyvízhálózataink, kiegészítve különböző hasznos adatokkal (pl. há-
lózati hibahelyek megjelenítése, vízbázisok védterületeinek ábrázolása). 
Ezek az adatok a Google-térképekre vetítve a DRV minden dolgozója 
számára elérhetők. Örüljenek a vízművek az e-közmű-rendelet végre-
hajtásából adódó jelentős technológiai előrelépésnek, és használják ki a 
lehetőségeket a saját céljaikra! (7–9. ábrák)
 
Epilógus
Ahogy a bevezetőben említett, 1786. évi pátens ideje a kartográfia hős-
kora volt, azt gondoljuk, hogy az e-közmű ugyanígy jelentős hatással bír 
Magyarország műszaki fejlődésére, és ezekre a nehéz időkre valamikor 
úgy fognak majd emlékezni, mint a térinformatika hőskorára.  

4. ábra: Csőanyag-
típusok az 
e-közműben

5. ábra: Térképi anomália 1978, 2019. Ki a felelős?

6. ábra: EOV-koordinátás, összközműves térkép a földhivatali alaptérképpel és 
ortofotóval – szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen… de igaz!

7. ábra: E-közmű-adatok megjelenítése a DRV Zrt. belső informatikai hálózatán

8. ábra: Hálózati hibahelyek megjelenítése a DRV Zrt. belső informatikai hálózatán

9. ábra: Vízbázis-védőidomok megjelenítése a DRV Zrt. belső informatikai hálózatán




