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1. Hogy is volt régen?
Ahhoz, hogy megértsük, és hogy a változás okozta hatásokat érzékelni 
tudjuk, ismernünk kell a régi és az új rendszer közötti különbséget. Ezért 
először tekintsük át röviden, hogyan is volt ez régen. 

A régi rendszer kétkörös volt. Első körben egy közműegyeztetési – 
nyomvonal-egyeztetési – eljárást kellett lefolytatni személyesen a szol-
gáltatóknál, heti kétszer 4 órás fogadási időben. Ez az időkorlát sokszor 
órákon át tartó, türelmet próbáló várakozást jelentett helyenként szűk, 
levegőtlen folyosókon. De ha az ember kellően türelmes volt (vagy csak 
egyszerűen szerencsés), akkor sorra jutott, és a közműszolgáltató veze-
tékeit fel tudta vezetni az engedélyes helyszínrajzára, majd egy nyomvo-
nal-egyeztető jegyzőkönyvvel a kezében távozhatott. Ezek az órák mind a 
tervezők, mind pedig az üzemeltetők részéről igencsak fárasztóak voltak. 
Mindemellett a személyes egyeztetés előnyökkel is járt: a konkrét műsza-
ki, szakmai problémákat meg lehetett vitatni, és közös döntés alapján a 
mindkét fél számára legjobb megoldás kerülhetett kidolgozásra, a rajzi 
nyilvántartáson túli üzemeltetői információk megosztásával együtt, még 
a tervezés első fázisában.

A második körben a hozzájáruló nyilatkozatot kellett megkérni, eh-
hez a kiviteli terveket személyesen vagy postai úton a közműszolgálta-
tóhoz eljuttatni. A beérkezett terveket megvizsgálták, és amennyiben az 

engedélyes dokumentáció megfelelő volt, a szolgáltató kiadta a hozzájá-
ruló nyilatkozatát. Amennyiben nem, hiánypótlást kért. A régi rendszer-
ben a kérelmeket nem utasították el – addig kértek hiánypótlást, amíg 
nem teljesült minden feltétel. 

A tervek mind a két eljárásban papíralapúak voltak, archiválásuk a 
tervtárban történt. A papíralapú tervek felülvizsgálata viszonylag köny-
nyen, probléma nélkül elvégezhető volt, a kivitelezés során a kivitelező és 
a szakfelügyeletet ellátó közműszolgáltató a végleges jóváhagyott terv 
alapján tudta ellátni a feladatát.

2. Hogyan is van ma?
A régi rendszer áttekintése után nézzük most meg, hogyan is történik 
napjainkban a közműegyeztetési eljárás; a régi rendszerhez képest mi-
lyen változások történtek, és azoknak milyen hatásaik vannak. 

Az első jelentős különbség a szolgáltatóknál való személyes eljárás 
megszüntetése. Az új rendszer az e-közmű, ami elektronizálta a közmű-
egyeztetést. Az e-közmű tervezéstámogatás portájának felületéről elér-
hető a közmű-üzemeltetők vezetékeinek nyomvonala és a vezetékekkel 
kapcsolatos főbb információk, valamint a közműnyilatkozat menüpont 
alatt van lehetőség közműnyilatkozat és közmű-állásfoglalás igénylésére. 
Így kényelmesen, akár otthonról is beszerezhető a legtöbb, tervezéshez 

S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

1. kör: A nyomvonal-egyeztetési eljárás folyamatábrája 

2. kör: A hozzájáruló nyilatkozat kérelmi eljárásának folyamatábrája

AZ ELEKTRONIKUS KÖZMŰ-
EGYEZTETÉS (E-KÖZMŰ) BEVEZETÉSE ÉS 
ALKALMAZÁSA A TETTYE FORRÁSHÁZ 
ZRT.-NÉL

kivonat Az évtizedeken keresztül megszokott közműegyeztetési eljárásban a nagy változást a 
2013. november 1-én hatályba lépő 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban: e-köz-
mű-rendelet) hozta, ami kimondja, hogy a közműnyilatkozatot vagy közmű-állásfoglalást a kérel-
mező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül (e-közmű) indíthatja el és folytathatja le. 
Mint minden rendszerszintű változás, így ez is hatással volt – és még a mai napig is van – a benne 
részt vevőkre, és vegyes érzéseket vált ki a felhasználókban. 

kulcsszavak e-közmű, közműnyilvántartás, ügyintézési folyamatok, közműnyilatkozat és köz-
mű-állásfoglalás, tervezéstámogatás, 
közműegyeztetés, adatszolgáltatás, adatpublikáció
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szükséges adat, valamint indítható a közműnyilatkozat-kérelem. A hátrá-
nya, hogy vannak olyan információk a közműszolgáltatóknál, amelyek az 
e-közmű-rendszeren keresztül nem érhetőek el, így a tervezésnél nem 
lesznek figyelembe véve. A második jelentős különbség a kérelem be-
nyújthatóságának időbeli korlátlansága. Hiszen az e-közmű-felület a hét 
bármely napján, a nap bármely időszakában (nonstop, 24 órában) elérhe-
tő. Ezzel a lehetőséggel a tervezők előszeretettel élnek, így hétvégenként 
vagy ünnepekkor is használják az e-közmű „közműnyilatkozat-igénylés” 
portáját. Mindez azt eredményezi, hogy a kérelmek az első munkana-
pon tömegesen érkeznek be a szolgáltatókhoz. De a fő problémát va-
lójában az jelenti, hogy az eljárás-határidő számításánál a jogszabályok 
naptári napot határoznak meg, nem munkanapokat. Vagyis a hétvégék, 
az ünnepek és a hosszú hétvégék napjai is mind-mind beleszámítanak 
az eljárás határidejének számításába. Mindez jelentősen csökkenti a ké-
relem elbírálására fordítható tényleges munkanapok számát, sőt, akár 
határidőből való kicsúszást is eredményezhet anélkül, hogy a szolgálta-
tó egyáltalán tudomást szerezhetett volna a megkeresésről. Hogyan is 
lehet ez? Nézzünk egy példát: ha egy hosszú hétvége előtt (a szolgáltató 
munkaidején kívüli időszakban) küldik be a kérelmet, amelynél 5 napos 
a meghatározott eljárási idő, és a hosszú hétvége 5 napos, akkor az eljá-
rás ötödik napja után a rendszer automatikusan megadja a szolgáltató 
hozzájárulását a kérelemhez. A harmadik jelentős különbség a kétkörös 
eljárásrend megszüntetése, valamint az eljárási idő maximalizálása. Az új 
rend egykörös, ami azt jelenti, hogy egy eljáráson belül történik meg az 
érintettség megállapítása (nyomvonal-egyeztetés) és a tervek felülvizsgá-
lata (a hozzájáruló nyilatkozat kiadása). Az eljárási idő attól függően, hogy 
a kérelem milyen határidő-számítási jogalappal indítható, minimum 5, 
maximum 30 nap lehet. Az eljárás során egyszer van lehetőség hiánypót-
lást kérni. Amennyiben a hiánypótlási kérelmet sikerült tejesíteni, akkor 
a hozzájárulási nyilatkozat kiállításra kerül; ha a hiánypótlás nem sikerült, 
úgy a kérelmet elutasítják. Minden elektronikusan, az e-közmű felületén 
keresztül történik.

 Az új rendszerben a negyedik jelenetős különbség, hogy az enge-
délyes tervek már nem papíralapúak. A kész terveket és műszaki leírást 
elektronikus formátumban (például PDF és DWG) kell az e-közmű fe-
lületére feltölteni. A tervezők oldaláról ez igen kedvező megoldás. Az 

 elkészült engedélyes dokumentációt egyszerűen PDF-formátumba kell 
konvertálni, és már lehet is egyeztetésre feltölteni az e-közmű felületére. 

Ugyanakkor ennek az elektronikus tervdokumentációnak a felülvizs-
gálata a szolgáltatóknál sokszor nehézséget okoz. Gyakran előfordul pél-
dául, hogy egy egész várost érintő beruházás összes szakági tervét egy 
kérelmen belül nyújtják be engedélyeztetésre. Ez azt jelenti, hogy egy-
szerre akár 65-70 darab fájl is beérkezik ömlesztve (ezeknek már a rend-
szerezése is sok időt vesz igénybe), nemhogy az óriási méretű, PDF-for-
mátumban feltöltött tervlapok monitorméretben való felülvizsgálata 
(esetenként a megnyitásuk is nehézséget okoz). Amennyiben a tervet 
javítani kell, különböző változatok kerülhetnek a beruházóhoz, kivitele-
zőhöz, a közműszolgáltatóhoz, ami a kivitelezés során kockázatot jelent.

3. A változások hatása

Az új rendszerről összességében elmondható, hogy az egyeztetési el-
járásban túlnyomórészt pozitív változást eredményezett. Mint minden 
rendszerben, így ebben is akadnak hiányosságok, van még min javítani. 
A hibák kijavításában és a rendszer fejlesztésében nekünk, felhasználók-
nak is szerepet kell vállalnunk azzal, hogy visszajelzést küldünk a fenntar-
tónak a rendszer működésével kapcsolatban, megosztjuk velük tapaszta-
latainkat és a felhasználás során felmerülő problémáinkat. Hiszen ha ezt 
nem tesszük meg, akkor honnan kellene tudniuk…?   

4. E-közmű-publikáció
Cégünk 2014. január 1-től folyamatosan szolgáltatja a rendeletben előírt 
közműadatot, ezzel valószínűleg az első szolgáltatók között volt. A pub-
likáció a 2010-ben bevezetett térinformatikai rendszerünkre támaszkodó, 
külön lefejlesztett eszközzel készül. Nem statikus állományokat ajánlunk 
ki, hanem egy-egy nagyobb hálózatfejlesztés vagy közmű-rekonstrukció 
lezárultával újat generálunk. 

Közműnyilvántartásunk a teljes ellátási területet azonos részletezett-
ségben tárolja, kezeli. Vezetése saját földmérő csoportunknak és a házon 
belül történő térképkarbantartásnak köszönhetően naprakész. Ebből ké-
szül a publikáció, amely manuális indítással, több lépcsőben mintegy 45 
perc alatt születik meg.

5. Az e-közműből elérhető közműadat
Szoftveres és gyakorlati felkészültségünk ellenére nehézséget okoz az 

.shp-formátumú fájlok megnyitása és kezelése, amennyiben az objektu-
madat megtartása mellett döntünk. Ez a formátum ugyan alfanumerikus 
adatot is tartalmaz a geometriához csatolva, de ennek átvitele más, nem 
térinformatikai jellegű CAD-szoftverkörnyezetbe már nem rutinfeladat. 
A társaságunknál rendszeresített általános célú szerkesztőprogram alap-
verziója az objektumadat kezelésére és megjelenítésére nem is lenne 

alkalmas. A manuális konverziót nehezíti, hogy a fájlokat ügyazonosító, 
szakág, üzemeltető és réteg szerint külön-külön kell átalakítani a „szoká-
sos” formátumba. Egy átlagos pécsi utcában 40 állomány fedi le az össz-
közműves tervezési alaptérképet, mindegyik külön generált kódnévvel.

Az e-közmű-nyilatkozat igénylésének folyamatábrája



7V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 9 / 5S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

Találkoztunk olyan üzemeltetői adattal, amelyben az attribútumok 
nem „Az e-közmű-rendszer adatszolgáltatásának műszaki követelmé-
nyei”-ben egységesített értékkel voltak feltöltve, ez is gátolja a feldolgo-
zás automatizálhatóságát. 

Saját nyilvántartásunk részletességéhez képest adatvesztésnek, 
adathiánynak tűnik a jelkulcsok megjelenésének túlzott leegyszerűsítése. 
A tervezői elvárásoknak ez az adat nem vagy csak nagyon sok manuális 
munkával megtámogatva felel meg. 

Bevezetés
A megtermelt vízmennyiségek egy részét – különböző okok és tényezők 
miatt – a víziközmű-szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgyne-
vezett Nem SZámlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést 
okoz. Ezen túlmenően ellátás- és biztonságtechnikai, gazdasági, ökológi-
ai és környezetvédelmi indokok kifejezetten szükségessé teszik a vízvesz-
teségi értékek alacsony szinten tartását .    

A Fővárosi Vízművek Zrt. az NSZV-értékét 2018-ban 15,5%-ra szorí-
totta le annak ellenére, hogy csőhálózatainak átlagos életkora 50 év. Ha 

figyelembe vesszük, hogy ez mintegy 26M m3 megtermelt, de ki nem 
számlázott vizet jelent évente, a benne rejlő anyagi veszteség – az egy-
szerűség kedvéért 100 Ft/m3 költséggel számolva – még mindig jelen-
tősnek mondható, 2-3 milliárd (!) forint nagyságrendű. 

Az említett 15,5% az ellátási területen nem azonos eloszlású, egyes 
hálózatszakaszokon a veszteségek a 60%-ot is elérték. Ez a két tény ön-
magában is a veszteségkeresés mellett szól. A jelenlegi veszteség mértéke 
pedig nyilvánvalóan növekedne, ha magára hagynánk, ezért szükségesek 
az erőfeszítéseink. Társaságunk külön munkacsoportba szervezve a tevé-

NSZV-STRATÉGIA 
A FŐVÁROSI VÍZMŰVEKNÉL

kivonat A „Nem SZámlázott Víz” témája olyan, mint a tóparti nyaralóhelyen a szúnyogok: jelen-
létük természetes, de zavaró. Sőt, küzdünk is ellenük folyamatosan, hogy tolerálható mértéken 
tartsuk a számukat. A cikk a víziközmű-szolgáltatás egyik folyamatosan jelen lévő problémájának 
csökkentésére szolgáló szempontokat, megoldásokat mutatja be röviden.

kulcsszavak NSZV, fizikai veszteség, kereskedelmi veszteség 
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1. ábra: IWA-vízmérleg 1. diagram: Az NSZV tendenciája a Fővárosi Vízműveknél
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