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324/2013. (VIII. 29.) 
Kormányrendelet

– az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról (e-közmű) 

– Van-e hallgatóság körében olyan valaki, aki még nem hallott róla?
– Úgy gondolom, hogy a mai napig sokan nem tudják, hogy milyen 
kötelezettségeik és milyen határidők vonatkoznak rájuk?
– Még mindig sokan nem tudják, hogy az e-közmű rendelet mely 
mellékletei és milyen tartalommal vonatkoznak földmérőkre



Mennyi?

30!

Mi harminc?

Mi mennyi?

„BŰVÖS SZAVA”: NAV, KÖZMŰADÓ



4

1. Értelmező rendelkezések
1. § E törvény alkalmazásában:
1. közművezeték: a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-
elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos és 
folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték (a továbbiakban: vezeték) 
közterületen, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett része, valamint a 
vezetéknek a közterületnek nem minősülő földrészleten, továbbá annak felszíne alatt vagy 
felett elhelyezett része, ide nem értve a közterületen vagy közterületnek nem minősülő 
földrészleten elhelyezett olyan vezetéket, amely kizárólag az adott helyrajzi számon 
nyilvántartott földrészlet használatára jogosultnak a földrészlet használatával összefüggő 
fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé;



Miért volt szükség a 
rendeletre?



Jelenlegi helyzet

TECHNOLÓGIA
• Komplex CAD tervező 

rendszerek
• GIS alapú nyilvántartási 

rendszerek
• Nyílt forráskódú 

technológiák
széleskörű elterjedése

• Új technológiák (WMS, 
WFS) 

SZABÁLYOZÁS
• nincs egységes műszaki és

 jogi szabályozás
• a szabályozási rendszer 

rendkívüli módon 
széttagolt

• a különböző szervek által
vezetett nyilvántartások 
egymáshoz nem 
kapcsolódnak 

• duplikált nyilvántartások 
• az adatszolgáltatásra 

vonatkozó előírások több 
esetben hiányosak 

…amíg a technológia egy versenyló sebességével halad előre, a 
szabályozás lemarad…



Hogy is volt ez régen?

3/1979. ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról – 
KOMPLEX SZABÁLYOZÁS
• kötelező települési közműnyilvántartás vezetése
• kötelező alapja az állami földmérési alaptérkép
• kötelező közműszolgáltatói adatszolgáltatás
• nyíltárkos bemérési kötelezettség
• részletes szakmai szabályozás
• egységes közmű jelkulcs
• költségek megosztása a hatóság és az üzemeltető között

1990 
előtt

1990 után • közműcégek privatizációja
• állam és közigazgatás átalakulása
• jogszabályi környezet megváltozása
• finanszírozási rendszer átalakulása

2008-
2009

• 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás hatályon kívül helyezve 
2008. jan. 1-től

• 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet a külterületen levő 
nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról 
hatályon kívül helyezve 2009. júl. 1-től



Következmények 



A 
megvalósulást 
követően sok 

esetben 
elmarad az új 
közművezeték 
nyíltárkos 

bemérése.

Szakági 
nyilvántartások 

közel 40%-
a papír 

alapú.

A tervezéshez, 
beruházáshoz 

szükséges 
alapvető 

információk több 
helyről 

szedhetők csak 
össze.

CÉL
• Egységes digitális alaptérkép
• Egységes elektronikus 

közmű-nyilvántartási 
gyakorlat kialakítása.

• Szakági adatszolgáltatási 
szabványok kialakítása.

• Központi felület kialakítása a 
különböző szakági adatok 
egységes módon történő 
megjelenítése érdekében

Megvalósítástól a 
célig



Kinek készül? Kinek kell adatot szolgáltatni? 

Állampolg
ár (WMS) 

• Hozzáférés: ügyfélkapun keresztül (Nemzetbiztonsági okok)

Központi 
és helyi 
hatóság 
(WMS)

• A hatósági munkához megfelelő műszaki háttér biztosítása
• A település biztonságos, koordinált üzemeltetése
• Tájékoztatási szinten az állami adóhatóság (NAV) részére, 

adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységhez. 

Közmű 
üzemeltet

ők
• Hírközlés
• Szénhidrog

én
• Távhőellátá

s
• Villamos 

hálózat
• Vízellátás
• Vízelvezeté

s

• Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett a 
közművezeték elhelyezkedése tekintetében a 
közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által 
szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak 
naprakész nyilvántartásáért.

• Az adatszolgáltatás érinti azokat az önkormányzatokat is, 
ahol elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés üzemel és 
azt az önkormányzat tartja nyilván. 

KINEK KÉSZÜL?

KINEK KELL ADATOT SZOLGÁLTATNI?

NAV  
WFS



Hogyan kell adatot 
szolgáltatni?

–Miért? Kinek? Hogyan?



A szabályozási 
rendszer felépítése

Az e-közmű 
működési 
alapelve

Az e-közműhöz 
kapcsolódó 
adatgazdálkodási 
feladatok

324/2013. (VIII. 29.) 
Kormányrendelet 
a) közmű – nyomvonalas létesítmények
b) ágazati szabályozások/Szabványok (paraméterek)

a) Az összes közmű-üzemeltető saját 
rendszerében, elkülönült adatbázisokban 
vezeti saját nyilvántartását EOV rendszerben, 
b) A felhasználók az interneten keresztül férnek 
hozzá a nyilvántartások egyes elemeihez,
c) A lekérdezések eredményeként közös koordináta 
rendszerbe (EOV) helyezve virtuálisan jön létre az 
e-közmű nyilvántartás,

Egy adott szakághoz tartozó adatgyűjtést kizárólag 
az adott nyilvántartásért felelős szervezet 
végezhet, más szervezetnek tiltott. A cél az, hogy 
elkerüljük az adatok többszörös nyilvántartását és a 
különböző nyilvántartások egymás adatait tudják 
hasznosítani.

A szabályozási rendszer alapelvei



Mi az eljárási rend új közművezeték megvalósítása esetén 2014.01.01 után?

1

2

3

4

5

FIGYELEM!
Az új nyomvonalakra 
annak is meg kell 
kezdeni az 
adatszolgáltatást, aki a 
meglévő (2014 előtt 
épített) hálózatát csak 
később publikálja!

1. Nyílt árkos bemérés

A térszín alatt elhelyezett 
közművezeték geodéziai 
bemérését a vezeték elfedése 
előtt, nyílt munkaárokban kell 
elvégezni.

2. Közműüzemeltetői 
ellenőrzés
Az újonnan létesült 
közművezetékről a 
geodétának bemérési 
dokumentációt 
(kormányrendeletben előírták) 
kell küldenie a közmű 
üzemeltetőnek. 
A közművezeték üzemeltető a 
nyomvonalat ellenőrzi, 
minősíti és szakági 
nyilvántartásba veszi. 

3. Közműüzemeltetői 
igazolás
A közművezeték üzemeltetője 
igazolást állít ki a nyomvonal 
ellenőrzéséről, 
adatszolgáltatási szintek 
szerinti minősítéséről és 
nyilvántartásba vételéről, 
méghozzá elektonikusan!!
http://ekozmuigazolas.e-epites.hu
/ 

4. Használatbavételi 
(üzemeltetési) engedély
A közművezetékekre 
használatbavételi 
(üzemeltetési) engedély, 
illetve fennmaradási engedély 
csak akkor adható, ha a 
kérelmező az engedély 
kérelemhez csatolja az e-
közmű adatszolgáltatásra 
kötelezett üzemeltető 
igazolást. A hatóság az 
engedély kiadásáról köteles 
tájékoztatni az üzemeltetőt.

5. e-közmű 
adatszolgáltatás
A közművezeték 
üzemeltetőnek a 
használatbavétel közlését 
követően 15 napon belül 
gondoskodnia kell a 
nyilvántartásba vett 
közművezeték e-közmű 
részére történő 
adatszolgáltatásról.
Azaz fel kell tölteni az új 
nyomvonalat az e-közmű 
rendszerbe.

http://ekozmuigazolas.e-epites.hu/
http://ekozmuigazolas.e-epites.hu/


Megvizsgáljuk, a 
nyilvántartásunkat

Nincs 
semmi

Geodéziai 
felmérés

Digitális 
rajz (EOV)

VAN, de 
papíron

VAN 
DIGITÁLIS

EOV
?

Szkennelés,
Torzításmentesíté

s

Transzformál
ás

TÉRADATBÁZIS 
KIALAKÍTÁSA

WMS/WFS 
szolgáltat

ás

NEM

IG
E
N

Mi van, mi nincs ?



Újonnan létesült közművek geodéziai bemérésének előírásai

- 5. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. Rendelethez A közművek 
geodéziai bemérésének és a szakági nyilvántartások digitális 
átalakításának műszaki előírásai
– Az e-közmű valamennyi térbeli meghatározó adatát vízszintes 
értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági 
értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos 
Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.
– Megengedett helyzeti középhibák, hibahatárok rögzítettek
– NYILTÁRKOS!!!
– Pontosság: beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell 
végezni, elektronikus mérőállomással, GNSS helymeghatározással
– Amit lehet közvetlenül méressünk be, kerüljük az ortogonális 
bemérést, mert a pontosság függ az alaptérkép, mérési alapvonal 
pontosságától (legalább R2 részletpont pontosság)
– 3D-ben méressünk, hogy a felmérés adataiból a térbeli nyomvonalat a 
helyszínen bármikor rekonstruálni lehessen.



Na ezt ne!



És ezt se!



Átrajzolom vagy berajzolok a Google-be! Na ezt meg főleg ne!



Mit kell leadni a földmérőnek az üzemeltető felé

– – A) – B) – C)
– 1. –geodéziai dokumentációk – építtető – e-közmű 

adatszolgáltató 
tervtára

– 2. – mérési jegyzet, jegyzőkönyv 
(analóg vagy digitális 
formában)

– - – 1 pld.

– 3. – bemérési nyilatkozat (papír) – 1 pld. – 1 pld.
– 4. – bemérési jegyzőkönyv 

(analóg)
– 1 pld. – 1 pld.

– 5. – bemérési jegyzőkönyv 
(digitális)

– 1 pld. – 1 pld.

– 6. – vektoros digitális állomány 
(EOV)

– 1 pld. – 1 pld.

– 7. – műszaki leírás – 1 pld. – 1 pld.



E-közmű igazolás kitöltő alkalmazás



E-közmű igazolás kitöltő alkalmazás eredménye



• A vezetékek adataihoz való hozzáférést WMS (Web Map Service) és WFS (Web 
Feature Service) szolgáltatással kell biztosítani egy folyamatosan működő 
SZERVERRŐL!

• Az vezeték-információkhoz a hozzáférését a paraméterezési ajánlásban 
meghatározott tartalommal ellátva kell egy téradatbázis szerveren szolgáltatni.

Tehát nem elegendő egy DXF, ITR vagy DWG állományt e-mailben időnként 
elküldeni vagy lemezen átadni. WMS és WFS szolgáltatást kell nyújtani, 
ami egységes formátumot és szerverről történő publikálást jelent, illetve 
eredményez, méghozzá 24/7-es rendelkezésre állás mellett!

+

Meglévő grafikus objektumok Metaadatok kapcsolás. 

TÉRADATBÁZIS
(SHP, SQLite,Oracle, stb.)

Milyen formátumban és módon kell az adatszolgáltatást biztosítani?



Milyen adatokat kell csatolni az objektumokhoz?



e-közmű hivatalos felülete

http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk 

http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk
http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk


e-közmű jövője

Komplex adatszolgáltatás kialakításához szükséges, a műtárgyakat is 
tartalmazó paraméterezési ajánlás már fent van az e-közmű oldalán



köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!

Cservenák Róbert
GIS rendszermérnök
okl. földmérő és térinformatikus mérnök
VARINEX Informatikai Zrt.
1141 Budapest, Kőszeg utca 4.
cservenak@varinex.hu 
tel.: +36 1 273 3420
mobil: +36 20 583 7292
www.varinex.hu
gis.varinex.hu

mailto:cservenak@varinex.hu
mailto:cservenak@varinex.hu
http://www.varinex.hu/
file:///media/KINGSTON/kamara/cad.varinex.hu
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