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• Adatmegjelenítés 

• Adatszolgáltatás  

• Közműegyeztetés 



 

 

 

• Adatmegjelenítés 

• Adatszolgáltatás (tervezéstámogatás) 

• Közműegyeztetés 
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   Üzemeltető: Lechner Tudásközpont 



Miért jött létre a munkacsoport 2017-ben 

• A 324/2013 (VIII. 29.) Kormányrendelet módosításával 2017.07.01.-én 
bekerült a rendszerbe a közműegyeztetés, azonnal éles üzemmel. 

 

• 2017. szeptemberében a MMK munkacsoportot hozott létre, mely 
vizsgálata a működés tapasztalatait és koordinálta a felmerülő 
problémákat a Miniszterelnökséggel és a Lechner Tudásközponttal. 

 

• Tagok: Németh Gábor (víziközmű), a munkacsoport vezetője, Búzás 
Zoltán (hírközlés), Berkes Gábor (gáz) és Holéczy Ernő. 
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• Egyik fő probléma a közműegyeztetés folyamatának akadozása. Egyes 
üzemeltetők nem tartották be a rendeletben leírtakat. 

•  A másik a tervezéstámogatás során szolgáltatott, a tervezők számára 
ismeretlen SHP formátumú adat.  

• 2018 nyarán újra módosították a 324/2013 Kormányrendeletet. 
Szankciók kerültek bele. Az adattábla leírások átkerültek az ASZF-be. 

• A tervezéstámogatás adatszolgáltatásába bekerült a DXF formátum is. 

• A munkacsoport működése ekkor lezárult. 

Miért jött létre a munkacsoport 2017-ben 
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Miért jött létre a munkacsoport 2020-ban 

• Az Lechner Tudásközpont 2020. decemberében kereste meg a Magyar 
Mérnöki Kamarát azzal a kéréssel, hogy tegyen javaslatot  

• a DXF konverzió specifikációjának és  

• a leíró adattartalomnak (WFS adatszolgáltatás) a módosítására.  

 

• Az MMK 2021. februárjában ismét életre hívta a korábban működött 
e-közmű munkacsoportját. A Munkacsoport az érintett tagozatok 
képviselőivel hivatalosan 2021.03.10.-el kezdte meg munkáját. 
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A munkacsoport tagjai: 

• Elektrotechnikai Tagozat: Fehér István (Kőhegyi László képviseletében) 

• Energetikai Tagozat: Uitz Zsuzsa 

• Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat:  
   Holéczyné Kajtár Dóra (Siki Zoltán képviseletében) 

• Hírközlési Tagozat: Buzás Zoltán 

• Közlekedési Tagozat: Fehér Gábor (Lakits György képviseletében) 

• Olaj- és Gázipari Tagozat: Berkes Gábor 

• Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat: Németh Gábor 

 

• További meghívott szakértők: Cservenák Róbert, Vigh Zoltán 
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Geodéták és az e-közmű 

• Adatgyűjtés 

• Adatszolgáltatás közmű üzemeltető megbízásából 

• Tervezés 

• Közmű egyeztetés ?  

• Közmű állásfoglalás kérés magánemberként 

 

• Kapcsolat az összes szakággal, szakági nyilvántartások vezetése 
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Cél teendő határidő 

(előirányzat) 

Munkacsoport felállás  mcs.tagok általános észrevételeinek cseréje 

 kiinduló információk 

 működési rend megbeszélése 

2021-03-04 

kamarai tagi vélemények 

begyűjtése 

 kérdőív összeállítás, véglegesítés 

 kérdőívezés rendjének meghatározása 

 Munkaterv véglegesítése 

2021-03-26 

DXF fájlformátummal 

kapcsolatos mcs. javaslat 

összeállítása 

 kérdőívezés kiértékelése 

 javaslat kidolgozás 

2021-04-16 

WFS attribútum tábla 

értékelése 

 attribútum tábla átdolgozási elveinek 

egyeztetése 

 mcs.tagi javaslatok (szakáganként) 

 egyeztetésbe bevonandó kamarán kívüli 

szervezetek meghatározása (pl. szolgáltatói 

szakmai szervezetek) 

2021-05-07 

WFS attribútum tábla 

javaslat egyeztetése 

 kamarai munkaközi javaslat egyeztetése 

kamarán kívüli szervezetekkel 

 javaslat egyeztetése tagozati tagsággal 

(szűkkörű) 

2021-05-28 

WFS attribútum tábla 

kamarai javaslat 

véglegesítése 

 megelőző egyeztetések alapján végleges 

javaslati anyag és indoklás összeállítása 

 felkérési célon túli súlyponti javaslatok 

megfogalmazása (úgy LTK, mint egyéb 

szervezetek felé, pl. ME, MEKSZH, közmű-

hatóságok) 

2021-06-18 

kamarai javaslati 

dokumentáció ismertetése 

LTK-val 

 az elkészült javaslati anyag részletes, közös 

áttekintése a Lechner Tudásközponttal 

 jövőbeni együttműködési pontok, lehetőségek 

áttekintése 

2021-07-09 

mcs. tevékenység lezárása  e-közmű témáját érintő jövőbeni kamarai 

feladatok meghatározása 

 zárójelentés elkészítése Főtitkárság felé 

2021-07-30 

A munkacsoport munkaterve: 
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• DXF fájlformátummal kapcsolatos  
1. kérdőív összeállítása 
2. kérdőívezés rendjének meghatározása 
3. kérdőívezés kiértékelése 
4. javaslat kidolgozás 

 

• WFS attribútum tábla  
1. attribútum tábla átdolgozási elveinek egyeztetése 
2. munkacsoport tagi javaslatok (szakáganként) 
3. kamarai munkaközi javaslat egyeztetése kamarán 

kívüli szervezetekkel 
4. javaslat egyeztetése tagozati tagsággal (szűk körű) 
5. végleges javaslati anyag és indoklás összeállítása 
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Jelenlegi DXF adatszolgáltatás 

• Kódolt rétegnevek 

• Azonos formájú,  
kódolt nevű blokkok 

• A vezetékek magasság nélküli vonalláncok 



Jelenlegi DXF adatszolgáltatás log fájl 
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178756307_20210211_103451.log 



Jelenlegi DXF adatszolgáltatás 2D-3D 
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• srsDimension=„3” esetén hibaüzenet 

• A 2D-s ábrázolás nem a közmű-üzemeltető adatszolgáltatási hiányossága 
• A Lechner Tudásközpont csak így fogadja az adatokat 

E-közmű WFS szolgáltatás kialakítása GeoServer-rel 
című segédlet: 
 
d) A kialakítás során ügyelni kell az alábbiakra: 
• karakterkódolás: UTF-8 
• helyes névterek 
• helyes objektum / mezőnevek 
Helyes geometria beállítások a schema.xsd-ben (a geometria oszlop 
típusa <xsd:element name="the_geom" type="..."> ): 
• pontszerű réteg esetében type="gml:PointPropertyType" …….. 
• poligonos réteg esetében type="gml:SurfacePropertyType„….. 

• 2 dimenziós (srsDimension="2"), 
• vetület EOV (srsName="EPSG:23700"), 
• koordináták szóköz karakterrel legyenek elválasztva ….. 



Jelenlegi DXF adatszolgáltatás leíró adatok 
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A kérdőívezés eredményei 

1.kérdés: Kamarai tagság 
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2.kérdés: MMK tagozati tagság 

Válaszadói kör létszáma: ~6000 fő 

Válaszadók létszáma: 1507 fő, ~25% 

 



A kérdőívezés eredményei 

3.kérdés: közmű-állásfoglalás 
        modul használat 
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4.kérdés: közműnyilatkozat  
     modul használat 



A kérdőívezés eredményei 

5.kérdés: tervezéstámogatás 
        modul használat 
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6.kérdés: DXF formátum                 
              ismerete 



A kérdőívezés eredményei 

7.kérdés: DXF formátum   
       használata 
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8.kérdés: DXF formátum 
             értékelése 



A kérdőívezés eredményei 
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• 10.kérdés: egyéb e-közmű problémák 



A kérdőívezés eredményei 
322 db szöveges észrevételt és javaslatot dolgoztunk fel 

1. Fólianevek módosítása szükséges 

2. Egyéni vonalstílusok kialakítása szükséges 

3. Fóliák szétválasztása egyéb tulajdonságok szerint 

4. Szintadatok leolvasásának lehetősége 

5. DXF helyett DWG formátum használata 

6. DXF feliratozás 

7. Hibásak/hiányosak a feltöltött adatok, külön adatszolgáltatás beszerzése szükséges 

8. Nehezen használható a dxf, külön konvertáló program szükséges, inkább shp-t használják 

9. Alaptérképet is le lehessen tölteni 

10. Meg van elégedve a jelenlegi DXF-el 
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2D vagy 3D ? 

• Jelenleg rögzítendő: a vezetékszakasz kezdő és végmagassága 

• Töréspontok magassága?   Egy földkábel több száz méter hosszú is lehet.  

• Nincs minden vezetékhez abszolút magasság. 

• Hálózati topológiai probléma különböző magasságú végpontoknál 

• EON elektromos 3D vonallánc, gáz 2D vonallánc 

• Lechner Tudásközpont jelenleg nem fogadja a 3D-s adatokat 

• Magassági adatok tárolása hossz-szelvény szerűen ? 

• 3D-ből bármikor előállítható a 2D 
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Jogilag alátámasztott a 3D 

• 5. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. Rendelethez 
• 2.3. A térszín alatti közművezetékek mérésekor a műszaki és térbeli 

elhelyezkedésére vonatkozó adatokat úgy kell meghatározni 3D-ben, 
hogy a felmérés adataiból a térbeli nyomvonalat a helyszínen bármikor 
rekonstruálni lehessen, egyidejűleg mérni kell a közterületi tömbhatár 
természetbeni állapotát is. 
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• E-közmű Általános Szerződési 
Feltételek     15. oldal 

5.2.2. A közművezeték-üzemeltetői 
adatszolgáltatás tartalma, követelményei 
c) Térképi adatszolgáltatás 
ii. WFS szolgáltatás előírásai: 
Amennyiben az adat három dimenziós, úgy az 
srsDimension=3 értéknek posList-en vagy szülő 
elemen kell szerepelnie. 

• E-közmű WFS szolgáltatás kialakítása 
GeoServer-rel című segédlet: 

d) A kialakítás során ügyelni kell az alábbiakra: 
• karakterkódolás: UTF-8 
• helyes névterek 
• helyes objektum / mezőnevek 
Helyes geometria beállítások a schema.xsd-ben (a geometria oszlop 
típusa <xsd:element name="the_geom" type="..."> ): 
• pontszerű réteg esetében type="gml:PointPropertyType" …….. 
• poligonos réteg esetében type="gml:SurfacePropertyType„….. 

• 2 dimenziós (srsDimension="2"), 
• vetület EOV (srsName="EPSG:23700"), 
• koordináták szóköz karakterrel legyenek elválasztva ….. 



DXF javaslat 

• Az alkalmazott fólianevek, jelkulcsi elem nevek komplett átdolgozása 
szükséges. 

• Létre kell hozni egy egységes digitális közműnyilvántartási rajzsablont. 

• Az objektumokhoz (jelenleg XTADA-ként) csatolt leíró adatok 
objektumadatként is kerüljenek csatolásra . 

• A DXF konverzióra külön szoftver fejlesztendő, mely a kamarai tagok 
számára legyen ingyenes (akár ügyféloldali alkalmazás esetében, akár 
az e-közmű rendszer funkciójaként). 

• Erősen strukturált fóliarendszer, mely a leíró adatok módosításával 
érhető el, ott kerül megfogalmazásra. 
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Jelenleg publikálandó objektumtípusok 
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Távhő hálózatok 
• TH1 Vezeték 
• TH2 Tartószerkezet 
• TH3 Akna 
• TH4 Hőbázis (erőmű) 
• TH5 Biztonsági övezet 

Hírközlési hálózatok 
• HI1 Vezeték 
• HI2 Alépítmény 
• HI3 Védőcső 
• HI4 Tápszekrény 
• HI5 Nyomvonal jelző eszközök 
• HI6 Megszakító létesítmények 
• HI7 Támszerkezetek 
• HI8 Előfizetői csatlakozási pontok 
• HI9 Biztonsági övezetek 
• HI10 Egyéb létesítmények 

Villamos hálózatok 
• EL1 Vezeték 
• EL2 Tartószerkezet 
• EL3 Biztonsági övezet 
• EL4 Átalakító és elosztó berendezések 
• EL5 KIF csatlakozó 
• EL6 Saját célú informatikai hálózat 
• EL7 Saját célú informatikai hálózati 

berendezések 
• EL8 Kandeláber 
• EL9 Lámpatest 
• EL10 Elektromos autó töltő 

Vízellátás 
• VI1 Vezeték 
• VI2 Védőcső 
• VI3 Csőátvezetés 
• VI4 Műtárgy 
• VI5 Szerelvény 
• VI6 Biztonsági övezet 

Vízelvezetés 
• VE1 Vezeték 
• VE2 Védőcső 
• VE3 Csőátvezetés 
• VE4 Csőáteresz 
• VE5 Árok 
• VE6 Műtárgy 
• VE7 Közműpótló berendezés 
• VE8 Biztonsági övezet 

Szénhidrogén hálózatok 
• SZ1 Vezeték 
• SZ2 Biztonsági övezet 
• SZ3 Szakaszoló állomás 
• SZ4 Fáklya 
• SZ5 Fáklyakert 
• SZ6 Csőhíd 
• SZ7 Szagló 
• SZ8 Irányjelző 
• SZ9 Kotrást tiltó tábla 
• SZ10 Nyomásszabályozó 
• SZ11 Védőcső 
• SZ12 Elzáró szelvény 
• SZ13 Anódágy 
• SZ14 Katódállomás 
• SZ15 Potenciálmérőhely 



Publikálandó objektumtípusok és tulajdonságaik 

Mérnökgeodéziai Konferencia                                                                                                        2021.11.06. 



Közös használatú objektumok 
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48-Vodafone Magyarország Zrt. (csak vezetéket publikál) 

102-Magyar Telekom 
210-DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
24-ELMŰ Hálózati Kft. 



1. Egységesített szerkezet 

2. Figyelembe véve csak a saját szakág, illetve társ szakágak számára is releváns 
objektumok elkülöníthetőségét 

3. Szakágon belüli önálló típusú hálózatok elkülöníthetőségét 

4. Kibővített adat igény 

5. Aktualizált értékkészletek 

6. Vonalas létesítmények 3D geometriaként történő rögzítése 

7. Relatív szint adat rögzíthetősége 

8. Pont szerű objektumok térbeli helyzetének, kiterjedésének definiálása 

9. „Szállítási mód” jellemző kiterjesztése a pontszerű objektumokra is (egyes szakágaknál) 

10. Közös használatú (több üzemeltető által érintett) objektumok publikálási módszere 

11. Tervezés alatt álló közmű projektek rögzíthetőségét (párhuzamos projektek terv szintű 
összehangolásának lehetősége). 

WFS javaslat 
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1. Vonalas létesítmény 

2. Mű/létesítmény (felületszerű, nagyobb kiterjedésű) 

3. Műtárgy (pont szerű, a társ szakágak számára is meghatározó) 

4. Műtárgy kiterjedés (felületszerű) 

5. Szerelvény (pont szerű, csak az adott szakág számára érdekes) 

6. Egyéb szakági jel 

7. Védelem 

8. Védőövezet/biztonsági övezet 

Javasolt objektum típusok 
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Vonalas létesítmény 1. 
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Vonalas létesítmény 2. 
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Vonalas létesítmény - árok 
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Vonalas létesítmény relatív mélység 
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Mű/létesítmény 1. 
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Mű/létesítmény 2. 
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Műtárgy 
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Műtárgy 
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Műtárgy 
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Műtárgy kiterjedés 
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Szerelvény 
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Szerelvény 
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Egyéb szakági jel 
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Védelem 
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Védőövezet/biztonsági övezet 
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Szakági leíró adattáblák 1. 
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Szakági leíró adattáblák 2. 
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Szakági leíró adattáblák 3. 
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Szakági leíró adattáblák 4. 

Mérnökgeodéziai Konferencia                                                                                                        2021.11.06. 



• A Hírközmű projekt során a tartószerkezet úgy építették fel, hogy 
felsorolja a tartószerkezetet alkotó elemeket és megadják azokhoz 
tartozó viszonyát (elmozdulás, elforgatás) 

 

• Szabály:ELEM1, DX1, DY1,ROT1,SCALE1; ELEM2, DX2, 
DY2,ROT2,SCALE2; …… ; ELEMn, DXn, DYn,ROTn,SCALEn 

 

 

Tartószerkezet kialakítás kód 
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• 2021.10.11. egyeztetés a Lechner Tudásközponttal, a 2021.08.02.-án 
megküldött kamarai javaslat kapcsán – munkaközi javaslati anyag 
véglegesítés 

• Lechner Tudásközpont:Gyertyánági András, Szekeres Orsolya, Szabóné Fülöp 
Éva, Biró Richárd, Lelkes György 

• Magyar Mérnöki Kamara, E-közmű Munkacsoport: Németh Gábor 

• A 3D-s geometria tekintetében Lechner Tudásközpont képviselői további 
szakmai egyeztetést tartottak szükségesnek, ezt Kamara képviselőivel a 
közeljövőben megteszik. 

• Kamara képviselőjének kérdésére válaszolva Gyertyánági András elmondta 
még, hogy jelenleg nincs pontos időbeli forgatókönyve az e-közmű rendszer 
(jogszabály, ÁSZF) változtatás folyamatának, a szándékok tényleges 
intenzitása sem ítélhető meg pontosan. 

Egyeztetés Lechner Tudásközpottal 
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Köszönöm a figyelmet! 
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