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1. A felület elérhetősége 
 

Hatósági felhasználók számára az E-közmű rendszer az E-építés portál (https://www.e-epites.hu/) 

„Hatóságok” oldalán, Ügyfélkapus belépést követően válik elérhetővé. A bejelentkezett felhasználó 

Országos Építésügyi Nyilvántartás „Alkalmazások” fülön, az „E-KÖZMŰ” gombra kattintva éri el a 

rendszer nyitóoldalát. 

 

E-építés portál 
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     Ügyfélkapus belépés 

 

„E-KÖZMŰ” gomb 
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E-közmű nyitóoldal 
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2. Az alkalmazásról 

2.1. Leírás 

 

Az e-közmű rendszer működését az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 

29.) kormányrendelet és az e-közmű Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza. 

 

Az e-közmű rendszer az általános és sajátos építmények építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásai kapcsán ellenőrzés céljából betekintést nyújt a hatóságok számára a rendszerbe rögzített 

kérelmekbe. 

2.2. A nyitóoldal felépítése 

 

Az E-közmű hatósági nyitóoldalára érkezve az alábbi lehetőségek közül választhat a felhasználó:  

 Közműtérkép megtekintése: Tájékoztató jelleggel megtekinthetők a közművezeték- 

üzemeltetők elérhetőségei és hálózatainak térképi adatai.  

 Adattár: Az Adattár funkciók kizárólag felügyeleti hatóságok számára érhetők el. 

 Közműegyeztetési ügytár: Közmű-állásfoglalás, közműnyilatkozat és tervezéstámogatás típusú 

kérelmek betekintésére szolgáló felület.  

2.2 Az alkalmazás fejléce 

 

A navigációt segítendő a fejlécről bármelyik menüpontból közvetlenül is elérhető a Közműtérkép és a 

Közműegyeztetési ügytár menüpont. 

Az E-közmű logóra  kattintva a nyitóoldalra navigálhat.  

A fejléc jobb szélén megtalálható a bejelentkezett felhasználó keresztneve és a hatóságának neve. 
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Fejléc 

 

A felhasználó nevére kattintva elérhetővé válik a Profilmenü, amelyben elérhető a Közműegyeztetési 

ügytár és lehetőség van a saját adatok karbantartására. 

  

 

Profilmenü 
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Saját adatok 

2.3 Az alkalmazás lábléce 

 

A láblécben megjelenik az üzemeltető és a HelpDesk elérhetősége, valamint az alkalmazás verziószáma 

és története. 

 

Lábléc 

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatban kérdése van, kérjük, keresse HelpDeskünket az 

ekozmuhelpdes@e-epites.hu email-es elérhetőségen. 

  

mailto:ekozmuhelpdes@e-epites.hu
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3. Közműegyeztetési ügytár 

 

Az e-közmű rendszeren keresztül benyújtható kérelmek és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok 

elérését biztosító felület.  

 

Közműegyeztetési ügytár elérése 
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Közműegyeztetési ügytár – keresés ügyszámra 
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3.0.1. Közműegyeztetési ügytár táblázat oszlopai 

 

Azonosító: Egy 9 számjegyből álló számsor, mely a kérelem egyedi azonosítója, ügyszáma. 

 

Típus: Három féle kérelmet különböztetünk meg, ezek az alábbiak: 

 Közmű-állásfoglalás: a közművezeték-üzemeltető által kiadott, az igényelt kapacitás 

kiszolgálását biztosítani képes közműellátás meglétét vagy az elláthatóság feltételeit 

tartalmazó nyilatkozat 

 Közműnyilatkozat: a közművezeték-üzemeltető által kiadott, sajátos építményfajták 

engedélyezési eljárásához szükséges és az általános építményfajták esetében az 

építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét megalapozó dokumentum, amely 

minimálisan az építési munkák által érintett hálózatrészek biztonságos 

megközelítésének, keresztezésének, védelembe helyezésének, áthelyezésének 

érdekében szükséges műszaki feltételek előírásait tartalmazza 

 Tervezéstámogatás: Aktív kamarai jogosultsággal rendelkező felhasználók 

tervezéstámogatási kérelem benyújtásával kérelmezhetik tervezéshez szükséges 

közműhálózati adatok letöltését. 
 

Tárgy: A kérelem tárgya egy rövid, jellemzően informatív szöveg, ami az ügyszámok mellett a könnyebb 

beazonosítást segíti a felhasználók számára. 

 

Státusz: Ez az oszlop nyújt információt a kérelmek aktuális státuszáról. A rendszerben az alábbi 

kérelemstátuszok fordulhatnak elő: 

 

 Előkészítés alatt: A kérelmező még nem nyújtotta be a kérelmet, csupán megkezdte annak 

rögzítését. Az adatok a benyújtásig módosíthatók. 

 Benyújtva: A kérelem benyújtásra került egy vagy több közművezeték-üzemeltetőhöz.  

 Hiánypótlás benyújthatóságra vár: Több közművezeték-üzemeltető megszólítása esetén 

legalább az egyik hiánypótlást kért, azonban van legalább egy olyan is, aki még nem jutott 

el az első körös nyilatkozatig. Ezzel a kérelmező tájékoztatást kap arról, hogy a 

későbbiekben hiánypótlási kötelezettsége lesz. A hiánypótlás benyújtására ebben a 

státuszban nincs lehetősége.  

 Hiánypótlás benyújtásra vár: Minden közművezeték-üzemeltető válasza beérkezett, 

melyek közül legalább egy hiánypótlást kért. A közművezeték-üzemeltető számára a 

státuszba kerülést követően 30 nap áll rendelkezésre a hiánypótlás benyújtására. 

 Kérelmező nem válaszolt: A kérelmező a hiánypótlás benyújtását a jogszabály által 

megadott határidőn belül elmulasztotta megtenni. Ekkor a kérelem lezárásra kerül. 
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Amennyiben az érintett tervvel kapcsolatos egyeztetést a kérelmező le szeretné folytatni, 

új kérelem benyújtása szükséges. 

 Hiánypótlás benyújtva: A kérelmező a hiánypótlási kötelezettségét a határidő lejárta előtt 

teljesítette. A közművezeték-üzemeltetők végső nyilatkozatára vár. 

 Nyilatkozat hitelesítésére vár: Minden érintett közművezeték-üzemeltető nyilatkozott a 

kérelemről, melynek hitelesítése folyamatban van. 

 Nyilatkozat érvényes: Minden közművezeték-üzemeltető válasza beérkezett, így 

letölthetővé válik a hitelesített közműnyilatkozat (közmű-állásfoglalás, közműnyilatkozat). 

Tervezéstámogatás esetén az elkészült állományok letölthetőségét jelző státusz. 

 Nyilatkozat érvénytelen: A kérelem a jogszabállyal összhangban 180 nap (6 hónap) után 

érvénytelenné válik. 

 

Státusz frissítés időpontja: Az ebben az oszlopban szereplő dátum mutatja, hogy mikor került az adott 

kérelem az aktuális státuszba. 

 

Műveletek: Ebben az oszlopban van lehetőség a kérelmekkel kapcsolatos információk megtekintésére, 

a kapcsolódó dokumentumok letöltésére. A funkciókat különböző ikonok jelzik. Az egérmutatót az ikon 

fölé helyezve olvashatóvá válik annak jelentése. 

 

Közműnyilatkozat és közmű-állásfoglalás esetén az alábbi műveletek végezhetők:  

- Kérelem adatlap letöltése ( ): 

 

 A felhasználó által benyújtott kérelem alapadatait 

tartalmazó dokumentum PDF formátumban. 

Információt nyújt a kérelmezőről, az érintett 

területről, az építményről, megrendelőről, 

megkeresett közművezeték üzemeltetőkről és a 

kérelmező által feltöltött mellékletekről.  
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- Közműnyilatkozat letöltése/Hitelesített közműnyilatkozat letöltése ( ):  

 

A felhasználó által benyújtott kérelem alapadatait 

valamint az egyeztetés részleteit és eredményét 

tartalmazó dokumentum PDF formátumban. 

Információt nyújt a kérelmezőről, az érintett 

területről, az építményről, megrendelőről, 

megkeresett közművezeték-üzemeltetőkről és a 

kérelmező által feltöltött mellékletekről valamint az 

egyeztetésben részt vevő közművezeték-üzemeltetők 

 részletes elbírálásáról, csatolmányairól. 

 

A hiteles közműnyilatkozat abban az esetben 

letölthető, ha a kérelem státusza: „Nyilatkozat 

érvényes” státuszra vált, azaz minden megkeresett 

közművezeték-üzemeltető megadta válaszát. Ez azt 

jelenti, hogy az egyeztetés folyamata lezártnak 

tekinthető. 

 

 

 

„Mitől hiteles a Hitelesített közműnyilatkozat?”: 

 

A hitelesített közműnyilatkozat egy digitálisan aláírt PDF állomány, melyet az alábbiak alapján 

ellenőrizhet: 

1. Hitelesített közműnyilatkozat társítása Adobe Reader-hez: 
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2. Megnyitást követően láthatóvá válik, hogy az aláírás sikerült: 

 

 

3. Tanúsítvány részleteinek és kibocsátási láncának ellenőrzése: 
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- Kérelmező által feltöltött dokumentumok letöltése ( ): 

 

A kérelmezőnek lehetősége van melléklet csatolására az ügy benyújtásakor illetve - amennyiben a 

közművezeték-üzemeltető hiánypótlást kér – hiánypótláskor. A csatolmányok zip formátumban 

kerülnek letöltésre. 

 

- Közművezeték-üzemeltetői válaszok megtekintése ( ): 

 

A közművezeték-üzemeltetők által adott válaszok áttekintésére, illetve az általuk feltöltött 

dokumentumok letöltésére szolgáló felület. 

 

 

Tervezéstámogatás esetén az alábbi műveletek végezhetők: 

- Kérelem adatlap letöltése ( ) 

 

A felhasználó által benyújtott kérelem alapadatait 

tartalmazó dokumentum PDF formátumban. 

Információt nyújt a kérelmezőről, az érintett 

területről, az építményről, megrendelőről, 

megkeresett közművezeték üzemeltetőkről és a 

kérelmező által feltöltött mellékletekről.  

 

 

 

 

- Kérelmező által feltöltött dokumentumok letöltése ( ):  

A kérelmező által benyújtáskor és hiánypótláskor feltöltött dokumentumok tömörített 

állományban való letöltésére használható funkció 

- Shape állomány letöltése ( ): 
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A közművezeték-üzemeltetők által szolgáltatott vektoros hálózati adatokból összeállított 

állomány. 

 

 

3.1.  Közművezeték-üzemeltetői válaszok 

 

A kérelemmel kapcsolatos ügyintézés során a közművezeték-üzemeltetők által adott válaszok és 

felcsatolt dokumentumok áttekintésére szolgáló felület. 

A „Státusz” oszlop nyújt információt arról, hogy az adott közművezeték-üzemeltető esetében 

milyen státuszban jár az ügy. (A státuszok magyarázatát lásd lejjebb.) 

 

 

Közművezeték-üzemeltetői válaszok 
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3.1.1. Közművezeték-üzemeltetői válaszok részletezése 

 

 Az adott közművezeték-üzemeltető első vagy második körben nyilatkozott a kérelem 

kapcsán. 

 

 A benyújtott kérelem kapcsán a közművezeték-üzemeltető hiánypótló kérdést 

fogalmazott meg. 

 

 A közművezeték-üzemeltető megadta az érintettségre vonatkozó „érintett” 

válaszát, hiánypótlási kérdést tehet fel, vagy első körös nyilatkozatát adhatja meg. 

 

 A benyújtott kérelem kapcsán a közművezeték-üzemeltető nem érintett. 

 

 A közművezeték-üzemeltető nem tartotta be a jogszabályban előírt 

határidők valamelyikét. 

 

Az adott közművezeték-üzemeltető sorára kattintva megtekintheti érintettségükre adott elbírálásukat 

valamint az első és második válasz időpontját és leírását. 
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Közművezeték-üzemeltetői válaszok - részletei 

 

Az itt szereplő ikonra kattintva letöltheti a közművezeték-üzemeltető által feltöltött 

mellékleteket, melyet tömörített zip formátumban. 

 

4. Közműtérkép 

A közműtérkép az e-közmű tájékoztató rendszere, ahol tájékoztató jelleggel megtekinthetők a 

közművezeték-üzemeltetők elérhetőségei és hálózatainak térképi adatai.  
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Közműtérkép elérése 
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Közműtérkép 

4.1. Az alkalmazásban használt ikonok 

 Rétegek 

 Elem lekérdezése 

 Mérések 

 Nyomtatás 

 Hosszmérés 

 Területmérés 

 Szög- és sugármérés 
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4.2.  Térképi rétegek 

 

Közműtérkép 

4.3. Hálózatok térképi adatainak keresése 

 

Lehetőség van Település -, Cím - és Helyrajzi szám szerint keresni. 

 

Térképi rétegek 
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4.4. Elemek lekérdezése 

 

Keresett területre zoomolással megjelennek a közmű-üzemeltető által felvitt térkép-réteg adatok. 

1. „Válasszon szakágat” legördülő segítségével tudja kiválasztani a hálózat típusát 

 

Legördülő menü 

 

2. Kattintson egy vizsgálandó elemre a térképen 

 

Kijelölés 
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3. Találatra kattintás után megtekintheti az üzemeltető által rögzített téradat réteg 

tulajdonságait (Vezeték, Metaadat, Alapadat) 

 

 

Téradat rétegek tulajdonságai 

4.5. Mérések 

 

A mérési eszközök segítségével hosszt , területet , valamint szöget és sugarat  mérhet a 

térképen. 

Kattintson a mérés megkezdéséhez: 
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Mérési eszközök 

4.6. Nyomtatás 

 

A kijelölt területről nyomtatási képet készíthet (1:4 millió a legkisebb, 1:100 a legnagyobb méretarány). 
Elnevezheti, megjegyzést tehet, a nyomtatási méretarányt megváltoztathatja zoomolással, tájolást és 
formátumot (jpg, tif, pdf, png) választhat. Nyomtatást követően a választott formátumban letöltődik a 
fájl. 
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Nyomtatás után 

 

 

Generált fájl 
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5. Verziótörténet 

 

Ezen a felületen, nyomon követheti az E- közmű rendszer változásait. 

 

Verziótörténet elérése 

 


