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1. A dokumentum leírása 

 

Az e-közmű rendszer működésének egyik alapját a közművezeték-üzemeltetők által nyújtott térképi 

adatszolgáltatások jelentik. Ezen szolgáltatások segítségével közműnyilatkozat kérelem benyújtása 

során automatikus vizsgálatokkal, emberi beavatkozás nélkül állapítható meg az, hogy a kérelmező 

által megadott területen belül egy közművezeték-üzemeltető jelen van-e bármilyen közműhálózattal, 

ezáltal szükséges-e a kérelemmel történő megszólítása. 

 

Jelen dokumentum tartalmazza a publikus és a kivételi hálózatok lehetséges állapotait, illetve az 

eseteket, amelyek ezek kombinációiból alakulhatnak ki. 

  



 
 

 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.  3 

CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.  
TELEFON / +361 279 2640 

FAX / +361 279 2641 

WWW.LECHNERKOZPONT.HU 

INFO@LECHNERKOZPONT.HU 

 

2. A publikus hálózat négy lehetséges állapota 

 

1. Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltetőnek van működő térképi adatszolgáltatása, amely az e-

közmű számára azt az információt adta, hogy található a kérelemben megadott tervezési 

területet érintő publikus hálózati elem. 

2. Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltetőnek van működő térképi adatszolgáltatása, amely az e-

közmű számára azt az információt adta, hogy a kérelemben megadott tervezési területen belül 

nem található publikus hálózati elem. 

3. A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltető a kérelemmel érintett települések közül egyiket sem 

adta meg az e-közmű rendszerben az általa üzemeltetett publikus hálózattal érintett 

településként.  

4. Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az érintettség nem állapítható meg automatikusan. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltető a kérelemben megadott tervezési terület által érintett 

települések valamelyikén üzemeltet publikus hálózatot, azonban nem működő vagy nem 

megfelelően működő térképi adatszolgáltatása miatt a rendszer az automatikus érintettség-

vizsgálatot nem tudta elvégezni. 

3. A kivételi kategóriás hálózat négy lehetséges állapota 

 

1. Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltetőnek van működő térképi adatszolgáltatása, amely az e-

közmű számára azt az információt adta, hogy a kérelemben megadott tervezési területen belül 

található kivételi hálózati elem. 

2. Nincs kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltetőnek van működő térképi adatszolgáltatása, amely az e-

közmű számára azt az információt adta, hogy a kérelemben megadott tervezési területen belül 

nem található kivételi hálózati elem. 

3. A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltető a kérelemmel érintett települések közül egyiket sem 

adta meg az e-közmű rendszerben az általa üzemeltetett kivételi hálózattal érintett 

településként.  

4. Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert. 

Jelentése: A közművezeték-üzemeltető a kérelemben megadott tervezési területtel érintett 

települések valamelyikén üzemeltet kivételi kategóriás hálózatot, azonban nem vagy nem 

megfelelően működő térképi adatszolgáltatása miatt a rendszer az automatikus érintettség-

megállapítást nem tudta elvégezni. 
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4. A csoportba sorolás lehetséges esetei 

 

Publikus hálózat állapota Kivételi hálózat állapota Csoport 

Van publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Van kivételi hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

1 

Van publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Településen található kivételi hálózat, 
melynek elhelyezkedése nem ismert. 

1 

Van publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Nincs kivételi hálózati elem a 
kérelemben megadott területen belül. 

1 

Van publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

A kérelemmel érintett településeken 
kivételi hálózat nem található. 

1 

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az 
érintettség nem állapítható meg automatikusan. 

Van kivételi hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

1 

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az 
érintettség nem állapítható meg automatikusan. 

Településen található kivételi hálózat, 
melynek elhelyezkedése nem ismert. 

1 

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az 
érintettség nem állapítható meg automatikusan. 

Nincs kivételi hálózati elem a 
kérelemben megadott területen belül. 

2 

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az 
érintettség nem állapítható meg automatikusan. 

A kérelemmel érintett településeken 
kivételi hálózat nem található. 

2 

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Van kivételi hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

1 

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Településen található kivételi hálózat, 
melynek elhelyezkedése nem ismert. 

1 

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

Nincs kivételi hálózati elem a 
kérelemben megadott területen belül. 

2 

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

A kérelemmel érintett településeken 
kivételi hálózat nem található. 

2 

A kérelemmel érintett településeken publikus 
hálózat nem található. 

Van kivételi hálózati elem a kérelemben 
megadott területen belül. 

1 

A kérelemmel érintett településeken publikus 
hálózat nem található. 

Településen található kivételi hálózat, 
melynek elhelyezkedése nem ismert. 

1 

A kérelemmel érintett településeken publikus 
hálózat nem található. 

Nincs kivételi hálózati elem a 
kérelemben megadott területen belül. 

2 

A kérelemmel érintett településeken publikus 
hálózat nem található. 

A kérelemmel érintett településeken 
kivételi hálózat nem található. 

3 

 


