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1. A funkció jogszabályi háttere

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012.
(V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.
29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet által módosított e-közmű
rendelet 9/B. § (5) bekezdése alapján felülbírálhatóvá válik a nyilatkozatra felkérendő közművezetéküzemeltetők köre, melynek összeállítását az e-közmű rendszer automatikusan végzi el és ami a
közművezeték-üzemeltetők által nyújtott térképi adatszolgáltatásokon és az általuk megadott egyéb
információkon alapul.

Az e-közmű rendelet 8./B § (3) bekezdése a felelősségi kérdések tekintetében úgy rendelkezik, hogy az
így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető által üzemeltetett közmű körében felmerülő, az
elmaradt egyeztetésre visszavezethető károkozás esetén a felelősség a közműegyeztetést
kezdeményezőt terheli.

A 2018.07.10-től alkalmazandó e-közmű Általános Szerződési Feltételek tartalmazza továbbá, hogy az
így meg nem keresett közművezeték-üzemeltető a felülbírálat tényéről és az indokolásról elektronikus
értesítést kap, illetve a kérelem tartalmát megtekintheti.

2. A funkció leírása kérelmezők számára

2.1. Az automatikus kijelölés alapja

Közműnyilatkozat típusú kérelem benyújtása esetén az e-közmű rendszer a „Közművezetéküzemeltetők” oldalon biztosít lehetőséget a kérelemmel megszólítandó közművezeték-üzemeltetők
listájának véglegesítésére.
Jelen fejlesztéssel a „Bejelölt terület által érintett közművezeték-üzemeltetők (Automatikus kijelölés)”
blokkja érintett.
Ebbe a blokkba két módon kerülhet be egy közművezeték-üzemeltető.
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a) Először is a térképi adatszolgáltatásának vizsgálata alapján, amikor a közmű saját
nyilvántartása szerint a kérelemben megadott tervezési területen belül található volt
valamilyen hálózati elem, esetleg biztonsági övezet. (A vizsgálat mind publikus, mind kivételi
hálózatok esetén elvégezhető, amennyiben az adott közművezeték-üzemeltető rendelkezik a
követelményeknek megfelelő, működő térképi adatszolgáltatással.)
b) Másodszor abban az esetben, ha az adott közművezeték-üzemeltető a 324/2013 (VIII. 29.)
kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése szerint térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett (vagyis
egy kivételi kategóriába tartozik) és nem is rendelkezik ilyen szolgáltatással, de a kérelemmel
érintett településeken jelen van általa üzemeltetett közműhálózattal. Ebben az esetben az eközmű rendszer a hálózati infrastruktúra vonatkozásában semmilyen ellenőrzésre alkalmas
információval nem rendelkezik.

2.2. A felülbírálat folyamata

Amennyiben a fentiek szerint bekerül egy közművezeték-üzemeltető az automatikus kijelölést
eredményező blokkba, úgy a kérelmezőnek lehetősége van a „Kiválasztás” oszlopban kivenni a kijelölő
pipát a közművezeték üzemeltető adott szakágú hálózatának tekintetében. Erről figyelemfelhívó
üzenet is tájékoztatja a felhasználót.

Felülbírálható közmű-lista

A felülbírálati döntés meghozatalában a rendszer segítséget nyújt azzal, hogy a blokk utolsó két
oszlopában mind a publikus, mind pedig a kivételi kategóriás hálózat tekintetében közli a
felhasználóval a rendelkezésre álló információkat.
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Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a „Segédlet a közművezeték-üzemeltetők kiválasztásához
közműnyilatkozat benyújtásakor” című segédanyag tartalmazza, amely elérhető az e-epites.hu eközmű aloldalán, a Segédletek menüpontban.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy felülbírálja az e-közmű rendszer megállapítását és a
közművezeték-üzemeltetőt nem kívánja megszólítani a közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a
„Kiválasztás” oszlopban található kijelölő pipára kattintva lehetősége nyílik a jogszabály által
támasztott indoklási kötelezettségének eleget tenni.

Indoklási kötelezettség teljesítése

A kijelölő pipa eltávolítása után újabb figyelemfelhívó üzenet tájékoztatja a felhasználót az e-közmű
rendelet által megfogalmazott, felelősségre vonatkozó szabályozásról.

A felhasználó az indoklás tekintetében három lehetőség közül választhat:
a) Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása a közművezeték-üzemeltető megbízásából történik.
b) Nyilatkozom, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a
közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.
c) Nyilatkozom, hogy az indoklásban kifejtett ok(ok) miatt nem szükséges az egyeztetés
lefolytatása.
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Az első két esetben az indoklás részletezése nem kötelező, azonban a harmadik esetben kötelező
szövegesen kifejteni a felülbírálat indoklását az erre a célra kialakított mezőben. Az indoklás
megadására maximum 1000 karakter áll rendelkezésre.

2.3. A felülbírálat rendszer általi kezelése

Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a
közműnyilatkozat kérelemmel, automatikus értesítést kap a felülbírálat tényéről. A felülbírálat indokát
a közműnyilatkozatban és a kérelem adatlapon megtekintheti, továbbá az ügy részleteit is
megismerheti.
A felülbírálat ténye és indoklása minden esetben bekerül a közműnyilatkozat és kérelem adatlap
dokumentumok „Közművezeték-üzemeltetők” blokkjába, amelyet mind a kérelmező, mind a
közművezeték-üzemeltető bármikor megtekinthet.
Abban az esetben, ha egy közművezeték-üzemeltetőnek több szakágban is van olyan hálózata, amely
az automatikus érintettség-vizsgálat alapján a kérelemmel megszólítandók közé került, de a
felhasználó csak az egyik szakág tekintetében élt a felülbírálat lehetőségével, úgy a közművezetéküzemeltető a kérelemmel megszólításra kerül, ám a felülbírált szakág tekintetében a felülbírálati
információk a fent említett dokumentumokban megjelennek.
A dokumentumokban a felülbírált szakág esetén a „Kijelölés módja” pontban az „automatikus kijelölés
felülbírálva” megállapítás kerül rögzítésre és megjelenik a „Felülbírálat indoklása” és a „Felülbírálat
kifejtése” blokk. Amennyiben szöveges kifejtés nem történt, úgy a blokkban egy „-” jelzés látható.
Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a
közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a kérelembe utólag „becsatlakozni” már nincs lehetősége.
Amennyiben mégis kötelező az egyeztetés lefolytatása, úgy új kérelem benyújtása szükséges, kizárólag
az adott közművezeték-üzemeltető megszólításával.
(Tipp: Ilyenkor az újra benyújtandó kérelem a „Kérelem másolása” funkció segítségével könnyen
duplikálható, az esetlegesen kötelezően megszólítandóként megjelölt közművek felülbírálatakor pedig
szöveges indoklásként megadható az eredetileg benyújtott közműnyilatkozat száma.)
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Felülbírálat tényének és indoklásának jelzése a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumokban

3. A funkció leírása közművezeték-üzemeltetők számára

Amennyiben a közműnyilatkozat típusú kérelmet benyújtó felhasználó élt az e-közmű rendelet által
nyújtott felülbírálati lehetőséggel, és egy közművezeték-üzemeltető ilyen módon nem kerül
megszólításra a kérelemmel, az e-közmű ÁSZF értelmében az ilyen közmű értesítést kap a felülbírálat
tényéről és betekinthet a kérelembe.
A jogszabály és az ÁSZF nem fogalmaz meg kötelezettséget a kérelmezői felülbírálat útján kikerült
közművek számára, de lehetőséget biztosít arra, hogy ha a közművezeték-üzemeltető úgy ítéli meg,
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hogy a kérelmező tévesen bírálta felül az e-közmű rendszer megállapítását, úgy a rendszerben elérhető
információk alapján kapcsolatfelvételt kezdeményezzen (a rendszeren kívül).
Jelen funkciócsomag a kapcsolódó jogszabály és ÁSZF által előírtaknak megfelelően került kialakításra,
az alábbiakban kifejtett részletekkel.

3.1. Értesítések változásai

A közművezeték-üzemeltetők számára bevezetésre került egy új belső és e-mail értesítés, az alábbi
tartalommal: „Tisztelt Felhasználó! A(z) {kérelem azonosító} azonosítójú, {kérelem típusa} típusú,
{kérelem tárgya} tárgyú kérelem esetén a {közmű neve} közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetés
folyamatában való részvételre az e-közmű rendszer által automatikusan megjelölésre került. Azonban
a kérelmező élt a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel,
vagyis felülbírálta az automatikus kijelölést. Ennek megfelelően az Ön által képviselt közművezetéküzemeltető nem vesz részt az egyeztetés folyamatában. A kérelem részleteit az e-közmű rendszer
közműegyeztetési ügytárában megtekintheti. Üdvözlettel, E-közmű”

3.2. Felülbírált kérelmek megkülönböztetése a rendszerben

A közműegyeztetési kérelmeket tartalmazó Ügytárban az eddigi „Aktív kérelmek” és „Archivált
kérelmek” fülek mellett megjelent egy „Felülbírált kérelmek” fül, amely azokat a közműnyilatkozat
típusú kérelmeket tartalmazza, amelyek esetében az e-közmű rendszer a közművezeték-üzemeltetőt
kötelezően megszólítandónak jelölte, a kérelmező azonban élt a felülbírálat lehetőségével és a
közművezeték-üzemeltető végül nem került megszólításra a kérelemmel.
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3.3. A felülbírált kérelmek kezelése az ügytárban

A felülbírált kérelmekkel a közművezeték-üzemeltető felhasználója a „Műveletek” oszlopban található
ikonok segítségével végezheti el az alábbi műveleteket:
-

Megtekintheti a kérelem adatlapot

-

Megtekintheti a közműnyilatkozat pillanatnyi állapotát (érvényes nyilatkozat esetén a
hitelesített közműnyilatkozatot)

-

Kioszthatja a feladatot (kizárólag adminisztrátor jogosultsággal)

-

Archiválhatja a kérelmet

Felülbírált kérelmek az Ügytárban

Amennyiben az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó a feladatot kiosztja egy
felhasználóra, ő belső és e-mail értesítést kap a feladatkiosztás tényéről.
Egy ügyintéző jogosultsággal rendelkező felhasználó kizárólag abban az esetben látja a kérelmet az
ügytárban a felülbírált kérelmek között, ha a feladatot rá osztották.
Ha az ügyintéző, akire a feladatot kiosztották, vagy az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező
felhasználó a felülbírált kérelmek között található kérelmet archiválja, úgy a kérelem átkerül az
„Archivált kérelmek” fülre.
Az ilyen típusú kérelmek megkülönböztetésre kerülnek a rendszerben, halvány színnel jelennek meg
az archív elemek között, de esetükben az elbírálás státusza nem értelmezett.

Felülbírált kérelmek az „Archivált kérelmek” fülön
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3.4. A felülbírálat részleteinek megtekintése

A felülbírálat ténye és indoklása minden esetben bekerül a közműnyilatkozat és kérelem adatlap
dokumentumok „Közművezeték-üzemeltetők” blokkjába, amelyet mind a kérelmező, mind a
közművezeték-üzemeltető bármikor megtekinthet.
Abban az esetben, ha egy közművezeték-üzemeltetőnek több szakágban is van olyan hálózata, amely
az automatikus érintettség-vizsgálat alapján a kérelemmel megszólítandók közé került, de a
felhasználó csak az egyik szakág tekintetében élt a felülbírálat lehetőségével, úgy a közművezetéküzemeltető a kérelemmel megszólításra kerül, ám a felülbírált szakág tekintetében a felülbírálati
információk a fent említett dokumentumokban megjelennek. Ebben az esetben a kérelem nem a
felülbírált kérelmek közé kerül az ügytárban.

Felülbírálat tényének és indoklásának jelzése a közműnyilatkozat és kérelem adatlap dokumentumokban
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A dokumentumokban a felülbírált szakág esetén a „Kijelölés módja” pontban az „automatikus kijelölés
felülbírálva” megállapítás kerül rögzítésre és megjelenik a „Felülbírálat indoklása” és a „Felülbírálat
kifejtése” blokk. Amennyiben szöveges kifejtés nem történt, úgy a blokkban egy „-” jelzés látható.
Amennyiben egy közművezeték-üzemeltető a felülbírálat következtében nem kerül megszólításra a
közműnyilatkozat kérelemmel, úgy a kérelembe utólag „becsatlakozni” már nincs lehetősége.
Amennyiben mégis kötelező az egyeztetés lefolytatása, úgy új kérelem benyújtása szükséges, kizárólag
az adott közművezeték-üzemeltető megszólításával.
Az e-közmű rendszer felületén további kapcsolódó változások nem történtek.
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