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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/C. § (2) bekezdése szerint amennyiben jogszabály úgy rendelkezik, hogy a közműegyeztetés 

lefolytatására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a közművezeték-üzemeltető 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, vagy úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt tenni, 

akkor az e-közmű az ágazati jogszabályban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően a 

közművezeték-üzemeltető hozzájárulását megadottnak tekinti. Ebben az esetben az (1) bekezdés 

szerinti – a közművezeték-üzemeltető érintettségéről tett – nyilatkozatra, valamint a felügyeleti 

hatóság intézkedésére nem kerül sor. 

2. A funkció leírása kérelmezők számára 

2.1. Határidő-számítás jogalapjának kiválasztása 

 

Közműnyilatkozat típusú kérelem esetén a „Kérelem alapadatai” folyamatlépés kibővítésre került egy 

„Határidő-számítás jogalapja” nevű legördülő mezővel. Ez a mező alap esetben a 324/2013 (VIII. 29.) 

Korm. rendeletet (továbbiakban: e-közmű rendelet) tartalmazza.  

A mezőre kattintva a felhasználó ettől eltérő jogszabályt is kiválaszthat, amennyiben megítélése szerint 

a kérelmével kapcsolatos határidő-számítás alapja nem az e-közmű rendelet. A kiválasztást az 

határozza meg, hogy milyen építési tevékenységhez köthető a kérelem benyújtása. (A kiválasztható 

jogszabályok listáját a 2.2-es pont tartalmazza.) 

Például ha a kérelmező elektronikus hírközlési építmény építése kapcsán kér közműnyilatkozatot, úgy 

a 14/2013 (IX. 25.) NMHH rendeletet kiválasztása javasolt, ami a közművezeték-üzemeltetők számára 

15 napos válaszadási határidőt, ennek elmulasztása esetén pedig automatikus hozzájárulást jelent. 

A jogszabály kiválasztásakor a legördülő mező alatt elhelyezkedő információs blokkban megjelenik a 

pontos jogszabályi hivatkozás, amely a benyújtott kérelem esetén meghatározza a folyamatkezelést. 
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Határidő-számítás jogalapja mező és leírás 

2.2. Kiválasztható jogszabályok listája (2018.07.15.) 

 

a) Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet: 

9/C. § (1) A közművezeték-üzemeltetőnek – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 8 napon belül 

nyilatkoznia kell érintettségéről. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről 

további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint. Ha a 

közművezeték-üzemeltető e határidőkön belül nem ad választ, az e-közműt üzemeltető szervezet jelzi 

azt a felügyeleti hatóságnak. A felügyeleti hatóság 5 napon belül intézkedik, hogy az érintett 

közművezeték-üzemeltető a felszólítását követő 5 napon belül adja meg a nyilatkozatát. 

 

b) Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 

építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet: 



  

 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.  5 

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

FAX / +361 279 2641 

WWW.LECHNERKOZPONT.HU 

INFO@LECHNERKOZPONT.HU 

 

4. § (4) A közreműködő a nyilatkozatát a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül adja 

meg. Ha a közreműködő határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt 

tenni. 

 

c) Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi 

CXVI. törvény: 

2. § (3) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházásokkal érintett közmű- és 

energiaszolgáltató az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától 

számított 5 napon belül érdemben nyilatkozik. E határidő elmulasztása esetén a nyilatkozatot - a 

megkeresésben foglalt tartalommal - megadottnak kell tekinteni. 

 

d) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény: 

33/A. § (4) Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén  

(…) 

b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében 

az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap 

érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 

 

e) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény: 

8. § 4) Az (1) bekezdésben megjelölt beruházásokkal érintett közmű- és energiaszolgáltató az építtető 

által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított 15 napon belül 

érdemben nyilatkozik. E határidő elmulasztása esetén a nyilatkozatot – a megkeresésben foglalt 

tartalommal – megadottnak kell tekinteni. 

 

f) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet: 

2/A. § (3) Amennyiben a beruházással érintett közútkezelő, közmű- és energiaszolgáltató az építtető 

által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül 

érdemben nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
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g) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet: 

Vhr.19/B. § (4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja 

szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési 

tevékenységhez. 

 

h) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet. 

§ (7a) Ha a vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelem 

közműveket érint és a műszaki tervdokumentáció tartalma változatlan, a közmű kezelője 

(üzemeltetője) tizenöt napon belül adja meg nyilatkozatát, illetve hozzájárulását. Ha a közmű kezelője 

(üzemeltetője) a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a közmű 

kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát a megkeresésben foglalt tartalommal megadottnak kell 

tekinteni. 

2.3. Az e-közmű rendelettől eltérő jogszabályok rendszer általi kezelése 

 

Amennyiben az e-közmű rendelettől eltérő jogszabály került kiválasztásra a kérelmező által, úgy 

kérelem benyújtása után a határidők és folyamatok a kiválasztott jogszabálynak megfelelően kerülnek 

beállításra a rendszerben.  

A közművezeték-üzemeltetők számára megtörténik annak külön jelzése, hogy egy adott kérelem az 

eddigi gyakorlattól eltérő kezelést igényel. 

Amennyiben a közművezeték-üzemeltető az ilyen típusú kérelmeknél a rendelkezésére álló 

nyilatkozattételi határidőt elmulasztja, az a jogszabályoknak megfelelően a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadását eredményezi. 

Az ilyen típusú válaszadást az e-közmű rendszer felületén és a kiállított közműnyilatkozatokban is 

megkülönböztetjük, így az alábbi nyilatkozattípus kerül beállításra: „nyilatkozat a hozzájárulás feltétel 

nélküli megadásáról (automatikus)”. 
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A nyilatkozattételi határidőt elmulasztó közművezeték-üzemeltető egyedi státuszt kap a 

közművezeték-üzemeltetői válaszok oldalon: 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Közművezeték-üzemeltetői válaszok oldalon (egyedi státusz) 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Közművezeték-üzemeltetői válaszok oldalon (hiánypótlás nélkül) 

 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Közművezeték-üzemeltetői válaszok oldalon (hiánypótlással) 
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Elmulasztott határidő jelzése a közműnyilatkozatban 

 

Az ilyen típusú kérelmek esetén az elmulasztott válaszadás nem von maga után hatósági ügyintézést, 

így a nyilatkozat a határidők lejárta után automatikusan kiállításra kerül a fentiek szerint. 

3. A funkció leírása közművezeték-üzemeltetők számára 

 

Amennyiben a közműnyilatkozat típusú kérelmet benyújtó felhasználó a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. 

rendelettől (továbbiakban: e-közmű rendelet) eltérő jogszabályt jelölt meg a határidő-számítás 

jogalapjaként a benyújtáskor, úgy az e-közmű rendszerben a megjelölt jogszabálynak megfelelő 

ügykezelés megvalósítása szükséges. 

Ezekben az esetekben: 

- az e-közmű rendelet gyakorlatával ellentétben nem szükséges érintettség megadása 

- az adott jogszabályban foglalt határidő áll rendelkezésre a nyilatkozatadásra 

- a korábbi gyakorlatnak megfelelően: 

o egy hiánypótlási kör lefolytatására van lehetőség 

o a hiánypótlás kérése felfüggeszti a határidőt (csak az adott közmű határidejét!) 

o amennyiben hiánypótlás történt, úgy a hiánypótlás beérkezését követően kell 

megadni a végső nyilatkozatot 

o a hiánypótlást követően a végső nyilatkozat megadására az adott közműnek annyi 

ideje van, amennyi a nyilatkozatadási határidőből a hiánypótlás kérésekor fennmaradt 

- az e-közmű rendelet gyakorlatával ellentétben a nyilatkozattételi határidő lejártával 

o nem kerül sor hatósági ügyintézésre 
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o nincs lehetőség a határidő után nyilatkozattételre 

3.1. Értesítések változásai 

 

A közművezeték-üzemeltetők számára kiküldésre kerülő belső és e-mail értesítések szövege az alábbi 

mondattal egészült ki: „Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos kérelmek esetén a nyilatkozattételi 

határidő elmulasztása a hozzájárulás feltétel nélküli megadását eredményezi.” 

3.2. Eltérő folyamatkezelést igénylő ügyek megkülönböztetése 

 

A közműegyeztetési kérelmeket tartalmazó Ügytárban a „Határidő” oszlopban azok a kérelmek, 

amelyek esetében nem az e-közmű rendelet a határidőszámítás jogalapja, egy figyelemfelhívó ikonnal 

kerülnek megkülönböztetésre, ezzel is felhívva a közművezeték-üzemeltetők figyelmét az eltérő 

ügykezelés szükségességére. 

 

Figyelemfelhívó jelzés az Ügytárban 

A figyelemfelhívó ikon az alábbi figyelmeztető üzenetet tartalmazza: „A nyilatkozattételi határidő 

elmulasztása a hozzájárulás feltétel nélküli megadását eredményezi.” 

3.3. Határidő-számítás jogalapjának megismerése 

Azt, hogy pontosan mely jogszabály szerint számolja az e-közmű rendszer a nyilatkozattételi 

határidőket, a közművezeték-üzemeltetők felhasználói több helyen is megtalálhatják.  

A „Feladatkiosztás” és a „Nyilatkozattétel” felületek kibővültek egy „Határidő-számítás jogalapja” 

mezővel. Az egérrel a mező fölé navigálva felugró ablakban jelennek meg a határidő-számítási metódus 

alapjául szolgáló jogszabály részletei. 
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„Határidő-számítás jogalapja” mező és kapcsolódó leírás Feladatkiosztás és Nyilatkozattétel felületen 

Emellett a Kérelem adatlap és a Közműnyilatkozat is tartalmaz a „Kérelem adatai” blokkban egy új 

„Határidő-számítás jogalapja” mezőt, amely a jogszabályt nevezi meg. 

 

„Határidő-számítás jogalapja” mező a közműnyilatkozatban és a kérelem adatlapon 

3.4. Kérelmek kezelésének sajátosságai 

 

Az e-közmű eddigi gyakorlatától eltérően az ilyen típusú kérelmek esetében nem szükséges 

érintettséget megadni a rendszerben, hanem kizárólag nyilatkozattételre van lehetőség. 

Amennyiben egy kérelem kapcsán hiánypótlás történik, úgy minden olyan közműnek, aki a kérelmező 

hiánypótlásának benyújtása előtt nyilatkozatot tett vagy hiánypótlást kért, a hiánypótlásban 

benyújtott információk ismeretében véglegesítenie kell nyilatkozatát. 

A hiánypótlás kérése vagy a hiánypótlás előtti nyilatkozat megtétele felfüggeszti a nyilatkozatadási 

határidő számítását. A határidő számítása a hiánypótlás kérelmező általi benyújtását követően 

folytatódik. Minden közművezeték-üzemeltetőnek annyi ideje marad a végleges nyilatkozat 

megtételére, amennyi a hiánypótlás vagy hiánypótlást megelőző nyilatkozat megtétele után a 

nyilatkozattételi határidőből számára fennmaradt. 

Amennyiben a közművezeték-üzemeltető az ilyen típusú kérelmeknél a rendelkezésére álló 

nyilatkozattételi határidőt elmulasztja, az a jogszabályoknak megfelelően a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadását eredményezi. 
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Az ilyen típusú válaszadást az e-közmű rendszer felületén és a kiállított közműnyilatkozatokban is 

megkülönböztetjük, így az alábbi nyilatkozattípus kerül beállításra: „nyilatkozat a hozzájárulás feltétel 

nélküli megadásáról (automatikus)”. 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Kérelem története oldalon (egyedi státusz) 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Kérelem története oldalon (hiánypótlás nélkül) 

 

 

Elmulasztott határidő jelzése a Kérelem története oldalon (hiánypótlással) 
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Elmulasztott határidő jelzése a közműnyilatkozatban 

 

A közműegyeztetési ügytárban az ilyen módon lezárt kérelmek automatikusan átkerülnek az archív 

kérelmek közé, az alábbi elbírálás státusszal: 

 

 

Elmulasztott határidő jelzése a közműegyeztetési ügytárban (egyedi státusz) 

 

Az ilyen típusú kérelmek esetén az elmulasztott válaszadás nem von maga után hatósági ügyintézést, 

így a nyilatkozat a határidők lejárta után automatikusan kiállításra kerül a fentiek szerint. 

 

Az e-közmű rendszer felületén további kapcsolódó változások nem történtek.  

 


