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1. A funkció leírása 

 

Közművezeték-üzemeltetői igények alapján az e-közmű rendszer közműegyeztetési ügytárának 

oszlopai módosultak. Az Aktív kérelmek megjelenítésére használt ügytárfelületen az eddigi Benyújtás 

dátuma oszlop helyett bekerült a Határidő oszlop. 

Ebben az oszlopban a közművezeték-üzemeltető felhasználója minden esetben azt az aktuális 

határidőt látja, amely az adott folyamatlépéshez kapcsolódik. Szerepelhet benne tehát érintettség 

megadásra vonatkozó határidő, nyilatkozattételre vonatkozó határidő és hiánypótlás utáni 

nyilatkozattételre vonatkozó határidő. 

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.” 

A Határidő oszlop állapotai az alábbiak lehetnek: 

- Egy jövőbeli (vagy aktuális) dátum: Ebben az esetben az ügyintézés véglegesítésére az itt jelzett 

nap végéig van lehetőség. 

- Egy múltbéli dátum: Ebben az esetben az adott kérelem a határidő elmulasztása miatt hatósági 

ügyintézés alá került, de az ügyintézési művelet (érintettség megadása vagy nyilatkozatadás) 

végrehajtható. 

- Egy „-”: Ebben az esetben a közműnek az adott kérelemmel nincs aktuális feladata, határideje, 

de az ügy még nem zárult le. Ilyen lehet például az az eset, amikor a közmű első körben 

hiánypótlást kért vagy nyilatkozott, de van olyan közmű, aki ezt nem tette meg, vagy ha egy 

kérelmező felhasználó a hiánypótlás benyújtásán dolgozik. 

- Amennyiben a figyelemfelhívó ikon megjelenik a mezőben, úgy az adott ügy a határidő lejártát 

követően automatikusan lezárásra kerül a rendszer által. 


