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Tájékoztatás az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
 

Megjelent a Kormány 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete az egységes elektronikus 

közműnyilvántartásról. Az e-közmű egy elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló 

lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes 

felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Az e-közmű 

adatszolgáltatói az egyes közüzemi szolgáltatók, míg a felhasználók a lakosság, a tervezők, a 

közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek.  

 

Az e-közmű feladata 

Az e-közmű feladata információ szolgáltatása egyrészt helyrajzi szám alapján egy adott 

földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről, másrészt a 

közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok 

elérhetőségéről, harmadrészt tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást 

követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez. 

 

Az e-közmű részére történő adatszolgáltatás 

Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a 

közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen 

keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (közművezeték üzemeltetője). Az e-közmű 

adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt a rendelet 

1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell elindítani e rendelet hatálybalépésétől (2013. nov. 1.) 

számított 15 napon belül, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől 

számított 15 napon belül. A regisztrációt az e-közműt üzemeltető szervezet végzi. A 

közművezeték üzemeltetője a rendelet 2. és 3. mellékletének megfelelően WMS és WFS 

szolgáltatásként szolgáltatja az adatokat. A WMS, WFS szolgáltatáshoz térképszerverre vagy 

asztali térinformatikai szoftverre van szükség. Az adatokat naprakészen szükséges tartani. 

 

Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték 

a) nyomvonala, 
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b) elhelyezkedésének módja, 

c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója, 

d) szakági típusa, 

e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja. 

 

Határidők 

A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-

ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2014. január 1-jétől 

köteles naprakészen szolgáltatni. 

A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, de nem 

EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére rendeletnek megfelelően 2015. január 1-

jétől köteles naprakészen szolgáltatni. 

A közművezeték üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásában digitálisan meg 

nem lévő adatokat digitálisan az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2017. január 1-jétől 

köteles naprakészen szolgáltatni. 

 

A megoldás a Datakart Kft. e-közmű szolgáltatása 

A Datakart Kft. 1995 óta foglalkozik digitális közmű információs rendszerek kialakításával, 

közmű vezeték adatok felmérésével, nyilvántartásával és az adatok szolgáltatásával. Az e-

közművel kapcsolatos feladatok teljes spektrumát képesek vagyunk kiváló minőségben, határidőre 

ellátni. Ingyenes, nyílt forráskódú szoftvereket biztosítunk az adatok kezelésére. A felméréssel, 

digitális átalakítással, adatintegrációval, adatszolgáltatással, rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos 

feladatokat a legkedvezőbb árakon vállaljuk. 
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