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KÖZMŰ- és ADATGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról kimondja, hogy 2017. július 1-től 
közműegyeztetés lefolytatása kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül történhet (https://www.e-epites.hu/e-kozmu). 
A fenti dátumtól kezdődően a közműegyeztetési folyamatot és a Közműegyeztetési nyilatkozat kiadását csak a megjelölt 
felületen keresztül áll módunkba lefolytatni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az MVM NET a fenti törvényi előírásoknak megfelelően nyomvonal adatait és az érintett települések 
listáját naprakészen szolgáltatja az e-közmű felé, mind a tájékoztató felületre, mind a tervezés támogatás felületére. 
 
Amennyiben a Közműegyeztetési nyilatkozat kiadásához az e-közmű felületen túli adategyeztetésre van szükség, úgy 
kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kozmu@mvmnet.hu e-mail címre küldött adategyeztetési kérelmükhöz csatolják 
a jelen tájékoztatóhoz mellékelt Adategyeztetési megrendelőlapot, valamint az érintett területről egy poligonnal körül 
határolt EOV helyes térképet (lehetőleg dwg/dxf formátumban).  
 
Ha az érintett terület megadása egyéb módon (PDF helyszínrajzok, címek felsorolása, HRSZ felsorolása) történik úgy a 
terület behatárolására és a poligon előállítására úgy mérnök óradíj kerül felszámításra.  
Adategyeztetési igényükkel kapcsolatos tájékoztatásunkat csak az Önök által beküldött Adategyeztetési 
Megrendelőlap birtokában tudjuk Önöknek megküldeni.  
 
A tájékoztató megküldése után számlázásra kerül az Adategyeztetési díj az alábbi díjtáblázat alapján.  
 
Díjak: 
 

Adategyeztetés díjszabása 

1 
Egyedi közmű bekötések adategyeztetése 
(pl. családi ház) 

Egyeztetési címenként: 3 000 Ft + ÁFA 

2 
Adategyeztetés belterületen érintettségtől 
függetlenül (utcák, egyéb közterületek) 

1 nyomvonal 10 utcáig: 6 000 Ft + ÁFA 
1 nyomvonal 10 utca felett: 20 000 Ft + ÁFA 

3 
Adategyeztetés külterületen, érintettségtől 
függetlenül 

10 km nyomvonalhosszig: 6 000 Ft + ÁFA 
10 km nyomvonalhossz felett: 20 000 Ft + ÁFA 

4 
Szerkesztés, adat összekészítés (megkezdett 
15 perces egységenként) 

20 000 Ft/óra + ÁFA 

Közműegyeztetéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek díjszabása 

1 
Helyszíni bejárás, egyeztetés, munkaterület- v. 
műszaki átadás-átvétel 

Hétköznap: 8 000 Ft + ÁFA / óra / fő 
Kiszállási költség: 150 Ft + ÁFA / km (Budapest közigazgatási 
határán kívül) 

2 Szakfelügyelet biztosítása 
Hétköznap: 8 250 Ft + ÁFA / óra / fő 
Kiszállási költség: 150 Ft + ÁFA / km (Budapest közigazgatási 
határán kívül) 

 
Kérjük, hogy az adategyeztetés díját az általunk megküldött számla alapján átutalással MVM NET Zrt. Erste Bank Hungary 
Nyrt-nél vezetett 11600006-00000000-53195540 sz. bankszámlájára szíveskedjenek megfizetni. 
 
Elérhetőségek: 
 

Telefon 06-1/202-0207 
E-mail kozmu@mvmnet.hu 

 


