
Egységes szerkezetbe foglalva 
Lezárva: 2008. szeptember 2. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
38/2002.(VII.3.) számú 

rendelete a központi belterületi1 közműnyilvántartásról 
 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a „A helyi önkormányzatokról” 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a központi 
közműnyilvántartás (a továbbiakban közműnyilvántartás) rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén már kiépült, 
valamint a jövőben létesítendő, jelentős értéket képviselő közművezetékek 
megóvása érdekében egységes, szakszerű és naprakész közműnyilvántartás 
létrehozása és folyamatos vezetése. 
 
A rendelet célja a Nagykanizsa Megyei Jogú Város belterületén már kiépült, 
valamint a jövőben létesítendő, jelentős értéket képviselő közművezetékek 
megóvása érdekében egységes, szakszerű és naprakész közműnyilvántartás 
létrehozása és folyamatos vezetése.2 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén mindazokra a közcélú 
közművezetékekre (a továbbiakban közművezeték) kiterjed, amelyek közterületen 
közmű vállalat- és társaság, vagy más szervezet illetőleg természetes személy 
tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében, vagy fennhatóságában (a 
továbbiakban üzemeltető) vannak. 
 
A rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város teljes közigazgatási 
területének belterületi részein mindazokra a közcélú közművezetékekre (a 
továbbiakban közművezeték) kiterjed, amelyek közterületen közmű vállalat- és 
társaság, vagy más szervezet illetőleg természetes személy tulajdonában, 
kezelésében, üzemeltetésében, vagy fennhatóságában (a továbbiakban 
üzemeltető) vannak.3 
 
 
 
                                                        
1 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
2 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
3 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
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Értelmező rendelkezések 
3. § 

 
(1) Közművezetékek e rendelet alkalmazása során: 
 

a, erősáram vezetékek (energiaátvitel) 
b, gyengeáramú vezetékek (távközlés, távjelzés) 
c, vízellátási vezetékek 
d, szennyvíz és a csapadékvíz elvezetés (csatorna) vezetékei 
e, gázellátási vezetékek 
f, hőellátási vezeték 
g, egyéb termékeket szállító vezetékek tartozékaikkal 
h, egyéb célú közmű jellegű hálózat (pl.: közúti jelzőlámpa, vezetékes közösségi 
antenna, alagcsövek stb.) forgalomkörébe (szakágba) tartozó föld alatti, 
földfelszíni, illetve föld feletti vezetékek tartozékaikkal. 
 
A kőolaj és kőolajtermékek szállítási vezetékei nem sorolhatók a közművezetékek 
közé, de azok közműnyilvántartásban való szerepeltetéséről gondoskodni kell. 
 

(2) közművezetékek tartozékai: 
 

a, a vezeték műtrágya (aknák, védőcső, oszlop, alagút, csatorna stb.) 
b, az erősáramú és távközlési vezeték kivételével a vezeték szerelvénye. 

 
(3) közterület:  
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és 
közterület jellegű területek használatáról szóló 65/2001. (XII.19.) sz. 
rendelete 4. § (1) bekezdésében közterületként meghatározott területek . 

 
(4) belterület: 
 

A település közigazgatási területének hatályos szabályozási terv szerint erre 
kijelölt része.4 

 
II. fejezet 

 
A közműnyilvántartás vezetése 

 
4. § 

 
A közműnyilvántartás az Egységes Országos Térképrendszerben készült földmérési 
alaptérkép felhasználásával kell vezetni. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 A (3) és (4) bekezdésekkel kiegészítette a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-
től. 
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5. § 
 
(1) A közműnyilvántartás vezetéséről a közgyűlés által kijelölt központi 

közműnyilvántartó Kanizsa Net 2000 Kht. (a továbbiakban: közműnyilvántartó) 
gondoskodik. 

(1)5 A közműnyilvántartás vezetéséről a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 
(1) A belterületi közműnyilvántartás vezetéséről Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város jegyzője – mint elsőfokú építésügyi hatóság – /a továbbiakban: 
közműnyilvántartó/ gondoskodik.6 
 
(2) A közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az erre 

jogosult gazdasági társaság megbízása útján is elláthatja. 
Ilyen megbízás esetén, a rendeletben előforduló közműnyilvántartói feladatokat 
a megbízott gazdasági társaság látja el. 
7Ebben az esetben a közműnyilvántartásnak a következő évi feladatok 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződését úgy kell előkészíteni, hogy 
az a tárgyév december 31-ig megkötésre kerüljön.  
A vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozási díjat a következő évi 
költségvetésnek tartalmaznia kell.  
A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokba a 
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályát és a 
Városfejlesztési Osztályt be kell vonni.  

(2)8 A közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az erre 
jogosult gazdasági társasággal kötött szerződés útján is elláthatja. 
Ebben az esetben a közműnyilvántartás vezetésére vonatkozó vállalkozási 
szerződést a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell megkötni. 
A vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozási díjat a következő évi 
költségvetésnek tartalmaznia kell.  
Vállalkozási szerződés megkötése előtt az érintett szervezetekkel 
egyeztető tárgyalásokat kell lefolytatni. 

 
(2) A közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az erre 
jogosult gazdasági társasággal kötött szerződés útján is elláthatja. 
A nyilvántartás vezetésére jogosult gazdasági társaság kiválasztásakor a 
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek maradéktalan 
betartásával kell eljárni. 
A közműnyilvántartás vezetésére vonatkozó vállalkozási szerződést a tárgyévet 
megelőző év december 31-ig kell megkötni. 
A vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozási díjat a következő évi 
költségvetésnek tartalmaznia kell.9 
 
 
 

                                                        
5 Módosította a 49/2005. (X. 04.) számú Önk. rendelet. Hatályos 2005. október 10-től. 
6 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
7 Kiegészítette a 81/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2003.XII.12. 
8 Módosította a 49/2005. (X. 04.) számú Önk. rendelet. Hatályos 2005. október 10-től. 
9 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
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(3) A közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben: 
 
a) országosan egységes rendszerben és módszerrel rögzíti a 3. §-ban 

meghatározott, meglévő és kialakításra kerülő közművezetékek és tartozékaik 
térbeli elhelyezkedését és térbeli adatait, 

b) gondoskodik a közművekben bekövetkezett adatváltozások rendszeres és 
naprakész vezetéséről, ezen belül a közműnyilvántartás részeként folyamatosan 
vezeti: 

 
♦ a közműtérképeket és az átnézeti alaptérképeket, 
♦ a közműtérkép eredeti példányait, 
♦ a közműtérképek mellékleteit (nyilvántartói dokumentumok), 

valamint 
♦ működteti és folyamatosan vezeti a számítógépes nyilvántartás 

központi rendszerét. 
 

c) a közműnyilvántartásból a közművek tekintetében hiteles adatokat 
szolgáltat. 

 
d.)  10Amennyiben a közműnyilvántartás vezetését nem a 241/1997. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott építésügyi hatóság  vezeti, úgy a 
nyilvántartó 3 § (2) bekezdésében meghatározottak alapján köteles felhasználás 
céljából azt egy papíralapú  példányban az építésügyi hatóság részére 
megküldeni.  

 
e.) 11A nyilvántartó a vállalkozásokat negyedévenként, a teljes nyilvántartási 

dokumentációt tárgyév december 31-ig köteles megküldeni a d.) pontban 
meghatározott szervnek.  

 
(3) A közműnyilvántartó az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében: 
 

a.) elektronikus úton, naprakészen vezeti, tárolja és dolgozza fel a 
nyilvántartást 

 
b.) gondoskodik róla, hogy a nyilvántartás alkalmas a bekövetkezett 

változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő 
elektronikus adatszolgáltatásra   

 
c.) országosan egységes rendszerben és módszerrel rögzíti a 3. §-ban 

meghatározott, meglévő és kialakításra kerülő közművezetékek és 
tartozékaik térbeli elhelyezkedését és térbeli-, valamint az építmény 
építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 
255/2007. (X.4.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinti 
adatait 

 
d.) gondoskodik a közművekben bekövetkezett adatváltozások rendszeres 

és naprakész vezetéséről, ezen belül a közműnyilvántartás részeként 
folyamatosan vezeti: 

                                                        
10 Kiegészítette: 81/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2003.XII.12. 
11 Kiegészítette: 81/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2003.XII.12. 
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♦ a közműtérképeket és az átnézeti alaptérképeket, 
♦ a közműtérkép eredeti példányait, 
♦ a közműtérképek mellékleteit (nyilvántartói dokumentumok), 
valamint 
♦ működteti és folyamatosan vezeti a számítógépes nyilvántartás 

központi rendszerét. 
 

e.) a közműnyilvántartásból a közművek tekintetében hiteles adatokat 
szolgáltat. 

 
f.) Amennyiben a közműnyilvántartás vezetését nem a 255/2007. (X.4.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott elsőfokú építésügyi 
hatóság  vezeti, úgy a nyilvántartó köteles felhasználás céljából a 
nyilvántartást egy papíralapú és egy digitális (pdf formátumú) 
példányban az elsőfokú építésügyi hatóság részére megküldeni.  

 
g.) A nyilvántartó a változásokat negyedévenként, a teljes nyilvántartási 

dokumentációt tárgyév december 31-ig köteles megküldeni a d.) pontban 
meghatározott szervnek.12 

 
III. fejezet 

 
Szakági adatszolgáltatás a közműnyilvántartás részére 

 
6. § 

 
(1) A közterületen haladó közművezetéket az üzemeltető köteles nyilvántartani. 
 
(2) A közműszakágak nyilvántartásában az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

 
a.) a vezetékek jellemző műszaki adatait, 
b.) a vezetékszakok határpontjait, (anyaga, mérete és méret /átmérő/ változása) 
c.) a vezeték jellegét, (élő, nem élő, ideiglenes, bizonytalan) 
d.) a vezetékszakaszok hosszát, 
e.) a vezeték és műtárgyaik jellemző pontjainak vízszintes értelmű egyszeri 

bemérési adatait, 
f.) a vezeték és a műtárgyaik magassági adatait, (Balti alapszintre) 
g.) közműalagutak és védőcsatornák esetén azok méretét, anyagát, az aknák 

lejáróhelyeit, a fenékszint magassági adatait. 
 
(3) A közművezetékek üzemeltetője – a 2. §-ban meghatározott területen – a 

közművezetékben bekövetkezett és a nyilvántartást érintő változás esetén a 
nyilvántartás vezetéséhez szükséges térbeli és szakági adatokat az utolsó 
bemérés napjától számított 60 napon belül köteles a központi 
közműnyilvántartónak díjmentesen szolgáltatni digitális állományban, így 
különösen: 

 
a, a szakági részletes helyszínrajzokat, 

                                                        
12 Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
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b, a szakági áttekintő helyszínrajzokat, 
c, az üzemeltetett közművek vezetékeinek műszaki adatait, 
d, a változások átvezetéséhez a közműalaptérkép közmű jellegű (a közmű  
    alaptérképéhez viszonyított) többlettartalmában bekövetkezett változásokat. 
 

(4) Az adatszolgáltatás hagyományos papírtalpú térképek, szöveges adatok, 
valamint ezek digitális állományinak megadásával történik. 

 
(5) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott kötelezettségek teljesítését a 

közműnyilvántartó előzetes bejelentés nélkül is jogosult ellenőrizni. 
 

7. § 
 
(1) A beruházó köteles: 
 

a.) a város területén folyó közmű és mélyépítési kiviteli munkák megkezdésének 
és befejezésének várható időpontját a munkák megkezdése előtt 15 nappal a 
közműnyilvántartónak bejelenteni, 

b.) minden újonnan létesített vezetékről nyitott munkaárok állapotában elkészíteni 
vagy elkészíttetni a nyilvántartáshoz szükséges geodéziai, illetve szakági 
műszaki adatokat tartalmazó grafikus és digitális munkarészeket. 

c.) a munkavégzés bejelentésével egyidejűleg a bemérést végző szervet, 
valamint a bemérés folyamatosságát biztosító műszaki ellenőrt megnevezni, 
és a központi közműnyilvántartónak bejelenteni. 

d.) az előre nem tervezhető munkákat a munkavégzést követő munkanapon a 
közműnyilvántartónak bejelenteni. 

 
(2) Ha a beruházás a fölmérési alaptérkép tartalmában is változást eredményez, a 

beruházó köteles a külön jogszabályban („A fölmérési és térképészeti 
tevékenységről” szóló 1996. évi LXXVI. törvény) meghatározott megvalósulási 
vázrajzot is elkészíteni, és a Földhivatalnak átvezetésre benyújtani. 

 
(3) A közterületeken történő kivitelezés megkezdése előtt a közútkezelői 

hozzájárulás megkezdésének szükséges feltétele, hogy dokumentációja 
tartalmazza a nyílt árkos geodéziai bemérés megrendelőjét. 

 
 

8. § 
 
(1) Nyíltárkos beméréskor a közművezetéket és a keresztező közműveket mind 

vízszintes, mind pedig magassági értelemben meg kell határozni, valamint a 
bemérési helyrajzon jelölni. 

 
(2) A bemérési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a mérési eredmények a 

numerikus feldolgozására alkalmasak legyenek. 
 
(3) A bemérést végző szervnek meg kell felelnie az 1996. évi LXXVI. törvény és a 

földmérési és térképészeti tevékenységből szóló 16/1997.(III.5.) FM rendelet 
vonatkozó előírásainak.  
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Záradékozási kötelezettségek 
 

9. § 
 
 
(1) A bemérés helyességére utaló záradékot a közműnyilvántartó vagy az általa a 

közműnyilvántartói feladattal vagy részfeladattal megbízott vállalkozó adhatja ki. 
A bemérés geodéziai szempontból történő minősítését a beérkezéstől számított 5 
munkanapon belül jelezni kell a beruházónak (bemérési záradék) 

 
(2) A közműnyilvántartás szempontjából szükséges adatok helyességét igazoló 

záradékot a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a közműszakág adja ki a 
központi közműnyilvántartónak (közmű záradék) 

 
(3) A 7. § (2) bekezdésben említett megvalósulási vázrajzot a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási szerv (Földhivatal) látja el záradékkal. 
A bemérési és közműzáradékról, valamint a megvalósulási vázrajz 
záradékolásáról a beruházó köteles gondoskodni. A műszaki átadás-átvételi 
eljárást kizárólag ezen záradékot beszerzést követően lehet lefolytatni. 
 

(4) Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt ellenjegyzés a munkarész 
hiányossága miatt nem végezhető el, azt az ellenjegyzést végző szerv a 
kérelmezőnek hiánypótlásra visszaadja. Hiánypótlásra 15 nap áll rendelkezésre. 

 
 

A közműnyilvántartás kötelező igénybevétele 
 

10. § 
 
(1) Kötelező a közműnyilvántartó szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi 

esetekben: 
 
a, utak, járdák, terekre és más közterületek építésénél, 
b, közúti létesítmények tervezésénél, módosításánál, 
c, közterületen történő bontási munkálatok esetén – a sürgős hibaelhárítás 
kivételével-, valamint 
d, minden olyan közterületi, illetve magánépítkezés tervezésénél, mely 
közterületet érintő közcsatornázást érint. 
 

(2) Az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a beruházó köteles 
az érintett területről készített hiteles közműtérkép másolatot csatolni: 

 
a, közterületről történő, közműbekötést igénylő építési munkák, 
b, közterületi bontás, 
c, telekalakítás, 
d, közterületen történő burkolatbontás, 
e, tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén. 
 

(3) A hiteles közműtérkép-másolat a kiadás keltétől számított 3 hónappal régebbi 
nem lehet. 
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(4) A közműtérkép hiteles másolata nem helyettesíti a megvalósítási térkép 
elkészítéséhez szükséges közhiteles ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot. 

 
 

11. § 
 
(1) A közműnyilvántartó a közműnyilvántartásból való hiteles adatszolgáltatás esetén 

az 1. sz. mellékletben meghatározott közmű adatszolgáltatási díjat számítja fel. 
Az adatszolgáltatás hitelességét a térképmásolatra a közműnyilvántartó által 
elhelyezett és alábbi szövegezéssel ellátott bélyegzőlenyomat igazolja. 
az adatszolgáltatás a rendelkezésre álló adatok szempontjából hiteles, de nem 
helyettesíti az egyéb szakági közműegyezetést. 
 

(2) Díjtalan az adatszolgáltatás: 
 

a.) az önkormányzat által alapított (költségvetési szervek) részére, és közmű 
üzemeltető gazdasági társaságok, akik saját adatbázisukat térítésmentesen 
adtak át a közműnyilvántartónak, 

b.) azon közműszolgáltatók részére, akikkel az önkormányzat a közművekre 
vonatkozóan adatcsere megállapodást között, 

c.) az önkormányzat részére szerződés alapján végzett munkákhoz, beleértve az 
önkormányzat által szervezett és lebonyolított önkormányzati hozzájárulással 
megvalósuló lakossági út-, járda- és közműfejlesztéseket, 

d.) tűz, kárelhárítás vagy katasztrófa helyzet megelőzése vagy elhárítása 
érdekében, 

e.) egylakásos lakóépületre illetve lakótelekre vonatkozó építési engedélyezési 
eljárás során, 

f.) az önkormányzattal a térinformatikai együttműködési megállapodást aláíró 
felek számára saját közműnyilvántartásuk vezetéséért. 

 
(3) Nem kell fizetni az adatokban történő betekintésért, valamint a korábban kapott 

másolatoknak a nyilvántartással történő egyeztetéséért. 
 

11/A. §13 
 
(1) A nyilvántartásból a kért adathoz fűződő érdekeltség igazolása vagy 

valószínűsítése esetén adat szolgáltatható. 
 
(2) Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással, hanem kifejezetten mint 

közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot kérik kiadni, a 
közérdekű adatokra irányadó törvényi szabályok szerint kell eljárni. Ilyen 
esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a személyes adat 
törvényi fogalma alá nem eső adat adható ki. 

 
(4) A nyilvántartásból személyes adat - ha törvény másként nem rendelkezik - 

az érintett írásbeli hozzájárulása esetén adható ki. 
 
 
 
                                                        
13 A 11/A. §-al kiegészítette a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 
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Szabálysértési és záró rendelkezések 
 

12. § 
 
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb megítélés alá esik, szabálysértést követ el 

és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet előírásaiban 
foglaltakat megszegi. 

(2) A rendelet „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 52. § (1) és 58. § (1)-(2) bekezdésével, valamint „az építésügy 
körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások 
létesítésének és működésének feltételeiről” szóló 241/1997.(XII.19.) Korm. 
rendelettel összhangban kell alkalmazni. 

(2) A rendelet „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 52. § (1) és 58. § (1)-(2) bekezdésével, valamint „az 
építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról” szóló 
255/2007.(X.4.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.14 

 
13. § 

 
(1) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 
 
Nagykanizsa, 2002. július 2. 
 
 
 
 

Tüttő István s.k.     Szabóné Dr. Csányi Mariann s.k. 
polgármester       jegyző 

                                                        
14  Módosította a 38/2008. (IX. 09.) számú önkorm. rendelet. Hatályos 2008. IX. 09-től. 


