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TÁJÉKOZTATÓ A DPMV ZRT. SZAKÁGI TERVEINEK 

EGYEZTETÉSI FOLYAMATÁBAN BEKÖVETKEZŐ 

VÁLTOZÁSOKRÓL 

TISZTELT FELHASZNÁLÓK! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szakági terveinkkel kapcsolatban változnak egyeztetési és jóváhagyási 

folyamataink 2021.január 1.-től. 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. fent említett időponttól hivatalosan is megkezdi a 

Közműegyeztetés és Tervegyeztetés teljes menetének elektronikus útra való átterelését, melyet egy 

bevezető próbaüzem előz meg. 

Ezúton tájékoztatjuk a következőkben életbelépő, vagy már életbelépett lépésekről. 

 2020. november 1. napjától a benyújtott bekötési tervekhez csak a Lechner Tudásközpont E-közmű 

rendszerén keresztül közműegyeztett terveket áll módunkban befogadni. Ezt a tervcsomagok mellé 

szükséges mellékelni, a már hitelesített *.pdf dokumentumot. Ezen dokumentum nélkül a 

tervjóváhagyás nem valósulhat meg. 

 Külön elbírálás alá kerülnek azok a tervek, amelyek közműegyeztetést nem igényelnek. Ilyen a 

mellékmérő kialakításáról (lakásmérő, locsolómérő), ikresítésről, vagy már meglévő beállásra 

történő rákötésről szóló, közterületet nem érintő tervek. Ezek elfogadása papíros formában 2020. 

december 31. napjáig történhet azon ügyfélszolgálatokon, amelyek a rendkívüli helyzet ellenére 

nyitva vannak. Ezen ügyfélszolgálatokról és nyitvatartásukról legyen kedves tájékozódni. Az új 

korlátozások miatt e tervek egyeztetése, jóváhagyása már a próbaüzemünk keretein belül történhet 

a tervjovahagyas@dpmv.hu e-mail címen keresztül, melynek díjazása a honlapunkon feltüntetett 

díjtáblázatnak megfelelően változatlanul történik. A bírálatot változatlanul az 

Üzemigazgatóságokon illetékes Szakági kolléga hagyja jóvá, csak a belső feldolgozása alakul át. 

 A korlátozások hozadékaként ügyfélszolgálataink nagyrészt bezártak, így Önök és a saját munkánk 

segítésére 2020.november.16.-tól az előrehozott időponttól megkezdődött az elektronikus 

ügymenetünk próbaüzeme. 

o Az eddigieknek megfelelően az ingatlan ellátásáról, elláthatóságról szóló tájékoztatást, 

nyilatkozatot a tervezést megelőzően (kivéve, ha a használatbavételre irányul a kérelem) be 

kell nyújtani a DPMV Zrt. részére. Ez annyiban változik, hogy a próbaüzem kezdetétől 

lehetőségük van a honlapunkon található megújult és még átmenetileg a régi nyomtatványt 

is benyújtani e-mailben a kozmuegyeztetes@dpmv.hu e-mail címen illetve az E-közmű 

felületén, mint KÖZMŰ-ÁLLÁSFOGLALÁS kérelem, ahogy korábban is. 

o A 2020.november.16. napjától lehetőségük van a Közműegyeztetés folyamatába ágyazva 

benyújtani terveiket az E-közműn keresztül közműegyeztetésre és egyben tervjóváhagyásra. 

Az egybevont ügymenetet Közműnyilatkozat kérelemként nyújthatja be nekünk és 

párhuzamosan minden szolgáltatónak közműegyeztetésre, melynek, ha tervjóváhagyást is 

szeretne a folyamatban a következő dokumentumokat szükséges mellékelni: 

http://www.dpmv.hu/
mailto:tervjovahagyas@dpmv.hu
mailto:kozmuegyeztetes@dpmv.hu
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 Az előzetesen beadott igénybejelentés (korábban Közmű elláthatósági nyilatkozat) 

és annak mellékletét képező üzemeltetői állásfoglalás azonosítási száma. (E-közmű 

felületén történt benyújtás esetén E-közmű Azonosító és Kiállított nyilatkozatunk 

Iktatószáma (KENK/XXXX/YYYY), e-mailen benyújtott kérelem esetén az 

általunk kiállított Iktatószám (KENK/XXXX/YYYY)) 

 Bekötési terv a vonatkozó Kormányrendeletek szerint előírt tartalommal, jogosult 

tervező által elkészítve, abszolút magasságok feltüntetésével, digitális formában. 

(Tervek EOV Rendszerben– Egységes Országos Vetületi Rendszerben – ábrázolva, 

Balti magassággal feltüntetve, PDF és DWG formátumban -DWG 2010-es verzióval 

is megnyitható formában) melynek tartalma: 

 EOV helyes közmű Genplan bekötővezetékekkel együtt DWG 2010 

formátumban 

 Közmű Genplan PDF 

 Esetleges egyéb dokumentumok 

o Amennyiben már rendelkeznek közműegyeztetett tervvel, azt jóváhagyásra be tudják 

nyújtani a tervjovahagyas@dpmv.hu e-mail címen, a mellékelt tervdokumentációval a 

korábbi felsorolásnak megfelelően és kiegészítve a közműegyeztetés eredményét igazoló 

KÖZMŰNYILATKOZAT KÉRELEM E-közmű által kiállított HITELESÍTETT 

válaszával. 

o Amennyiben a terv összetettsége indokolja, vagy úgy dönt a tervező, lehetősége van az 

egyesített ügymenet szétválasztására. Ez azt jelenti, hogy egy Közműgenplant EOV 

helyesen *.pdf illetve *.dwg formátumban feltölt közműegyeztetésre az E-közmű 

rendszerébe közműnyilatkozat kérelemként, mellékelve az adatszármazást igazoló 

dokumentumot a korábbi pontban említett módon. Miután kiállításra került a hitelesített 

nyilatkozat azzal együtt már a tervjóváhagyást pedig korábban említett 

tervjovahagyas@dpmv.hu e-mail címen kezdeményezheti a részletes tervdokumentáció 

összefűzött mellékelésével. 

A változásokat folyamatosan nyomonkövethetik majd a www.dpmv.hu weboldalon. Továbbá az alábbi 

linken megtalálhatják az ügymenethez szükséges nyomtatványainkat, és egy részletesebb tájékoztatást az 

ügymenetről. 

Együttműködésüket, és türelmüket az átmeneti időszakban előre is köszönjük. Kérdéseikkel, forduljanak 

hozzánk bizalommal. 

Ferenczi Ágnes Luca 

DPMV Zrt Hálózat ellenőrzési mérnök 

http://www.dpmv.hu/
mailto:tervjovahagyas@dpmv.hu
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https://dpmv.hu/nyomtatvanyok
https://dpmv.hu/nyomtatvanyok/bekotesi-tajekoztato

