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E-közmű – Statisztikai adatok (2019-09) 

A szektor regisztráció tekintetében alapvetően jól áll 
az e-közműben.  
  
99%-os , 2 cég kivételével mindenki benne van a 
rendszerben 
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E-közmű Statisztikai adatok (2019-09) 

 

A WMS Tájékoztatás szolgáltatás 94%.  
Látszanak a lila vonalak!  

 
WMS és WFS Tervezés Támogatás, alig haladja meg az 
50%-ot! 
(LTK: későbbiekben még megnő ennek a jelentősége, mert újabb 
funkcióknál lesz majd használatban, ami a távhő szektort érintő  
szolgáltatók munkáját is segíteni fogja) 
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E-közmű statisztikai adatok (2019-09) 

 
  

• A szolgáltatások minősége tekintetében a teljes közműszektort 
nézve az egyik legrosszabbak a mutatók! 

• Kétszeres a hibaarányuk a teljes átlaghoz képest  
• A legnagyobb része ezeknek timeout, de jelentős még az 

ows_exeption is. 
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Stagnálunk! 

 
  

2-5 éves állapotok uralkodnak a publikációkban 
• Szép volt, jó volt, köszönöm ennyi 

• Néha frissítünk – legtöbbször későn 
• Meglévő adatokat nem pontosítjuk (méret, magasság) 

• Az adatok 90% tájékoztatási jellegű! 
• Kiásni nem fogjuk azért, hogy pontosabban meg tudjuk mérni. 

• Még mindig vannak szolgáltatók, akik csak nyomvonalat 
publikálnak 
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E-közmű 6 éve 

• Tervezők: 
• Közműegyeztetés egyszerűsödött 
• Sajnos sokszor a „semmiért” fizetnek 

• Üzemeltetők: 
• Többlet munka: Nagyon sok kérelmező válogatás nélkül minden szóba jöhető 

közműszolgáltatót megjelöl, függetlenül a tényleges érintettségtől (amit az e-közmű a tervezési 
terület kijelölését követően automatikusan jelez), ezért nagyon sok felesleges idő megy el a nem 
érintett kérelmekre. Ez a korábbi, e-közmű előtti időkben egyáltalán nem volt jellemző. 

• LTK: 
• Fejlesztések elsősorban a közműegyeztetési folyamatokban 
• A műszaki követelmények 6 éve nem változtak: érthetetlen, értelmetlen 

• Hatóságok: 
• Más szektorban tudnak nyomást gyakorolni a szolgáltatókra, itt kevésbé 
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Elég-e a kötelező szint a jövőben? Mire volt jó az e-közmű? 

BIZTOS, hogy az e-közműt (csak) kötelezettségként kell megélni? 
Biztos, hogy ez csak egy nyűg volt az Önök számra? 
Egy dolgot talán senki vagy legalábbis nagyon kevesen vettek észre a 
kormányrendeletnek a hátterében 

Elkezdték rendbe tenni a nyilvántartásukat! 
Elkezdtek ADATBÁZIST építeni! 
Elkezdődött a jövő a korszerű üzemeltetés 
terén! 
 
HIGGYÉK EL HOGY EZ HATALMAS ÉRTÉK! 
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A legtöbb helyen még itt tartanak 

? 

? 

? 
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Mi azt mondjuk, hogy merjünk nagyot álmodni! 

KÖZÖS 
ADATBÁZIS 
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Miért válasszunk rajz szemléletű megközelítést? 

 
 
 

 Minden objektum térképhez vagy kapcsolási rajzhoz köthető a valóságban is 
 Műszaki szakemberek vagyunk és a műszaki rajz elengedhetetlen a 

gondolkodásunkban 
 Topológikus hálózatról beszélünk, melynek vizsgálatai (pl. Hidraulikai 

számítások, kizárás, hibákból eredő hálózatkiesés csak térkép segítségével 
mutatható be) 

 A más rendszerekkel történő összekapcsolás (ERP, kommunikációs 
rendszerek) „gyengeségeit” a grafikus felület kiegészíti, erősíti 

 A grafikus felület szemléletes és magáért beszél 
 A helyszín alapú lehatárolások csak így képzelhetők el (pl. ellátási körzet) 
 Adatszolgáltatás automatizálható 
 A WEB-es felhasználói felület könnyen megtanulható, jó tájékozódást biztosít 

és a vállalaton belül korlátlan számban használhatják (CAD+GIS  WEB) 
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Kínálatunkban a jövő 

 
 
 

Vállalatirányítási 
rendszer 

Központi adatbázis 

WEB CAD+GIS 
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Személyes konklúzió 

• A szektorra nézve ezek az e-közmű elmaradások nem vetnek jó fényt. 
• Főleg ha azt nézzük, hogy egy év alatt nem törtönt előrelépés 
• Átfogó vizsgálat szükséges, ami megmutatja, hogy az egyes 

szolgáltatóknál milyen jellegű hibák, hiányosságok vannak jelen  erre 
valószínűleg a MaTáSzSz informatikai bizottsága a legalkalmasabb, de az 
LTK és Önök is kellenek hozzá. 

• Törekedni kell az adatbázis technológia felé azért, hogy saját munkánkat 
meg tudjuk könnyíteni a redundáns rajzok felhagyásával és a gyorsabb 
hatékonyabb adatkinyeréssel, adatszolgáltatással 

• Merjünk nagyot álmodni! 
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Akik már tovább léptek… 
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Mottónk: 

Hőtérképet mindenkinek! 
 

Köszönöm a figyelmet! 

Cservenák Róbert - GIS rendszermérnök 

http://gis.varinex.hu 

cservenak@varinex.hu 

Tel: 20/583-7292 

mailto:cservenak@varinex.hu

