MIVÍZ Kft.

SZAKÁGI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÜLSŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET

Tájékoztató egyedi adatigénylésről és adatszolgáltatásról
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében
2017. július 1-ét követően kizárólag az E-közmű közműegyeztető rendszerén keresztül indítható el és
folytatható le a közműegyeztetési folyamat (https://www.e-epites.hu/e-kozmu). A fenti dátumtól kezdődően csak a megjelölt felületen keresztül áll módunkba a közműegyeztetést lefolytatni, valamint közműnyilatkozatot vagy közmű-állásfoglalást kiadni.
Tájékoztatjuk, hogy a MIVÍZ Kft. a fenti törvényi előírásoknak megfelelően nyomvonal adatait és az
érintett települések listáját naprakészen szolgáltatja az e-közmű felé.
A közművezetékek és műtárgyaik vagy a hozzájuk tartozó berendezések elhelyezkedéséről és az Eközmű Általános Szerződési Feltételekben foglalt műszaki paramétereiről csak tervezői jogosultsággal
rendelkező, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti az e-közmű rendszer tervezéstámogató modulján keresztül. A tervezéstámogató modul használata díjfizetéshez kötött, melyet az e-közmű üzemeltető részére szükséges megfizetnie.
Amennyiben az e-közmű felületen túli egyedi adatigénylést és adatszolgáltatást kíván igénybe venni,
úgy ezen adatokat kizárólag írásos megkeresésre (e-mail, személyesen beadott kérelem) dwg/dxf és/vagy
pdf formátumban tudjuk megadni. Igényüket társaságunk Közműnyilvántartási csoportjánál jelezhetik a
lenti e-mail címeken, illetve személyesen a Miskolc, József A. u. 78. sz. alatti központunkban (minden
munkanap 8-11 óra között). Az adatigényléskor kérjük az érintett területről egy poligonnal körül határolt
EOV helyes térképet (dwg/dxf formátumban) megküldeni, vagy az érintett ingatlan/ok hrsz.-t megadni
szíveskedjenek.
Az egyedi adatigénylés és adatszolgáltatás során kért adatok megküldése után számlázásra kerül az a
mindenkori hatályos árszabályzatunk szerinti adatszolgáltatási díjunk, melyek jelenleg:
Papír alapú térképmásolat készítése M=1:500 méretarányban:
A/4
1000 Ft+Áfa / szakág
A/3
1500 Ft+Áfa / szakág
Digitális térkép kivágat készítése M=1:500 méretarányú nyomtatott
térképekre vonatkoztatva, alaptérkép nélkül:
belterület
A/4
1500 Ft+Áfa / szakág
A/3
2000 Ft+Áfa / szakág
külterület
A/4
1000 Ft+Áfa / szakág
A/3
1500 Ft+Áfa / szakág
Kérjük, hogy az adategyeztetés díját az általunk megküldött számla alapján átutalással a MIVÍZ Kft.
számlán feltüntetett bankszámlájára megfizetni szíveskedjenek.
További tájékoztatásra a MIVÍZ Kft. Közműnyilvántartási csoportja rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken:
ügyfélfogadás: Miskolc, József A. u. 78. sz., minden munkanap 8-11 óra között
telefonszám: 46/519-360
e-mail: kozmu@miviz.hu, somogyi.agnes@miviz.hu , czinege.csaba@miviz.hu
Szakági nyilvántartási és külső
adatszolgáltatási szabályzat 2021.
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