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Megjegyzés: 
Az alkalmazási segédlet az e-építési napló demó program alapján készült. Egyes alkalmazások az „éles” 
programban eltérhetnek. 
Az alkalmazási segédlet aktualizálása folyamatos. 
 
Legutóbbi változások: 
Verziótörténet-változások résznél a 2014.11.17-i változások beemelésre kerültek. Az alkalmazásban ezek 
a változások még nem kerültek átvezetésre. Így ezeket is gondossággal olvassa el. 
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Bevezetés: 
 
Tisztelt Kolléga! 
 
Mint már köztudott, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint 
az építési naplót 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell 
vezetni. A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezések esetében az építési napló vezetését papír 
alapon kell vezetni és befejezni.  
A 336/2013 (IX. 20.) Korm. r. „2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet módosítása” részben Jogalkotó meghatározta külön, a különböző építés fajták estén az e-Építési 
napló alkalmazásának időpontjait. Így: 
a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 
2014. január 1-től;  
b) a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában: 2014. július 
1-től; 
c) a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében: 2014. október 1-től; 
d) az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október 1-től; 
 
A program megismerése közben szakcsoportunk oktatást elvállaló tagjai azzal szembesültek, hogy a 
számítógépes program alkotója, bevezetője csak általános információkat közöl a program működéséről. 
Még maga a program súgója sem ad részletes, „recept” szerű útmutatást, amivel a használata könnyen 
elsajátítható volna. 
   
Az alkalmazási segédlet összeállításával egyfajta „mankót” szeretnénk adni a szakmagyakorló kollégák, 
vagy olyan kollégák, építetők részére, akik ritkán fogják használni. A célunk, hogy a program 
használatának begyakorlásáig is, ezzel a segítséggel alkalmazni tudják.  
Törekedtünk arra, hogy az alkalmazási segédlet minden műveleti fázisban pontos útmutatót adjon lépésről 
lépésre. 
 
(Időközben, az e-épites.hu portálon megjelentek leírások, melyek már gyakorlatiasabb útmutatót adnak a 
program használatához.) 
 
Éppen ezért ez az alkalmazási segédlet csak korlátozottan terjed ki az e-Építési napló jogszabályi 
hátterére. Az e-Építési naplóról általános ismertetőket a: 
 

http://www.e-epites.hu/e-epitesi-naplo 
 honlapcímen olvashat. 
 
Az alkalmazási útmutató folyamatos szerkesztés alatt áll. Igyekszünk a program változtatásait aktualizálni. 
Ennek ellenére előfordulhatnak kisebb eltérések. 
A program verzió változtatásokról az alkalmazási segédletünk végén talál egy listát. 
Amennyiben hibát észlel az alkalmazási segédletben, kérem jelezze felénk, hogy javítani tudjuk. 
 
Mi szükséges az e-Építési napló alkalmazáshoz? 
 

• Az alkalmazóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus elérhetőséggel, melyet az 
Kormányhivatal Okmányirodákban igényelhetnek. 
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• Számítógép, megfelelő konfigurációkkal: Operációs rendszer, Segéd programok (Java, 
AdobeAcrobat, ÁNYK program), Internet kapcsolat (Lan, Wifi, Mobil internet). 
Tájékozódjon rendszergazdájánál.  

 
E-napló felépítése pár mondatban 
 
Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, vezetésének főbb 
szabályai nem változnak. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos 
Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás. 
  
Az építési napló a vezetésére vagy bejegyzésre kötelezettek számára, ügyfélkapus regisztráció után 
bárhonnan, a nap bármely szakában, elérhető. 
  
Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán 
megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától.  
 
Az e-építési napló rögzíti: 

• a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát,  
• az építési-szerelési munkák adatait,  
• az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó 

dokumentumokat. 
  

Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitása előtt. Ez az építtető feladata, aki ezzel 
megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, pl. az építési műszaki ellenőrt, mérnők tanácsadót.  
Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (építési műszaki ellenőr) kezdeményezésére 
elektronikus úton történik az Lechner Lajos Tudás Központnál (LLTK).  
A kérelem tartalmazza – engedélyköteles munkák esetén - az építési engedély számát.  
A kérelem mellékletei:  

• készenléti díj befizetésének igazolása;  
• nem építési engedélyhez kötött építési beruházás esetén az építési-közbeszerzési 

szerződés másolata;  
• szükség szerint képviseleti meghatalmazás, megbízás;  
• cég esetén adószám;  

 
Az e-építési napló több részből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően több - az e-építési 
napló részeként - fő- és alnaplót is lehet nyitni, a fő- és alvállalkozók számától függően.  
Az e-építési napló akkor minősül megnyitottnak, ha az első főnaplót megnyitották. A főnapló megnyitásával 
egyidejűleg – a tulajdonos hozzájárulásával - az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési 
területátadás is megtörténik. 
  
A fővállalkozó az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja.  
Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be, illetve a vele szerződéses viszonyban lévő 
vállalkozók naplórészeit láthatja.  
A szerződésszerű teljesítést a teljesítésigazolási napló tartalmazza és igazolja, ez képezi alapját pl. a 
jogviták rendezésének vagy a használatbavételi engedélyezést megelőző építési terület visszaadásnak is. 
 
Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet 
kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként kell 
feltölteni az elektronikus alkalmazásba. 
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Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják. Az e-építési 
napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló megnyitásával a készenléti állapota 
megszűnik, mert megnyitott állapotba került. Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az 
utolsó naplórészt is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon 
teljesen be nem fejeződött és a legutolsó terület-visszaadási aktus is le nem zárult.  
A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi 
tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani. 
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Szerepkörök: 
 
Az e-Építési naplót használók szerepköre változatlan a papír alapú építési naplóba bejegyzőkhöz képest. 
Bejegyezni, betekinteni az építési naplóba csak annak van joga, aki valamilyen szerepkört kapott és 
elfogadott, vagy Hatósági jogkörrel van felruházva. 
 
Építés közbeni szerepkörök: 

1. Építető(k); 
2. Műszaki ellenőr (Szakági műszaki ellenőrök); 
3. Fővállalkozó kivitelező(k) � alvállalkozó foglalkoztatása esetén Megrendelő vállalkozó 

kivitelező(k); 
4. Fővállalkozó és Alvállalkozó kivitelező(k) Felelős műszaki vezetője; 
5. Tervezői művezető; 
6. Fedezetkezelő; 
7. Hatósági ügyintézők; 

Megjegyzés: Az egyes szereplők fogalmait lásd a „191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, III. Fejezet: Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői” 
résznél. 

Főbb munka részek: 
 
S.sz. Esemény Felelős Kész 
0. Jogerős és végrehajtható építési engedély megléte. Építető  
1. Belépés e-Építési napló programba. Minden szereplő  
 - Ügyfélkapus belépési jogosultság megléte. Minden szereplő  
2. Napló Ügyfél Jel (NÜJ) létrejötte. Minden szereplő  
 - Saját adatok felvitele. Minden szereplő  
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3. Projekt e-naplójának készenlétbe helyezése.   
 - Igény benyújtása. Építető (vagy megbízottja)  
 - Igény jóváhagyása + visszaigazolási kód átadása az 

építtetőnek vagy meghatalmazottjának  
Építésfelügyeleti hatóság  

 - Visszaigazolás elfogadása egyszer használatos kóddal  Építető (vagy megbízottja)  
4. e-Főnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Építető – 

Fővállalkozó(k) között fővállalkozói szerződésenként 
  

 - Vállalkozói szerződés(ek) kötése (külön papír alapon) Építető – Fővállalkozó 
kivitelező(k) 

 

 - Adatok felvitele Építető (vagy megbízottja)  
 - e-főnapló kivitelezői szerepkör kiosztás + visszaigazolási 

kód átadása fővállalkozó kivitelezőnek  
Építető (vagy megbízottja)  

 - Fővállalkozó kivitelező szerepkör elfogadása egyszer 
használatos kóddal  

Fővállalkozó(k)  

5. Műszaki ellenőr(ök) megbízása   
 - Megbízási szerződés(ek) megkötése (papír alapon); Építető – Műszaki ellenőr  
 - Szerepkör kiosztás Műszaki ellenőr(ök) Építető (vagy megbízottja)  
 - e-napló Műszaki ellenőri szerepkör elfogadása egyszer 

használatos kóddal  
 

Műszaki ellenőr(ök)  

6. Felelős műszaki vezető(k) megbízása (Fővállalkozó 
kivitelezőnkként / Alvállalkozó kivitelezőnként, 
jogosultságonként) 

  

 - Megbízási szerződés(ek) megkötése, vagy alkalmazotti 
szerződés, munkaköri leírás megléte. 

Fővállalkozó kivitelező / 
alvállalkozó kivitelező – 
Felelős műszaki vezető(k) 

 

 - Szerepkör kiosztás Felelős műszaki vezető(k) Fővállalkozó kivitelező / 
Alvállalkozó kivitelező 

 

 - e-napló Felelős műszaki vezetői szerepkör elfogadása 
egyszer használatos kóddal  

Felelős műszaki vezető  

7. Munkaterület átadás-átvétel Építető – Fővállalkozó 
kivitelező között 

  

 - Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása 
(Történhet papír alapon, de e-naplóhoz mellékletként 
csatolva, vagy e-naplóba eseti bejegyzésként.)  

Építető (vagy megbízottja) – 
Fővállalkozó kivitelező 

 

 - Munkaterület átadás visszaigazolás egyszer 
használatos kóddal  

Építető (vagy megbízottja)  

 - Munkaterület átvétel visszaigazolás egyszer használatos 
kóddal  
 

Fővállalkozó kivitelező  

 - Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv feltöltése 
mellékletek közé (amennyiben papír alapon történt) 

Építető (vagy megbízottja)  

8. e-Alnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) 
Megrendelő vállalkozó kivitelező – Alvállalkozó 
kivitelező(k) között alvállalkozói szerződésenként 

  

 - Alvállalkozói szerződés(ek) kötése (külön papír alapon) Megrendelő vállalkozó 
kivitelező  - Alvállalkozó 
kivitelező 

 

 - Adatok felvitele Megrendelő vállalkozó  
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kivitelező 
 - e-alnapló kivitelezői szerepkör kiosztás + visszaigazolási 

kód átadása alvállalkozó kivitelezőnek  
Megrendelő vállalkozó 
kivitelező 

 

 - Alvállalkozó kivitelező szerepkör elfogadása egyszer 
használatos kóddal  

Alvállalkozó kivitelező(k)  

9. Felelős műszaki vezető(k) megbízása (Alvállalkozó 
kivitelezőnkként, jogosultságonként)  
Végrehajtása 6. pont alapján. 

Alvállalkozó kivitelező – 
Felelős műszaki vezető(k) 

 

10. Munkaterület átadás-átvétel Megrendelő vállalkozó 
kivitelező – Alvállalkozó kivitelező között 
Végrehajtása 7. pont alapján. 

Megrendelő vállalkozó 
kivitelező  - Alvállalkozó 
kivitelező 

 

11. Egyéb szerepkörök kiosztása: További napló vezetésre 
jogosult; Munkavédelmi koordinátor; Tervezői művezetés; 
stb; minden szinten azonos módon.  

  

 - Megbízási szerződés megkötése (papír alapon); Megbízó – Megbízott  
 - Szerepkör kiosztás 

Végrehajtása pl. 6. pont alapján. 
Jogosultsággal rendelkező 
Megbízó és Megbízott 

 

12. e-főnaplók, e-alnaplók vezetése (napi jelentés)  Napló vezetésre 
kötelezettek (Felelős és 
jogosult) 

 

13. Eseti bejegyzések készítése e-főnaplókba, e-alnaplókba Szerepkör és hozzáférési 
jogosultság szerint  

 

14. Offline napi jelentés készítése. (Amennyiben nem áll 
rendelkezésre internetes kapcsolat.) 

Napló vezetésre 
kötelezettek (Felelős és 
jogosult) 

 

15. Offline eseti bejegyzés készítése. (Amennyiben nem áll 
rendelkezésre internetes kapcsolat.) 

Szerepkör és hozzáférési 
jogosultság szerint  

 

16. Napló vezetés jogosultság átadása és visszavétele. Szerepkör és hozzáférési 
jogosultság szerint  

 

17. Az e-főnapló és e-alnapló mellékleteinek feltöltése Szerepkör és hozzáférési 
jogosultság szerint  

 

18. e-főnapló, vagy alnapló zárása.   
 - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítés 

igazolási jegyzőkönyv kiállítása (Papír alapon, de feltöltve 
mellékletek közé / vagy e-naplóban eseti bejegyzésként) 

Építető – Fővállalkozó 
kivztelező; 
Megrendelő kivitelező – 
Alvállalkozó kivitelező 

 

 - Munkaterület visszaadás visszaigazolás egyszer 
használatos kóddal  
a) Építető és Fővállalkozó kivitelező között 
b) Megrendelő kivitelező és Alvállalkozó között 

a) Fővállalkozó kivitelező  
b) Alvállalkozó kivitelező 

 

 - Munkaterület visszavétel visszaigazolás egyszer 
használatos kóddal  
a) Építető és Fővállalkozó kivitelező között 
b) Megrendelő kivitelező és Alvállalkozó között 
 

a) Építető 
b) Megrendelő kivitelező 

 

 - e-főnapló zárása /e-alnapló zárása Építető / Megrendelő 
kivitelező 

 

19. e-napló zárása Építető (vagy megbízottja) 
vagy LLTK bírósági 
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határozat alapján 
20. e-építési naplók nyomtatása Szerepkör és hozzáférési 

jogosultság szerint  
 

21. e-napló a használatbavételi engedélyben Építésügyi hatóság  
 
 
1.  Belépés e-Építési napló programba 
 
1.1 Internet böngészőbe beírni: http://www.e-epites.hu/ 
1.2 � Építési napló alkalmazás 
 

 
 
1.3 Alkalmazások fül � e-építési napló ikon 

 
 

 
1.4 Oktató verzió: https://enaplo.e-epites.hu/enaplo_demo/ vagy www.e-epites.hu / OÉNY alkalmazás 

/ Bemutató alkalmazások / e-Építési napló demó 
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1.5 � Belépés ÜK-n keresztül; 
1.6 Rendszer átvisz az ügyfélkapuhoz: 
 

 
 

• Felhasználói név beírása; 
• Jelszó beírása; 
• Belépés; 
• Rendszer visszavisz az e-napló oldalára; 
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2. Napló Ügyfél Jel (NÜJ) létrehozása, saját adatok felvitele 
Leírás: 

• Ügyfélkapuval csak természetes személyek rendelkeznek. Szükséges az ügyfélkapun 
belépő természetes személyek és az általuk képviselt szerepkörök és vállalkozások 
összerendelése. 

• Az első ügyfélkapus belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok 
és a képviselt cégek adatainak rögzítésével létrejön egy személyes „profil”, melyhez a 
rendszer egy 9 jegyű azonosítót rendel, a NÜJ-t. 

• Az alkalmazásban rögzített saját és képviselt cég adatok módosíthatóak. 
• A NÜJ a használat során nem változik, adott ügyfélkapuhoz tartozik.  
• A NÜJ az alkalmazás használatához elengedhetetlen, ezért minden szerződéses 

partnernek ismernie kell a másik NÜJ-ét. 
• Szükséges a NÜJ ismerete az elektronikus naplók készenlétbe helyezéshez, szerepkörök 

kiosztásához, események visszaigazolásához. 
 
Menete: 
Az e-építési napló rendszerébe első alkalommal belépve a program, a belépő személyhez rendel egy 
azonosító számot, ami többet nem változik. Ezt a számot célszerű feljegyezni, mert többször meg kell adni 
a munkák során. A NÜJ bármikor leolvasható a rendszerbe lépve. 
 
Saját adatok megadása 
 
Leírás:  
Ha már megkaptuk a NÜJ-t, szükséges a saját adatok kitöltése. A rendszer a későbbiekben ezeket az 
adatokat is fogja alkalmazni. 
Alkalmazza: Minden szereplő. 
 
Menete: 

1. „Saját adatok” fül � „Személyes profil”; „Kamarai adatok”; „Képviselt cégek” 
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2. „Személyes profil” 

Alkalmazza: Minden szereplő 
NÜJ: A rendszer automatikusan kitölti. 
Név: A rendszer automatikusan kitölti. 
Anyja neve:  
Születési dátum: 
Születési hely:  
Lakcím:  
Telefon:  
e-mail:  
� Mentés gomb 
 

3. „Kamarai adatok” � „Új kamarai névjegyzéki szám felvitele” 
Alkalmazza: Szakmagyakorló (Műszaki ellenőr, Felelős műszaki vezető, Tervező, Szakértő)  
Kamara: Legördülő menüből kiválasztani a megfelelő kamarát 
Névjegyzéki szám: Célszerű az érvényességi időt itt is megadni, hogyha lejár az érvényesség 
menet közben, és meg kell újítani, akkor pontosan lehessen azonosítani a régit is. Az építés 
közbeni jogosultság változást újból fel kell itt vezetni. 
Érvényesség: Naptárból kiválasztani.  
� Mentés gomb 
 
Egy adott névjegyzéki szám újból nem szerkeszthető, módosítható. Így mentés előtt alaposan 
nézze át a kitöltött adatokat!  
 

4. „Képviselt cégek” � „Új képviselt cég felvitele” 
Alkalmazza: Minden szereplő, aki céget képvisel az e-naplóban. 
Adószám (adóazonosító jel):  
MKIK reg. szám (Iparkamarai regisztrációs szám):  
Cég megnevezés:  
Cégjegyzékszám:  
Székhely:   
� Mentés gomb 

 



Veszprém Megyei Mérnök Kamara 
e-Építési napló alkalmazási segédlet 
 

2014.11.17-i állapot 
Összeállította: VMMK Építési tagozat  
 

 
3. Projekt e-naplójának készenlétbe helyezése
 
Leírás: (Utolsó változtatás: 2014.11.17.)
Az e-napló készenlétbe helyezését 
megnyílik adott építés vonatkozó 
nyomtatványboltba és vásároltunk egy pa
elektronikusan történik mindez.) 
 
Menete: 
 
Igény benyújtása (Előkészületek
 
Felelős: Építető (vagy megbízottja)
 

1. Felső menüsoron a „Készenlétbe helyezések”

 
2. „Új e-napló nyitási kérelem benyújtása”

3. A megnyíló lapon adjuk meg a készenlétbe helyezés alapadatait az alábbiak szerint:
• Sorszám mező:

mentésekor.) 
• E-napló neve:  
• Építtető NÜJ: 

alkalmazás, ez az Ön személyes azonosítója az e
• Kapcsolattartás:

elektronikus (e-mail alapú) vagy hagyományos postai úton történő lehet. Javasolt az e
mailt választani. 

• E-napló típus: Kiválasztani a megfelelőt: „Engedély, bejelentés nélkül végezh
engedélyhez kötött / Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó / Sajátos építmények / 
Tudomásulvételi eljárás”

• Illetékes hatóság:
megjelenő listából válasszuk ki a hatóságot
engedélyen szerepel.

• Megjegyzés:  
• Számított érték: 

értéket kell beírni.
• Meghatalmazás:

meghatalmazottja”
építési napló készenlétbe helyezésével, meghatalmazást kell adnia. 
képviselő esetén a meghatalmazó adatat

naplójának készenlétbe helyezése 

(Utolsó változtatás: 2014.11.17.) 
napló készenlétbe helyezését építtetőnek kell kérelmeznie LLTK felé. 

megnyílik adott építés vonatkozó e-építési napló felülete. (Úgy kell elképzelni, 
nk egy papír alapú naplót, és arra ráírtuk az építés megnevezését
 

(Előkészületek) 

Építető (vagy megbízottja) 

Felső menüsoron a „Készenlétbe helyezések” menüpontba belépni; 

 
napló nyitási kérelem benyújtása” feliratra kattintani; 

 
A megnyíló lapon adjuk meg a készenlétbe helyezés alapadatait az alábbiak szerint:

szám mező: (Nem szerkeszthető, automatikusan tölti ki az alkalmazás a kérelem 

 (Napló Ügyfél Jel – nem szerkeszthető, automatikusan tölti ki az 
alkalmazás, ez az Ön személyes azonosítója az e-napló rendszerben.

solattartás: Megadni a kérelemmel kapcsolatos kapcsolattartás módját, mely 
mail alapú) vagy hagyományos postai úton történő lehet. Javasolt az e
 
Kiválasztani a megfelelőt: „Engedély, bejelentés nélkül végezh

engedélyhez kötött / Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó / Sajátos építmények / 
Tudomásulvételi eljárás” 
Illetékes hatóság: Az illetékes hatóság településének nevét elkezdeni begépelni és a 
megjelenő listából válasszuk ki a hatóságot. Az illetékes hatóság megnevezése az építési 
engedélyen szerepel. 

Számított érték: Kötelező megadni. Ide a tervező által, jogszabály álapján kiszámított 
értéket kell beírni. 
Meghatalmazás: „Saját nevében / Természetes személy meghatalmazottja / 
meghatalmazottja” közül választhatunk. Abban az esetben, ha Építető mást bíz meg az e
építési napló készenlétbe helyezésével, meghatalmazást kell adnia. 

lő esetén a meghatalmazó adatat is rögzíteni kell.” 
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 Kérelem elfogadásával 
Úgy kell elképzelni, mint mikor elmentünk a 

, és arra ráírtuk az építés megnevezését. Csak itt 

A megnyíló lapon adjuk meg a készenlétbe helyezés alapadatait az alábbiak szerint: 
(Nem szerkeszthető, automatikusan tölti ki az alkalmazás a kérelem 

nem szerkeszthető, automatikusan tölti ki az 
napló rendszerben. 

Megadni a kérelemmel kapcsolatos kapcsolattartás módját, mely 
mail alapú) vagy hagyományos postai úton történő lehet. Javasolt az e-

Kiválasztani a megfelelőt: „Engedély, bejelentés nélkül végezhető / Építési 
engedélyhez kötött / Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó / Sajátos építmények / 

Az illetékes hatóság településének nevét elkezdeni begépelni és a 
z illetékes hatóság megnevezése az építési 

Kötelező megadni. Ide a tervező által, jogszabály álapján kiszámított 

„Saját nevében / Természetes személy meghatalmazottja / Jogi személy 
közül választhatunk. Abban az esetben, ha Építető mást bíz meg az e-

építési napló készenlétbe helyezésével, meghatalmazást kell adnia. „Meghatalmazott 
 „Kérem, adja meg a 
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meghatalmazó természetes személy adatait, majd a meghatalmazást töltse fel a készenléti 
tárhelyre!”  
Lásd mellékletet: Meghatalmazás 

• Meghatalmazó természetes személy / Jogi személy adatai: Kitölteni a kért adatokat. 
• Megjegyzés 

� Mentés gombra kattintani. � „Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
A mentéssel a kérelem állapota „Előkészítés”-re változik. 
 

4. „Építési helyszínek” / Új építési helyszín felvitele. 
Adatok kitöltése: 

• Hrsz:  
• Építési, szerelési munka neve:  
• Cím: 
• Elsődleges helyszín �: „több helyszín esetén jelölje az elsődleges helyszínt” 

� „Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

5.  „Engedélyek” / „Új engedélyek felvitele” 
• Kiadó hatóság: (Az engedélyező hatóság nevéhez kattintsunk a Kiadó hatóság lenyíló 

listára majd a hatóság nevét kezdjük el begépelni és válassza ki a megjelenő listából.)  
• Iratazonosító: ÉTDR engedély iratazonosító megadása. 
• Egyéb engedély: Ha nincs ÉTDR (pl. nem engedélyköteles munka), akkor az egyéb 

vonatkozó engedély száma. 
� „Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

6. „Tervezők” / „Új tervezők felvitele” 
• Tervező név:  
• Terv típusa: „Engedélyezési / Kiviteli”  
• Telefonszáma:  
• Lakcím:  
• Tervezési típus: A lenyíló listára kattintva válasszuk ki a megfelelő tervezési típust. 
• Cégnév:  
• Névjegyzéki szám:  
• Megjegyzés: Opcionális. 
Tervezőnként és terv fajtánként fel kell vinni az adatokat. 

� „Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

7.  „Tervnapló” / „Új tervnapló dokumentáció felvitele” 
• Megnevezés:  
• Típus: Legördülő menüből kiválasztani 
• Rövid leírás: 
• Megjegyzés: 
• Dátum: Kiválasztani 
• + Dokumentumok (jpg., pdf.) csatolása: Gombra kattintani � Dokumentum tallózása � 

Mentés 
� „Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

8. „Készenléti tárhely dokumentumai” 
• Megnevezés: 
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• Típus: Legördülő menüből kiválasz
• Rövid leírás: 
• Megjegyzés: 
• Dátum: Kiválasztani
• + Dokumentumok (jpg., pdf.) csatolása:

Mentés számítógép tárhelyére. Programban a 
Gombra  kattintani 

 
� „Mentés” gombra kattintani. 
 

9. „Készenlétbe helyezés megrendelése
számára az e-napló készenlétbe helyezési kérelmé
 

10. Megjelenő üzenet: 

E-napló készenlétbe helyezés megrendelése

 Tudnivalók a megrendelés menetér
 
Az e-napló készenlétbe helyezésért rendszerhasználati díjat kell fizetni. A fizetend
alkalmazás a megadott számított érték alapján határozza meg. A díjtáblázatot az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 1. melléklet tartalmazza.  
 
A felületen megadott adatok alapján díjbekér
Akkor tudjuk elfogadni a készenlétbe helyezési kérelmet, amikor beérkezik a befizetés, és feldolgozzuk.
Miután elfogadtuk a készenlétbe helyezési kérelmet, elküldjük a
igényelne, kérjük, mailben jelezze a helpdesk (enaplohelpdesk@e
 
Kérem, a felületen adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat, a díjbekér
készül. 

 
11. Számlázási adatok:  

• Fizetés módja:  
• Megrendelő neve:
• Adószám: 
• Cím: 
• Postázási cím: 

� „Megrendelés” gombra kattintani.
� „Megrendelését sikeresen elfogadtuk” Üzenet:
 
„A letölthető díjbekérő tartalmazza a számlaszámot ahova utalnia kell, a fizetendő összeget, a 
közleményt. A díjbekérő a felületről utólag is letölthető.
 
A befizetések megfeleltetése a közlemény rovat és a befizetett összeg alapján történik. Kérem, 
ezeket az adatokat a befizetésnél pontosan adja meg, mert csak azokat a befizetéseket fogadjuk 
el, ahol pontos egyezőséget találunk, ellenkező esetben a befizetett összeget visszautaljuk!
 
Kérem, a befizetést igazoló dokumentumot a készenléti tárhelyre töltse fel.
 

Legördülő menüből kiválasztani (Meghatalmazás / Átutalási bizonylat / Egyéb)

Kiválasztani 
+ Dokumentumok (jpg., pdf.) csatolása: Dokumentum szkennelése vagy fotózása 
Mentés számítógép tárhelyére. Programban a + Dokumentumok (jpg., pdf.) csatolása

kattintani � Dokumentum tallózása � Mentés 

„Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben

Készenlétbe helyezés megrendelése” gombra kattintani; � „Biztos hogy elküldi a hatóság 
napló készenlétbe helyezési kérelmét?” � „Igen” gombra kattintani.

napló készenlétbe helyezés megrendelése  

Tudnivalók a megrendelés menetér ől és az e-napló készenlétbe helyezésér ő

napló készenlétbe helyezésért rendszerhasználati díjat kell fizetni. A fizetendő összeget az e
alkalmazás a megadott számított érték alapján határozza meg. A díjtáblázatot az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 

 

ületen megadott adatok alapján díjbekérő készül, ezt a felületről le is tudja tölteni.
Akkor tudjuk elfogadni a készenlétbe helyezési kérelmet, amikor beérkezik a befizetés, és feldolgozzuk.
Miután elfogadtuk a készenlétbe helyezési kérelmet, elküldjük a végleges e-számlát. Ha hagyományos számlát 
igényelne, kérjük, mailben jelezze a helpdesk (enaplohelpdesk@e-epites.hu) felé.  

Kérem, a felületen adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat, a díjbekérő a rögzített adatok alapján 

 
Megrendelő neve: 

 
„Megrendelés” gombra kattintani. 

esen elfogadtuk” Üzenet: 

A letölthető díjbekérő tartalmazza a számlaszámot ahova utalnia kell, a fizetendő összeget, a 
díjbekérő a felületről utólag is letölthető. 

A befizetések megfeleltetése a közlemény rovat és a befizetett összeg alapján történik. Kérem, 
ezeket az adatokat a befizetésnél pontosan adja meg, mert csak azokat a befizetéseket fogadjuk 

zőséget találunk, ellenkező esetben a befizetett összeget visszautaljuk!

Kérem, a befizetést igazoló dokumentumot a készenléti tárhelyre töltse fel.
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Átutalási bizonylat / Egyéb) 

Dokumentum szkennelése vagy fotózása � 
+ Dokumentumok (jpg., pdf.) csatolása 

Rendben 

„Biztos hogy elküldi a hatóság 
a kattintani. 

napló készenlétbe helyezésér ől 

ő összeget az e-napló 
alkalmazás a megadott számított érték alapján határozza meg. A díjtáblázatot az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 

l le is tudja tölteni.  
Akkor tudjuk elfogadni a készenlétbe helyezési kérelmet, amikor beérkezik a befizetés, és feldolgozzuk.  

számlát. Ha hagyományos számlát 

ő a rögzített adatok alapján 

A letölthető díjbekérő tartalmazza a számlaszámot ahova utalnia kell, a fizetendő összeget, a 

A befizetések megfeleltetése a közlemény rovat és a befizetett összeg alapján történik. Kérem, 
ezeket az adatokat a befizetésnél pontosan adja meg, mert csak azokat a befizetéseket fogadjuk 

zőséget találunk, ellenkező esetben a befizetett összeget visszautaljuk! 

Kérem, a befizetést igazoló dokumentumot a készenléti tárhelyre töltse fel. 
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Amennyiben az LLTK a szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az e
kérelmét és a beérkezett utalás is megérkezik és megfeleltethető, az LLTK az e
helyezi. A készenlétbe helyezés a néhány napot vehet igénybe.
 

 Díjbekérő nyomtatása (PDF)
 
Megrendelés azonosító:
 
Közlemény: ENA568453209/2939
a végösszeg bruttó: 0,- Ft
� „Rendben” gombra kattintani.
 

Szolgáltatás díja: 2014. július 1
amely az e-napló vezetése során alkalmazott Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szól.
rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban 
meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy 
lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren ke
házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni
(8) A rendszerhasználati díjat az e
Megfizetés hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e
(9) Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül 
átutalással visszatéríti. 
 
1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm.

   A 
1 e-építési napló vezetési kötelezettséggel 

érintett építmény
 

az építésügyi bírság megállapításának 
részletes szabályairól szóló 245/2006. 

(XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított 
építmény értéke

2 0 - 50.000.000 Ft
3 50.000.001 - 100.000.000 Ft
4 100.000.0001 - 250.000.000 Ft
5 250.000.001 - 500.000.000 Ft
6 500.000.001 - 1.000.000.000 Ft
7 1.000.000.001 Ft felett

  

 

  Megrendelését sikeresen elfogadtuk!
A letölthető díjbekérő tartalmazza a számlaszámot, amelyre utalnia kell, továbbá a fizetend
díjbekérő a felületről utólag is letölthető
A befizetéseket a közlemény rovat és a befizetett összeg alapján azonosítjuk. Ezért kérjük, ezeket az adatokat pontosan 
adja meg a befizetésnél.  
Amennyiben akár a közlemény, akár az összeg hibásan szerepel, a befizetett összeget visszautaljuk!
 

Amennyiben az LLTK a szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az e-napló készenlétbe helyezési 
és a beérkezett utalás is megérkezik és megfeleltethető, az LLTK az e

helyezi. A készenlétbe helyezés a néhány napot vehet igénybe.” 

Díjbekérő nyomtatása (PDF) 

Megrendelés azonosító: 00002215 Fizetés módja: díjmentes 

ENA568453209/2939 Fizetendő: 0,- Ft + 0% ÁFA 
Ft  

„Rendben” gombra kattintani. 

2014. július 1-jei hatállyal lép életbe a 313/2012. (XI.8.) Kormányrendelet változás, 
napló vezetése során alkalmazott Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szól. 3.§. (7) Az 1. mellékletben meghatározott 
erhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban 

meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy 
elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető 

házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni. 
A rendszerhasználati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. 

Megfizetés hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e-építési naplót. 
Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül 

Korm. rendelethez 
A rendszerhasználati díj mértéke 

B 
ötelezettséggel 

érintett építmény  

az építésügyi bírság megállapításának 
részletes szabályairól szóló 245/2006. 

(XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított 
építmény értéke 

e-építési napló rendszerhasználati díj
 

bruttó (általános forgalmi adót 
tartalmazó) összege 

50.000.000 Ft 2 620 Ft 
100.000.000 Ft 3 930 Ft 

250.000.000 Ft 7 860 Ft 
500.000.000 Ft 11 790 Ft 

1.000.000.000 Ft 18 340 Ft 
Ft felett 23 580 Ft 

Megrendelését sikeresen elfogadtuk!  
 tartalmazza a számlaszámot, amelyre utalnia kell, továbbá a fizetendő összeget és a közleményt. A 

l utólag is letölthető.  
ny rovat és a befizetett összeg alapján azonosítjuk. Ezért kérjük, ezeket az adatokat pontosan 

Amennyiben akár a közlemény, akár az összeg hibásan szerepel, a befizetett összeget visszautaljuk!
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napló készenlétbe helyezési 
és a beérkezett utalás is megérkezik és megfeleltethető, az LLTK az e-naplót készenlétbe 

lép életbe a 313/2012. (XI.8.) Kormányrendelet változás, 
napló vezetése során alkalmazott Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

Az 1. mellékletben meghatározott 
erhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban 

meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre 
resztül vagy az Üzemeltető 

építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. 
 

Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül 

építési napló rendszerhasználati díj 

bruttó (általános forgalmi adót 

ő összeget és a közleményt. A 

ny rovat és a befizetett összeg alapján azonosítjuk. Ezért kérjük, ezeket az adatokat pontosan 

Amennyiben akár a közlemény, akár az összeg hibásan szerepel, a befizetett összeget visszautaljuk!  



Veszprém Megyei Mérnök Kamara 
e-Építési napló alkalmazási segédlet 
 

2014.11.17-i állapot 
Összeállította: VMMK Építési tagozat  
 

Kérjük, hogy a befizetést igazoló dokumentumot töltse fel a készenléti tárhelyre.
 
Amennyiben az LLTK a szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az e
megérkezik helyes adatokkal, a Központ készenlétbe helyezi az e

vehet igénybe.  Díjbekérő nyomtatása (PDF)
 
Megrendelés azonosító: 00016005Fizetés módja:
 
Közlemény: ENA690003703/14248Fizetend
a végösszeg bruttó: 2 620,- Ft 

 
12. Készenlétbe helyezés:

megfelelősége esetén helyezi készenlétbe az e
 

13. Készenlétbe helyezési kérelmek listája:
megjelenő oldalon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a már korábban benyújtáshoz előkészített, 
illetve a már be is nyújtott készenlétbe helye
kattintva a kérelmek részletes adatainak megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez jutunk. Az 
adatok szerkesztése csak még be nem nyújtott kérelmek esetén lehetséges. Ezt az aktív (zöld) 
Szerkesztés gomb jelzi. 

 
14. E-napló készenlétbe helyezési kérelem adatai:

megtekinthetjük az alkalmazás által strukturált listába rendezett e
naplókat, e-főnaplókat és e
vastagon szedett sorok jelölik az e

   
15. E-naplók: A saját e-naplók, amelyekben Ön építtetői szerepkörrel 

rendelkezik, fekete színű betűkkel jelennek meg. Egy e
készenlétbe helyezési kérelem adatainak megtekintéséhez 
kattintson a listában az adott e
követően megjelennek az adott e

kérelem részletes adatai. 
 
 
4. e-Főnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Építető 
fővállalkozó kivitelezői szerződésenként
 
Leírás: 
Az e-építési naplón belül egy e-főnapló készenlétbe helyezése a főnaplói alapadatok kitöltésével történik. 

dokumentumot töltse fel a készenléti tárhelyre.  

Amennyiben az LLTK a szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az e-napló készenlétbe helyezési kérelmét, és az utalás is 
megérkezik helyes adatokkal, a Központ készenlétbe helyezi az e-naplót. A készenlétbe helyezés folyamata néhány napot 

 nyomtatása (PDF) 

Fizetés módja: átutalás 

Fizetend ő:2 063,- Ft + 27% ÁFA 

Rendben  

Készenlétbe helyezés: LLTK a készenlétbe helyezési kérelmet megvizsgálva, és annak 
megfelelősége esetén helyezi készenlétbe az e-építési naplót. Ez néhány napot vesz igénybe.

Készenlétbe helyezési kérelmek listája: A Készenlétbe helyezések 
megjelenő oldalon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a már korábban benyújtáshoz előkészített, 
illetve a már be is nyújtott készenlétbe helyezési kérelmeket. A megjelenő táblázat adott sorára 
kattintva a kérelmek részletes adatainak megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez jutunk. Az 
adatok szerkesztése csak még be nem nyújtott kérelmek esetén lehetséges. Ezt az aktív (zöld) 

 

napló készenlétbe helyezési kérelem adatai: Az E-naplók
megtekinthetjük az alkalmazás által strukturált listába rendezett e-

főnaplókat és e-alnaplókat. Ebben a listában a 
vastagon szedett sorok jelölik az e-naplókat. 

naplók, amelyekben Ön építtetői szerepkörrel 
rendelkezik, fekete színű betűkkel jelennek meg. Egy e-napló 
készenlétbe helyezési kérelem adatainak megtekintéséhez 
kattintson a listában az adott e-naplónak megfelelő sorra. Ezt 

ően megjelennek az adott e-napló készenlétbe helyezési 

kérelem részletes adatai.  

Főnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Építető – Fővállalkozó kivitelező
szerződésenként 

főnapló készenlétbe helyezése a főnaplói alapadatok kitöltésével történik. 
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napló készenlétbe helyezési kérelmét, és az utalás is 
e helyezés folyamata néhány napot 

LLTK a készenlétbe helyezési kérelmet megvizsgálva, és annak 
éhány napot vesz igénybe. 

 menüpontra kattintva a 
megjelenő oldalon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a már korábban benyújtáshoz előkészített, 

zési kérelmeket. A megjelenő táblázat adott sorára 
kattintva a kérelmek részletes adatainak megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez jutunk. Az 
adatok szerkesztése csak még be nem nyújtott kérelmek esetén lehetséges. Ezt az aktív (zöld) 

naplók menüpontra kattintva 

kivitelező(k) között 

főnapló készenlétbe helyezése a főnaplói alapadatok kitöltésével történik.  
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Az építtető (vagy meghatalmazottja) a megkötött fővállalkozó kivitelezői szerződéseihez megkapott NÜJ –
ök felhasználásával, az e-építési napló alkalmazásban kiosztja szerződéses partnereinek az e-főnaplóhoz 
a kivitelezői szerepkört, azaz az e-építési napló alkalmazásban felkérést küld és a felkéréssel generált 
egyszer használatos jelszót, tetszőleges úton átadja a fővállalkozó kivitelező képviselőjének. (pl: e-mail, 
sms) Megjegyzés: Célszerű ezt a műveletet egymás mellett lebonyolítani a gyorsaság és egyszerűség 
miatt. 

Az e-főnapló megnyitásához, és az e-főnaplóban a további szerepkörök kiosztásához az építtetőnek (vagy 
meghatalmazottjának) a kivitelezői szerepkört a – vele szerződésben álló - fővállalkozó kivitelezőre kell 
kiosztania.  

A felkérést illetve a szerepkört a jogosult ügyfélkapus belépést követően az egyszer használatos jelszó 
beírásával fogadja el. 
 
Szerepkör kiosztásról: Az e-napló készenlétbe helyezése esetén, illetve a szerepkörök kiosztása során 
az ügyfelek egyszer használatos kódot kapnak, az elektronikus építési napló alkalmazásban. Ennek neve 
a visszaigazolás kódja. A visszaigazolás kódja rögzítésével veszi tudomásul az e-napló készenlétbe 
helyezést az építtető, illetve fogadja el a szerepkört a megbízott. 
A szerepkör kiosztásával – az arra jogosultak – az adott e-főnaplóhoz vagy e-alnaplókhoz adnak 
bejegyzési jogosultságot, a bejegyzési jogosultság lehet napi jelentés, illetve eseti bejegyzés készítése. 
A szerepkör kiosztása során megadjuk, hogy: 

• kit (NÜJ – E-Napló Ügyfél Jel – megadása), 
• milyen szerepkörre (Szerep), 
• milyen szakággal (lehet nem értelmezett is), 
• mely cégének képviseletében (Adószám), 
• melyik szakmai jogosultsága alapján (Névjegyzéki szám) 

bízunk meg az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba történő bejegyzésre. 
 
Az alkalmazás biztosítja azt, hogy a visszaigazolás kódja az adott e-főnaplóhoz (vagy e-alnaplóhoz), egy 
adott ügyfélhez és egy adott szerepkörhöz tartozik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha a visszaigazolás 
kódja esetleg más illetéktelen személy tudomására is jutna, azzal ő nem tud visszaélni. Hagyományos 
naplónál ez a nyilvántartási részben az adott státusznál az adatok ellenjegyzésével (szignózásával) történt. 
Természetesen az adott szerephez tartozó Megbízó - Megbízott közötti szerződésnek most is meg kell 
lennie. Ez alapján történhet meg a szerepkör kiosztása. A szerződéskötéskor ezért Megbízottnak meg kell 
adni a saját NÜJ-ét a Megbízó rézére. A szerepkört mindig a Megbízó osztja ki. 
Annak érdekében, hogy az adott e-főnaplóhoz, illetve e-alnaplóhoz bejegyezést tehessen, a kiosztott 
szerepkört el kell fogadni. A szerepkörök kiosztást a visszaigazolás kódjának megadásával lehet elfogadni. 
 
Menete:  
 
Adatok felvitele 
 
Építető (vagy megbízottja): 

1. Főnapló adatainak kitöltése: Belépés e-naplóba � „+ Új e-főnapló készenlétbe helyezése” � 
Adatok kitöltése; 

• Kivitelező neve: 
• Építés jellege: Legördülő menüből kiválasztani. 

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

Fővállalkozó: 
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2. „Saját adatok” mappafül / „Képviselt cégek” � „Új képviselt cég felvitele” menetét lásd a „2. Saját 
adatok megadása 4-es pont”. 

 
 
e-főnapló kivitelezői szerepkör kiosztás + visszaigazolási kód átadása fővállalkozó kivitelezőnek 

 
Építető: 

3. „E-főnapló adatok” mappafül / „E-főnaplóhoz rendelt szerepkörök” / „Új szerep felvitele” � Adatok 
kitöltése: 

• NÜJ: Beírni; 
• Szerep: Legördülő listából kiválasztani. Válasszuk: „Kivitelező – napi jelentésért felelős” 
• Szakág: Legördülő listából kiválasztani.  
• Adószám:  
• Névjegyzéki szám: Legördülő listából kiválasztani. 

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben. 
 

4. „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” � „Szerepkörosztás” üzenetre kattintani. � 
Megjelenő panelen: „Kiadott visszaigazolásra váró tevékenységek” � „Visszaigazolás kódja” � 
Kódot kiírni, elküldeni Fővállalkozó kivitelező részére e-mailben, levélben, sms-ben, stb. 

 
Fővállalkozó kivitelező szerepkör elfogadása egyszer használatos kóddal 
 
Fővállalkozó: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
 
Szerződés adatainak megadása 
 

Építető: 
6. Szerződés adatainak megadása:  „E-főnapló adatok” mappafül / „Szerződés” / „Új (módosító) 

szerződés” piros gombra kattintani � „Szerződés adatai” oldal adatsorait kitölteni: 
• Szerződés kelte: Kiválasztani. 
• Munkaterület átadás:  
• Szerződés szerinti befejezési határidő:  
• Tényleges befejezési határidő: Nem kell kitölteni. Kitöltése napló zárása előtt! 
• Megrendelő NÜJ: Adjuk meg a megrendelő NÜJ számát. 
• Adószám: Adjuk meg Megrendelő adó számát.  
• Kivitelező NÜJ: Adjuk meg a kivitelező (Fővállalkozó) NÜJ számát. 
• Adószám: Adjuk meg kivitelező (Fővállalkozó) adó számát. 
• Pénznem: Legördülő menüből válasszuk ki.  

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben. 
 

7. Ha javítani akarunk a szerződés adatain, a „Javítás” gombra kattintva azt megtehetjük. 
 
 
5. Műszaki ellenőr(ök) megbízása 
 
Leírás:  
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A műszaki ellenőrt minden olyan Fővállalkozói naplóba meg kell hívni, amely munkákra Építetővel 
szerződést kötött. Ez azt jelenti, hogy ha például más Fővállalkozó készíti a kőműves munkákat és más a 
tetőt, akkor mindegyikhez meg kell hívni, mert csak így lesz jogosult bejegyezni adott naplóba.  
Ilyenformán, a szakági műszaki ellenőröket, pl. gépészt, vagy elektromost, elég csak az adott szakágat 
kivitelező Fővállalkozó kivitelező naplójába meghívni, kivéve, ha más vállalkozóhoz is kapcsolódik a 
tevékenysége.  
Figyelem! Célszerű a szakági műszaki ellenőröket bevonni minden Fővállalkozó kivitelezőhöz, mert pl. 
építész műszaki ellenőr tudja ellenőrizni, hogy gépész, vagy elektromos szakág megfelelően alakított-e ki 
pl. egy födémáttörést, vagy átvezetést. 
 
 
Menete: 
 
Szerepkör kiosztás Műszaki ellenőr(ök)nek 
 
Építető: 

1. „e-napló” fül � e-naplóra való kattintással lépjünk be � adott e-fővállalkozói naplóra való 
kattintással lépjünk be („e-főnapló adatok” fül). 
 

2. „E-naplóhoz rendelt szerepkörök” � „Új szerep felvitele”  
 

3. Adjuk meg az adatokat: 
NÜJ: Írjuk be a Műszaki ellenőr NÜJ-ét, amit megadott. 
Szerep: A lenyíló listából válassza ki a szerepet. „Építési műszaki ellenőr”; 
Szakág: Lenyíló listából választhat szakágat is. 
Adószám: A jogosult által képviselt cég adószáma. Opcionális. 
Névjegyzéki szám: Lenyíló listából választhatja ki a jogosult névjegyzéki számát. Opcionális. 
� Mentés � A sikeres mentésről a rendszer szintén üzenetben tájékoztat, melyet 
a Rendben gombra kattintva bezárhat. � „Rendben” 
 

4. Rendszer visszaigazoló kódot generál: „Visszaigazolások” �„Küldött visszaigazolások” � 
Rákattintani az üzenetre � Visszaigazoló kód kiírása, megküldése Műszaki ellenőr részére (e-
mailben, sms-ben, stb.). 

 
e-napló Műszaki ellenőri szerepkör elfogadása egyszer használatos kóddal 
 

Műszaki ellenőr: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
 
Építető, Műszaki ellenőr: 
6. Szerepkör ellenőrzése: „e-napló” mappafül � e-naplóra kattintás � „E-naplóhoz rendelt 

szerepkörök” 
 
Építető: 
7. Szerepkör megszüntetése: Előfordulhat, hogy egy szerepkört meg kell szüntetni. Pl. jelen 

esetben a Műszaki ellenőr szerepe változik. � „Szerepkör megszüntetése” gombra kattintsunk. 
 
 
6. Felelős műszaki vezető(k) megbízása (Fővállalkozó kivitelezőnkként, jogosultságonként) 
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Leírás: 
Ahhoz, hogy a munkaterületet Építető át tudja adni Fővállalkozó kivitelezőnek, a Fővállalkozó kivitelezőnek 
rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságú Felelős műszaki vezetővel. 
A Felelős műszaki vezetőt alkalmazotti, vagy megbízásos jogviszonyban foglalkoztathatja. Felelős műszaki 
vezető foglalkoztatása esetén megbízási szerződésnek, vagy alkalmazásban munkaviszonyra irányuló 
szerződésnek és munkaköri leírásnak rendelkezésre kell állnia.  
A Fővállalkozó kivitelezőnek az alkalmazáshoz a szerepkört ki kell osztania. 
 
Szerepkör kiosztás Felelős műszaki vezető(k) 
 
Menete: 
Fővállalkozó kivitelező: 

1. „e-napló” fül � e-főnaplóra való kattintással lépjünk be. 
 

2. „E-főnaplóhoz rendelt szerepkörök” � „Új szerep felvitele”  
 

3. Adjuk meg az adatokat: 
NÜJ: Írjuk be a Felelős műszaki vezető NÜJ-ét, amit megadott. 
Szerep: A lenyíló listából válassza ki a szerepet. „Felelős műszaki vezető”; 
Szakág: Lenyíló listából választhat szakágat is. pl. „Építészet”; 
Adószám: A jogosult által képviselt cég adószáma. Opcionális. 
Névjegyzéki szám: Lenyíló listából választhatja ki a jogosult névjegyzéki számát. Opcionális. 
� Mentés � A sikeres mentésről a rendszer szintén üzenetben tájékoztat, melyet 
a Rendben gombra kattintva bezárhat. � „Rendben” 
 

4. Rendszer visszaigazoló kódot generál: „Visszaigazolások” �„Küldött visszaigazolások” � 
Rákattintani az üzenetre � Visszaigazoló kód kiírása, megküldése Felelős műszaki vezető 
részére (e-mailben, sms-ben, stb.). 

 
e-napló Felelős műszaki vezetői szerepkör elfogadása egyszer használatos kóddal 
 

Felelős műszaki vezető: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
 

Fővállalkozó kivitelező, Felelős műszaki vezető: 
6. Szerepkör ellenőrzése: „e-napló” mappafül � e-főnaplóra kattintás � „E-főnaplóhoz rendelt 

szerepkörök” � Táblázatban az „Elfogadva” oszlopban a Felelős műszaki vezető neve mellett 
meg kell jelennie az „IGEN” felíratnak. 

 
Fővállalkozó: 
7. Szerepkör megszüntetése: Előfordulhat, hogy egy szerepkört meg kell szüntetni. Pl. a Felelős 

műszaki vezető személye változik. � „Szerepkör megszüntetése” gombra kattintsunk. 
 
7. Munkaterület átadás-átvétel Építető – Fővállalkozó kivitelező között 
 
Leírás: 
Az e-főnapló, és Felelős műszaki vezető megléte után történhet meg a munkaterület átdás-átvétel, melyet 
Építető ad át Fővállalkozó részére. A munkaterület átadás-átvételt, és annak a feltételeit külön jegyzőkönyv 
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alapján írásban is rögzíteni kell és az e-főnaplóba a mellékletek közé fel kell tölteni, vagy eseti 
bejegyzésben kell rögzíteni. Az e-napló munkaterület átadás gombja csak a munkaterület átadás-átvétel 
tényét rögzíti, valamint információt ad, hogy Építetőnél, vagy Fővállalkozó kivitelezőnél van-e a 
munkaterület. 
  
Menete: 
 
Munkaterület átadás visszaigazolás egyszer használatos kóddal 
  
Építető: 

1. „E-naplók” mappafül / Kiválasztani a Fővállalkozó naplóját � Belelépni 
 

2. „E-naplóhoz rendelt szerepkörök” / „Kivitelező” szerepkört kiválasztani � Belépni 
 

3. „Munkaterület átadása” piros gombra kattintani � „Biztos hogy átadja a munkaterületet az adott 
személynek?” � „Igen” 
Megjegyzés: Ha a „Munkaterület átadása” gomb szürke színű, akkor vagy nincs jogosultságunk 
átadni a munkaterületet, vagy már átadtuk a munkaterületet Fővállalkozó kivitelező részére, vagy a 
szerződéses adatok nem lettek kitöltve. 

 
Munkaterület átvétel visszaigazolás egyszer használatos kóddal 
 
Fővállalkozó: 

1. Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre � A megnyitott 
felkérés üzenetében az „Elfogadás” gombra kell kattintani, s ezzel a lépéssel kerül át a 
kivitelezőhöz a munkaterület. � A visszaigazolás megtörtént. („Rendben” gomb 
megnyomása) 

2. Onnan tudhatjuk, hogy a munkaterület átadás biztosan megtörtént, hogy az „E-főnapló 
alapadatok” „Munkaterület átadva” mezőben a kivitelező neve, alatta pedig a „Nyitott” státusz 
szerepel. Amennyiben a „Nyitott” helyett „Előkészítés” szerepel, a munkaterület átadása nem 
történt meg sikeresen. Kérjük,ezt mindenképpen ellenőrizze. Amennyiben az „Előkészítés” 
státusz szerepel az „E-főnapló alapadatok” „Munkaterület átadva” mező alatt, annak az alábbi 
okai lehetnek: 

• a „Munkaterület átadása” gombot megnyomta az Építtető vagy a 
meghatalmazottja, de a kivitelező még nem fogadta el. 
• a „Munkaterület átadása” gombot megnyomta az Építtető vagy a 
meghatalmazottja, de a kivitelező elutasította a munkaterület átvételét, tehát 
maradt az Építtetőnél. 
• Nem történt még meg a „Munkaterület átadása” gomb megnyomása. 
 

Az építtető vagy a meghatalmazottja csak a kivitelezőnek adhatja át a munkaterületet. 
 

Amennyiben a munkaterület átadása sikeres volt, a fővállalkozó kivitelező számára az „Új e-
alnapló létrehozása” gomb aktív lesz. 

 
Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv feltöltése mellékletek közé 
 
Építető: 
1. Lásd „17. Az e-főnapló és e-alnapló mellékleteinek feltöltése” címszónál. 
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8. e-Alnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Megrendelő kivitelező – Alvállalkozó kivitelező(k) 
között 
 
Leírás: 
Amennyiben Fővállalkozó kivitelező Alvállalkozó kivitelezőt foglalkoztat, onnantól a megnevezése 
Megrendelő kivitelező. Ugyanígy, amennyiben Alvállalkozó további Alvállalkozót foglalkoztat, onnantól az ő 
megnevezése is Megrendelő kivitelező. 
Alvállalkozó foglalkoztatása esetén természetesen Vállalkozási szerződést kell kötni Alvállalkozó 
kivitelezővel. 
Alvállalkozó kivitelezőnek rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságú Felelős műszaki vezető(k)vel. 
Lásd még: „4. e-Főnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Építető – Fővállalkozó kivitelező(k) között fővállalkozó 
kivitelezői szerződésenként” 
 
Menete: 
Adatok felvitele 
 
Megrendelő vállalkozó kivitelező: 

1. Alnapló adatainak kitöltése: Belépés e-főnaplóba � „+ Új e-alnapló létrehozása” � Adatok 
kitöltése; 

a. Kivitelező neve: 
b. Építés jellege: Legördülő menüből kiválasztani. 

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben 
 

Alvállalkozó kivitelező: 
2. „Saját adatok” mappafül / „Képviselt cégek” � „Új képviselt cég felvitele” menetét lásd a „2. Saját 

adatok megadása 4-es pont”. 
 
 
e-alnapló kivitelezői szerepkör kiosztás + visszaigazolási kód átadása alvállalkozó kivitelezőnek 

 
Megrendelő vállalkozó kivitelező: 

3. „E-alnapló adatok” mappafül / „E-alnaplóhoz rendelt szerepkörök” / „Új szerep felvitele” � Adatok 
kitöltése: 

• NÜJ: Beírni; 
• Szerep: Legördülő listából kiválasztani. Válasszuk: „Kivitelező – napi jelentésért felelős” 
• Szakág: Legördülő listából kiválasztani.  
• Adószám:  
• Névjegyzéki szám: Legördülő listából kiválasztani. 

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben. 
 

4. „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” � „Szerepkörosztás” üzenetre kattintani. � 
Megjelenő panelen: „Kiadott visszaigazolásra váró tevékenységek” � „Visszaigazolás kódja” � 
Kódot kiírni, elküldeni Alvállalkozó kivitelező részére e-mailben, levélben, sms-ben, stb. 

 
Alvállalkozó kivitelező szerepkör elfogadása egyszer használatos kóddal 
 
Alvállalkozó: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
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Szerződés adatainak megadása 
 

Megrendelő vállalkozó kivitelező: 
6. Szerződés adatainak megadása:  „E-alnapló adatok” mappafül / „Szerződés” / „Új (módosító) 

szerződés” piros gombra kattintani � „Szerződés adatai” oldal adatsorait kitölteni: 
• Szerződés kelte: Kiválasztani. 
• Munkaterület átadás:  
• Szerződés szerinti befejezési határidő:  
• Tényleges befejezési határidő: Nem kell kitölteni. Kitöltése napló zárása előtt! 
• Megrendelő NÜJ: Adjuk meg a megrendelő NÜJ számát. 
• Adószám: Adjuk meg Megrendelő adó számát.  
• Kivitelező NÜJ: Adjuk meg a kivitelező (Alvállalkozó) NÜJ számát. 
• Adószám: Adjuk meg kivitelező (Alvállalkozó) adó számát. 
• Pénznem: Legördülő menüből válasszuk ki.  

� Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben. 
 

7. Ha javítani akarunk a szerződés adatain, a „Javítás” gombra kattintva azt megtehetjük. 
 
 
9. Felelős műszaki vezető(k) megbízása (Alvállalkozó kivitelezőnkként, jogosultságonként) 
 
Leírás: 
Mielőtt a munkaterület átadás-átvétele megtörténik Fővállalkozó kivitelező és Alvállalkozó között, az 
alvállalkozó kivitelezőnek rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságú Felelős műszaki vezetővel. A 
Fővállalkozó kivitelezőt ebben a szerződéses jogviszonyban Megrendelő vállalkozó kivitelezőnek nevezzük 
tovább. 
Alvállalkozó a Felelős műszaki vezetőt alkalmazotti, vagy megbízásos jogviszonyban foglalkoztathatja. 
Felelős műszaki vezető foglalkoztatása esetén megbízási szerződésnek, vagy alkalmazásban 
munkaviszonyra irányuló szerződésnek és munkaköri leírásnak rendelkezésre kell állnia.  
Alvállalkozó kivitelezőnek az alkalmazáshoz a szerepkört ki kell osztania. 
   
Menete: 
Alvállalkozó kivitelező: 

1. „e-napló” fül � e-alnaplóra való kattintással lépjünk be. 
 

2. „E-alnaplóhoz rendelt szerepkörök” � „Új szerep felvitele”  
 

3. Adjuk meg az adatokat: 
NÜJ: Írjuk be a Felelős műszaki vezető NÜJ-ét, amit megadott. 
Szerep: A lenyíló listából válassza ki a szerepet. „Felelős műszaki vezető”; 
Szakág: Lenyíló listából választhat szakágat is. pl. „Építészet”; 
Adószám: A jogosult által képviselt cég adószáma. Opcionális. 
Névjegyzéki szám: Lenyíló listából választhatja ki a jogosult névjegyzéki számát. Opcionális. 
� Mentés � A sikeres mentésről a rendszer szintén üzenetben tájékoztat, melyet 
a Rendben gombra kattintva bezárhat. � „Rendben” 
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4. Rendszer visszaigazoló kódot generál: „Visszaigazolások” �„Küldött visszaigazolások” � 
Rákattintani az üzenetre � Visszaigazoló kód kiírása, megküldése Felelős műszaki vezető 
részére (e-mailben, sms-ben, stb.). 

 
e-alnapló Felelős műszaki vezetői szerepkör elfogadása egyszer használatos kóddal 
 

Felelős műszaki vezető: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
 

Alvállalkozó kivitelező, Felelős műszaki vezető: 
6. Szerepkör ellenőrzése: „e-napló” mappafül � e-alnaplóra kattintás � „E-alnaplóhoz rendelt 

szerepkörök” � Táblázatban az „Elfogadva” oszlopban a Felelős műszaki vezető neve mellett 
meg kell jelennie az „IGEN” felíratnak. 

 
Alvállalkozó: 
7. Szerepkör megszüntetése: Előfordulhat, hogy egy szerepkört meg kell szüntetni. Pl. a Felelős 

műszaki vezető személye változik. � „Szerepkör megszüntetése” gombra kattintsunk. 
 
 
10. Munkaterület átadás-átvétel Megrendelő vállalkozó kivitelező – Alvállalkozó kivitelező között 
 
Leírás: 
Az e-alnapló, és Felelős műszaki vezető megléte után történhet meg a munkaterület átdás-átvétel, melyet 
Megrendelő vállalkozó kivitelező ad át Alvállalkozó kivitelező részére. A munkaterület átadás-átvételt, és 
annak a feltételeit külön jegyzőkönyv alapján írásban is rögzíteni kell és az e-alnaplóba a mellékletek közé 
fel kell tölteni, vagy eseti bejegyzésben kell rögzíteni. Az e-alnapló munkaterület átadás gombja csak a 
munkaterület átadás-átvétel tényét rögzíti, valamint információt ad, hogy Megrendelő vállalkozó 
kivitelezőnél, vagy Alvállalkozó kivitelezőnél van-e a munkaterület. 
  
Menete: 
 
Munkaterület átadás visszaigazolás egyszer használatos kóddal 
  
Megrendelő vállalkozó kivitelező: 

1. „E-naplók” mappafül / Kiválasztani az Alvállalkozó naplóját � Belelépni 
 

2. „E-alnaplóhoz rendelt szerepkörök” / „Kivitelező” szerepkört kiválasztani � Belépni 
 

3. „Munkaterület átadása” piros gombra kattintani � „Biztos hogy átadja a munkaterületet az adott 
személynek?” � „Igen” 
Megjegyzés: Ha a „Munkaterület átadása” gomb szürke színű, akkor vagy nincs jogosultságunk 
átadni a munkaterületet, vagy már átadtuk a munkaterületet Fővállalkozó kivitelező részére. 
 

4. „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” � „Szerepkörosztás” üzenetre kattintani. � 
Megjelenő panel „Kiadott visszaigazolásra váró tevékenységek” � „Visszaigazolás kódja” kódot 
kiírni, elküldeni Alvállalkozó részére e-mailen, levélben, sms-ben, stb. 

 
Munkaterület átvétel visszaigazolás egyszer használatos kóddal 
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Alvállalkozó kivitelező: 
5. Szerepkör elfogadása: Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani üzenetre 

� Kapott kódot beírni � „Küldés” 
 
Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv feltöltése mellékletek közé 
 
Megrendelő vállalkozó kivitelező: 
6. Lásd „17. Az e-főnapló és e-alnapló mellékleteinek feltöltése” címszónál. 

 
 
11. Egyéb szerepkörök kiosztása: További napló vezetésre jogosult; Munkavédelmi koordinátor; 
Tervezői művezetés; stb; 
 
Leírás: 
Az építési folyamatba a kivitelezőn és a felelős műszaki vezetőn kívül egyéb szereplőket is meg kell, vagy 
meg lehet hívni, feladattól vagy jogszabályi előírások függvényében. Ilyenek lehetnek: 

• Munkavédelmi koordinátor; 
• Tervezői művezetők; 
• További építési napló vezetésre jogosult kollégák; 

Az egyes szereplőket a már korábban ismertetett módon kell meghívni (szerepet kiosztani), amit ők a 
program által generált egyszer használatos kód elfogadásával fogadhatnak el. Természetesen itt is a 
meghívás alapjának kell lennie valamilyen szerződéses kapcsolat Felkérő és Elfogadó között. 
 
Menete: 

1. A menete megegyezik a „6. Felelős műszaki vezető(k) megbízása (Fővállalkozó kivitelezőnkként, 
jogosultságonként)” részben leírtakéhoz, értelem szerűen a szereplők változnak. 

 
 
12. e-főnaplók, e-alnaplók vezetése (napi jelentés) - Online 
 
Leírás: 
Kivitelezőnek (Fővállalkozó kivitelező, Alvállalkozó kivitelező) az építési napló vezetésének szabályai 
szerint minden nap napi jelentést kell vezetnie adott munka kivitelezéséről. Erre a program „Napi jelentés” 
menüpontja szolgál. 
Napi jelentést csak napi jelentésre jogosult tehet („Kivitelező napi jelentésért felelős” vagy „Kivitelező napi 
jelentésre jogosult”).  
A napi jelentéseket minden nap 24. órájáig meg kell tenni. Ezután a program automatikusan lezárja az 
adott napot. Ezután már csak a következő napra lehet beírni.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a ki nem töltött napok miatt a Hatóság szankcionálhat a nem jogszerű 
naplóvezetés miatt, ha az nap a valóságban munkavégzés történt.  
 
Megjegyzés: 
336/2013 (IX.20) Korm. rend.: „(4a) Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden 
munkavégzési napon történjen bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges, viszont ezt a 
tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni.”  
A „Munkaszüneti nap” fogalmát a munka törvénykönyve a szombat, vasárnapra, valamint a hivatalos 
ünnepnapokra érti. Tehát egyelőre, e napokat kivéve, a munkavégzés nélküli napoknál is napi jelentést kell 
tenni!   
 
Menete: 
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1. e-naplók fül � Rákattintani a saját e
 

2. Napi jelentés rögzítéséhez kattintson a felül megjelenő menüben a
 

3. A napi jelentés fejlécének szerkesztéséhez kattintson a
 

4. Töltsük ki az adatokat: 

� Mentés” gombra kattintani. 
 

5. „Létszám adatok kitöltése” / „Új szakma” / „Napi létszám adatok” 

6. 
 

� Mentés” gombra kattintani. 
 

7. „Bejegyzések” / „Új bejegyzés” 

8. Fényképek csatolásához kattintson a
 

9. A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 
is kijelölhet. A képeknek .jpg kiterjesztésűeknek kell lenniük.
� Mentés” gombra kattintani

 

Rákattintani a saját e-fő-, vagy alnaplónkra. 

Napi jelentés rögzítéséhez kattintson a felül megjelenő menüben a Napi jelentés

A napi jelentés fejlécének szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés gombra.

 
Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben.

„Létszám adatok kitöltése” / „Új szakma” / „Napi létszám adatok” � Kitölteni az adat sorokat:

 

Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben.

„Bejegyzések” / „Új bejegyzés” � Kitölteni az adat sorokat: 

 

 
Fényképek csatolásához kattintson a „Fotók csatolása…” gombra. 

A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 
is kijelölhet. A képeknek .jpg kiterjesztésűeknek kell lenniük. 

Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben.
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Napi jelentés menüpontra. 

gombra. 

Rendben. 

Kitölteni az adat sorokat: 

Rendben. 

A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 

Rendben. 
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13. Eseti bejegyzések készítése e
 
Leírás: 
Eseti bejegyzést az arra jogosult tehet
rendelkezik. Ilyen szereplő lehet az Építető; a Műszaki ellenőr; a Felelős műszaki vezető; Tervezői 
művezető; Vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező; illetve az alvállalkozó kivitelező; a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság; valamint az ellenőrzésre é
jogszabállyal feljogosított más hatóság; a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor.  
Eseti bejegyzést az építési napló vezetés szabályai szerint kell megtenni. Erre a program „Eseti bejegyzés” 
menüpontja szolgál.  
Megjegyzés: 
Azt tapasztaltuk, hogy eseti bejegyzéseket nem csak adott nap 24. órájáig lehet megtenni, hanem 
bármelyik kiválasztott napra is visszamenőlegesen.
bejegyzés rögzítés dátuma. Javasolni tudjuk
kiállított, másik fél által aláírt dokumentum is legyen csatolva mellé.
szüntetni.) 
 
Menete: 

1. Eseti bejegyzés rögzítéséhez kattintson a felül megjelenő menübe
bejegyzés” menüpontra. 

 
2. A bejegyzés dátumának beállításához klikkeljü

dátum beállítása után kattintsunk
 

3. Töltsük ki az adatokat: 
• Időpont: Válasszuk ki a megfelelő 
• Típus: A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 

válasszuk!) 
• Szerep: A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 

válasszuk!) 
 

 
4. Fényképek csatolásához kattintson a

Eseti bejegyzések készítése e-főnaplókba, e-alnaplókba - Online. 

Eseti bejegyzést az arra jogosult tehet, de csak abba az e-naplóba, amelyben bejegyzési szerepkörrel 
het az Építető; a Műszaki ellenőr; a Felelős műszaki vezető; Tervezői 

Vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező; illetve az alvállalkozó kivitelező; a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság; valamint az ellenőrzésre é
jogszabállyal feljogosított más hatóság; a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

Eseti bejegyzést az építési napló vezetés szabályai szerint kell megtenni. Erre a program „Eseti bejegyzés” 

Azt tapasztaltuk, hogy eseti bejegyzéseket nem csak adott nap 24. órájáig lehet megtenni, hanem 
bármelyik kiválasztott napra is visszamenőlegesen. Viszont a napló nyomtatási képénél megjelenik a 

rögzítés dátuma. Javasolni tudjuk, hogy ha korábra jegyez be valaki, akkor a bejegyzés napján 
kiállított, másik fél által aláírt dokumentum is legyen csatolva mellé. (Információink szerint ezt meg fogják 

Eseti bejegyzés rögzítéséhez kattintson a felül megjelenő menübe
 

 

átumának beállításához klikkeljünk a dátum mezőben lévő naptár ikonra, majd a 
ása után kattintsunk az „Új eseti bejegyzés” feliratra. 

Válasszuk ki a megfelelő időpontot. 
A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 

A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 

 

Fényképek csatolásához kattintson a „Fotók csatolása…” gombra. 
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naplóba, amelyben bejegyzési szerepkörrel 
het az Építető; a Műszaki ellenőr; a Felelős műszaki vezető; Tervezői 

Vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező; illetve az alvállalkozó kivitelező; a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság; valamint az ellenőrzésre és bejegyzésre külön 
jogszabállyal feljogosított más hatóság; a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

Eseti bejegyzést az építési napló vezetés szabályai szerint kell megtenni. Erre a program „Eseti bejegyzés” 

Azt tapasztaltuk, hogy eseti bejegyzéseket nem csak adott nap 24. órájáig lehet megtenni, hanem 
Viszont a napló nyomtatási képénél megjelenik a 

, hogy ha korábra jegyez be valaki, akkor a bejegyzés napján 
(Információink szerint ezt meg fogják 

Eseti bejegyzés rögzítéséhez kattintson a felül megjelenő menüben a „Eseti 

a dátum mezőben lévő naptár ikonra, majd a 

A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 

A legördülő listából válasszunk. (Csak a szerepkörünknek megfelelő típust 
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5. A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 

is kijelölhet. A képeknek .jpg kiterjesztésűeknek kell lenniük.
� Mentés” gombra kattintani. 
 

14. Offline napi jelentés készítése
 
Leírás: 
Amennyiben nem rendelkezünk adott időpontban online (élő) internet kapcsolattal, az e
úgynevezett offline (kapcsolat nélküli) módban is kitölthetjük. 
Ehhez szükséges, még online módban az ÁNYK (Általános
valamint az ÁNYK program által, adott építési naplóra vonatkozó napi jelentés formalap letöltése. 
A kitöltött offline napi jelentést 3 napon belül fel kell tölteni az e
 
Megjegyzés: 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy elég az építési napló napi jelentését 3 naponta megírni. 
Az ÁNYK program szintén csak az napra engedi a bejegyzéseket. 24 óra után lezár. A ki nem töltött napi 
jelentést már nem lehet utólag kitölt
(Több kolléga felvetette már, hogy akkor nem fogják bírni több építkezés napló írását. Erre a válasz 
egyszerű. Az írott naplót is adott nap
mindenki, amennyit bír, vagy bízzon meg naplóv
szerepkör kiosztása.) 
 
Menete: 

1. e-napló programban: „e-
menüpont. 
 

2. „Napi jelentés” menüpont / Offline jelentés sablon letöltése. Megje
„Continue” (folytatás) gombra. 
„Run” (futtatás) gombra. 

 
3. Ha számítógépünkre még nincs letöltve az ÁNYK program, akkor kattintsunk az „ÁNYK letöltés” 

gombra, vagy a NA
http://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html

 
4. Megjelenő panelen kattintsunk a „Nyomta

„Telepítések sikeresen megtörténtek” 
 

5. Kattintsunk a számítógépünk „Strat” ikonjára (általában ball alsó sarokban található) 
program” közül keressük ki az ÁNYK programot,
ikonra. Megnyíló panelen keressük ki a nyomtatványunkat. Jelöljük ki (kattintsunk rá) és nyissuk 
meg. �Megnyílik az adott e

 
6. A napi jelentés nyomtatvány felső része

az e-napló száma, az e-főnapló száma, az építési helyszín adatai, és a bejegyző neve, NÜJ
 

 

A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 
is kijelölhet. A képeknek .jpg kiterjesztésűeknek kell lenniük. 

Mentés” gombra kattintani. �„Mentés sikeresen megtörtént” � Rendben.

napi jelentés készítése 

Amennyiben nem rendelkezünk adott időpontban online (élő) internet kapcsolattal, az e
úgynevezett offline (kapcsolat nélküli) módban is kitölthetjük.  
Ehhez szükséges, még online módban az ÁNYK (Általános nyomtatvány kitöltő program) letöltése, 
valamint az ÁNYK program által, adott építési naplóra vonatkozó napi jelentés formalap letöltése. 
A kitöltött offline napi jelentést 3 napon belül fel kell tölteni az e-építési naplón keresztül az OÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy elég az építési napló napi jelentését 3 naponta megírni. 
Az ÁNYK program szintén csak az napra engedi a bejegyzéseket. 24 óra után lezár. A ki nem töltött napi 
jelentést már nem lehet utólag kitölteni.  
Több kolléga felvetette már, hogy akkor nem fogják bírni több építkezés napló írását. Erre a válasz 

egyszerű. Az írott naplót is adott napon kell (kellene) vezetni, és nem utólag. Annyi munkát vállaljon 
mindenki, amennyit bír, vagy bízzon meg naplóvezetéssel további kollégát � Napló vezetési jogosultág 

-naplók” � Kattintsunk a megfelelő e-naplónk sorára /

„Napi jelentés” menüpont / Offline jelentés sablon letöltése. Megjelenő panelen kattintsunk a 
„Continue” (folytatás) gombra. � Következő panelen kattintsunk a kis □

 

Ha számítógépünkre még nincs letöltve az ÁNYK program, akkor kattintsunk az „ÁNYK letöltés” 
gombra, vagy a NAV honlapjáról töltsük le, és futtassuk az ÁNYK programot. 
http://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html 

Megjelenő panelen kattintsunk a „Nyomtatvány automatikus telepítése” gombra. 
„Telepítések sikeresen megtörténtek” � „Bezár” gombra kattintsunk. 

Kattintsunk a számítógépünk „Strat” ikonjára (általában ball alsó sarokban található) 
program” közül keressük ki az ÁNYK programot, és indítsuk el. � Kattintsunk az „Új nyomtatvány” 
ikonra. Megnyíló panelen keressük ki a nyomtatványunkat. Jelöljük ki (kattintsunk rá) és nyissuk 

Megnyílik az adott e-naplónkhoz rendelt napi jelentés sablon. 

A napi jelentés nyomtatvány felső része előre, a program által kitöltött rész. Itt kerül azonosításra 
főnapló száma, az építési helyszín adatai, és a bejegyző neve, NÜJ
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A felnyíló tallózó ablakban keresse meg és válassza ki a feltöltendő képeket. Egyszerre több képet 

Rendben. 

Amennyiben nem rendelkezünk adott időpontban online (élő) internet kapcsolattal, az e-építési naplót 

nyomtatvány kitöltő program) letöltése, 
valamint az ÁNYK program által, adott építési naplóra vonatkozó napi jelentés formalap letöltése.  

építési naplón keresztül az OÉNY-be.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy elég az építési napló napi jelentését 3 naponta megírni. 
Az ÁNYK program szintén csak az napra engedi a bejegyzéseket. 24 óra után lezár. A ki nem töltött napi 

Több kolléga felvetette már, hogy akkor nem fogják bírni több építkezés napló írását. Erre a válasz 
kell (kellene) vezetni, és nem utólag. Annyi munkát vállaljon 

Napló vezetési jogosultág 

naplónk sorára / „Napi jelentés” 

lenő panelen kattintsunk a 
□-re, majd kattintsunk a 

Ha számítógépünkre még nincs letöltve az ÁNYK program, akkor kattintsunk az „ÁNYK letöltés” 
V honlapjáról töltsük le, és futtassuk az ÁNYK programot. 

 

tvány automatikus telepítése” gombra. � Üzenet 

Kattintsunk a számítógépünk „Strat” ikonjára (általában ball alsó sarokban található) � „Minden 
Kattintsunk az „Új nyomtatvány” 

ikonra. Megnyíló panelen keressük ki a nyomtatványunkat. Jelöljük ki (kattintsunk rá) és nyissuk 

előre, a program által kitöltött rész. Itt kerül azonosításra 
főnapló száma, az építési helyszín adatai, és a bejegyző neve, NÜJ-e. 
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7. A napi jelentés nyomtatvány több oldalból áll, melyek a felső részen található füleken érhető el. 
Ezek: „Fejléc lap”; „Napi létszám 1”; „Napi létszám 2”, „Napi jelentések” 

 
8. Az üres nyomtatvány oldalakat töltsük ki értelem szerűen. Az adatok megegyeznek az online 

verzióban használttal. 
 

9. Ha kitöltöttük a nyomtatványt, kattintsunk a „Mentés” ikonra. � Felugró táblában megmutatja a 
nyomtatvány mentésének helyét a gépünkön. � Jegyezzük fel a file nevét. 

 
10. Feltöltés: Feltöltéshez lépjünk be az e-napló programban a korábban megismert módon. (Online 

internet szükséges.) � Lépjünk be az e-naplónkba, amely napi jelentését fel akarjuk tölteni 
OÉNY-be. � Kattintsunk az „offline jelentés feltöltés” fülre. � Kattintsunk a „+ Offline jelentés 
(.enyk) feltöltése..” zöld színű gombra. 

 
11. A felugró táblából tallózzuk ki a feltölteni kívánt jelentésünket. A napi jelentés kiválasztásában a 

dátum mező is segítséget nyújt. � Kattintsunk a „Megnyitás” gombra. � A jelentés feltöltődik a 
programba. Ezt jelzi a „Feldolgozás eredménye” alatt a „Feltöltés sikeresen megtörtént” felirattal. 
 
Megjegyzés: 
Első telepítéskor előfordul, hogy offline letöltéskor a sablon telepítésénél felugró problémát közlő 
üzenet jelenik meg. 
Megoldáss: 

1. Start menü / Minden Program / Java / Configure Java (ezt a programot kell megnyitni); 
2. Negyedik fülre rákattintani (Security); 
3. A Security level csúszkája High – állásban van, ezt Medium – állásba kell húzni; 
4. Apply és utána Ok gombokkal bezáródik az ablak; 
Ezután működnie kell az offline sablon telepítő ablaknak. 

 
 
15. Offline eseti bejegyzés készítése  
 
Leírás: 
Amennyiben nem rendelkezünk adott időpontban online (élő) internet kapcsolattal, az e-építési naplóba 
úgynevezett offline (kapcsolat nélküli) módban is bejegyezhetünk.  
Ehhez szükséges, még online módban az ÁNYK (Általános nyomtatvány kitöltő program) letöltése, 
valamint az ÁNYK program által, adott építési naplóra vonatkozó eseti bejegyzés formalap letöltése.  
A kitöltött offline eseti bejegyzést 3 napon belül fel kell tölteni az e-építési naplón keresztül az OÉNY-be.  
 
Menete: 

1. e-napló programban: „e-naplók” � Kattintsunk a megfelelő e-naplónk sorára / „Eseti bejegyzés” 
menüpont. 
 

2. „Eseti bejegyzés” menüpont / Offline jelentés sablon letöltése. Megjelenő panelen kattintsunk a 
„Continue” (folytatás) gombra. � Következő panelen kattintsunk a kis □-re, majd kattintsunk a 
„Run” (futtatás) gombra. 

 
3. Ha számítógépünkre még nincs letöltve az ÁNYK program, akkor kattintsunk az „ÁNYK letöltés” 

gombra, vagy a NAV honlapjáról töltsük le, és futtassuk az ÁNYK programot. 
http://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html 
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4. Megjelenő panelen kattintsunk a „Nyomtatvány automatikus telepítése” gombra. � Üzenet 
„Telepítések sikeresen megtörténtek” � „Bezár” gombra kattintsunk. 
 

5. Kattintsunk a számítógépünk „Strat” ikonjára (általában ball alsó sarokban található) � „Minden 
program” közül keressük ki az ÁNYK programot, és indítsuk el. � Kattintsunk az „Új nyomtatvány” 
ikonra. Megnyíló panelen keressük ki a nyomtatványunkat. Jelöljük ki (kattintsunk rá) és nyissuk 
meg. �Megnyílik az adott e-naplónkhoz rendelt eseti bejegyzés sablon. 

 
6. Az eseti bejegyzés nyomtatvány felső része előre, a program által kitöltött rész. Itt kerül 

azonosításra az e-napló száma, az e-főnapló száma, az építési helyszín adatai, és a bejegyző 
neve, NÜJ-e. 

 
7. Az eseti bejegyzés nyomtatvány több oldalból áll, melyek a felső részen található füleken érhető el. 

Ezek: „Napi dátum”; „Eseti bejegyzés” 
 

8. Az üres nyomtatvány oldalakat töltsük ki értelem szerűen. Az adatok megegyeznek az online 
verzióban használttal. 

 
9. Ha kitöltöttük a nyomtatványt, kattintsunk a „Mentés” ikonra. � Felugró táblában megmutatja a 

nyomtatvány mentésének helyét a gépünkön. � Jegyezzük fel a file nevét. 
 

10. Feltöltés: Feltöltéshez lépjünk be az e-napló programban a korábban megismert módon. (Online 
internet szükséges.) � Lépjünk be az e-naplónkba, amely eseti bejegyzését fel akarjuk tölteni 
OÉNY-be. � Kattintsunk az „offline jelentés feltöltés” fülre. � Kattintsunk a „+ Offline jelentés 
(.enyk) feltöltése..” zöld színű gombra. 

 
11. A felugró táblából tallózzuk ki a feltölteni kívánt jelentésünket. Az eseti bejegyzés kiválasztásában 

a dátum mező is segítséget nyújt. � Kattintsunk a „Megnyitás” gombra. � A nyomtatvány 
feltöltődik a programba. Ezt jelzi a „Feldolgozás eredménye” alatt a „Feltöltés sikeresen 
megtörtént” felirattal. 

 
 
16. Napló vezetés jogosultság átadása és visszavétele.  
 
Leírás: 
A munkánk során előfordul, hogy bizonyos szerepünket át kell adni valamilyen okból, mert nem tudjuk 
ellátni. Pl.: Szabadságra megyünk; Áthelyeznek másik építkezésre; Leszámolunk, a cégtől ahol dolgozunk, 
vagy éppen a cégvezető a felelős műszaki vezetőt, vagy építésvezetőt, bízza meg az építési napló napi 
jelentés írásával; stb.  
Ez esetben nem tudjuk a feladatunkat ellátni. Mint pl. a napi jelentések, eseti bejegyzések megtétele. 
Ilyenkor szükség van a szerepkörünk átadására, vagy megszüntetésére. Szerepkör átadásakor a saját 
szerepünket meg kell szüntetni, vagy meg kell változtatni, és új szerepet kell kiadni. 
Példánkban tételezzük fel, hogy a naplóvezetés jogosultságát szeretnénk átadni, mert „Kivitelező napi 
jelentésért felelős” szerepünk van, és kell valaki, aki „Napi jelentésre jogosult” lesz. Tehát, helyettünk is 
vezetheti a napi jelentéseket.  
 
Menete: 

1. Lépjünk be az e-naplónkba (e-főnapló vagy e-alnapló); 
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2. „E-főnaplóhoz (E-alnaplóhoz) rendelt szerepkörök” pont alatti táblázatban kattintsunk a „Új szerep 
felvitele” mezőre. 

 
3. Adjuk meg az adatokat a korábban meghatározottak szerint. De „Szerep”-nél válasszuk a 

„Kivitelező-Napi jelentésre jogosult”-at � Mentsük el a tanult módon. 
 

4. Ugyanitt törölhetjük is a szerepét.  
 
 
17. Az e-főnapló és e-alnapló mellékleteinek feltöltése 
 
Leírás: 
Az e-naplónak is kötelező részei a különböző mellékeltek. Amik lehetnek: 
Tervnapló: 

• Jogerős építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély 
• Engedélyezési záradékkal ellátott építési-műszaki dokumentáció 
• Kivitelezési dokumentáció 
• Megvalósulási dokumentáció 
• Tervezői művezető által átadott tervrajzok 
• Egyéb tervrajzok 
• Számítások 
 

Hatósági napló: (Egyelőre nem jelenik meg a programban. Elképzelhető, hogy csak akkor látszik majd, ha 
Hatóság feltölt rá dokumentumot.)  

• Okiratok: 
- Építésfelügyeleti bírság 
- Építésügyi bírság 
- Előzetes építési kezdés bejelentés 
- Szakhatósági okirat 
 
• Jegyzőkönyvek: 
- Építésfelügyeleti jegyzőkönyv 
- Helyszíni szemle 
- Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori jegyzőkönyv 
- Szakhatósági jegyzőkönyv 
- Egyéb jegyzőkönyv 
- Ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok 

jegyzőkönyvei 
 
Teljesítésigazolási napló 

• E-felmérési napló  
• E-teljesítés összesítő 
• E-teljesítésigazolás 
• E-jegyzőkönyv 
• E-hiánypótlási jegyzőkönyv 
• E-hibajegyzék 
• E-hiányjegyzék 
• Nyilatkozatok 
• E-műszaki igazolás 
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Elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén) 
 
Gyűjtőnapló 

• Hulladék-nyilvántartás 
• Építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok 
• Mérési jegyzőkönyvek 
• Felülvizsgálati jegyzőkönyvek 
• Elvégzett üzempróbák jegyzőkönyvei 
• Üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványok 
• Egyéb dokumentumok 

 
A program katalogizálja a mellékleteket. Tehát minden feltöltött melléklethez ki kell tölteni egy adatlapot. 
 
Megjegyzés: A „Tervnapló és egyéb mellékletek” nem a „Mellékletek” mappafül alá kerültek behelyezésre, 
hanem az e-napló adatai közé. Így csak egyszer kell feltölteni a terveket. Érdemes lenne, ha minden 
résztvevő kapna automatikus üzenetet, ha építető új tervet, vagy módosított tervet tölt fel.  
 
 
Menete: 

1. „Mellékletek” mappafül / „Teljesítésigazolási naplók” vagy „Gyűjtő naplók” 
 

2. Kattintsunk: „Új teljesítésigazolás felvitele” vagy „Új gyűjtőnapló felvitele” � Adatok megadása: 
• Megnevezés: Írjuk be a feltölteni kívánt dokumentum megnevezését. 
• Típus: Kattintsunk a legördülő menüre, és válasszuk ki a megfelelőt. 
• Rövid leírás: Töltsük ki. 
• Megjegyzés: 
• Dátum: 

 
3. Kattintsunk a „+ Dokumentumok (.jpg, .pdf) csatolása …” zöld színű gombra � a lenyíló ablakból 

tallózzuk ki a megfelelő dokumentumot. 
� Mentés � A sikeres mentésről a rendszer szintén üzenetben tájékoztat, melyet 
a Rendben gombra kattintva bezárhat. � „Rendben” 

 
 
18. e-főnapló és e-alnapló zárása 
 
Leírás: 
A kivitelezési munka befejeztével az építési naplót le kell zárni. Mint mindegyik napló műveletnél, itt is 
rendelkezni kell a kapcsolódó dokumentumokkal: a műszaki átadás-átvételleli jegyzőkönyvvel és a 
teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel, melyek történhetnek az e-naplóba való bejegyzéssel, vagy külön 
dokumentumként mindegyik szerződött fél aláírásával, és az e-naplóba való feltöltésével. Ha ezek meg 
vannak, le lehet zárni az adott e-naplót. Lásd „17. Az e-főnapló és e-alnapló mellékleteinek feltöltése / 
Teljesítésigazolási napló / E-teljesítésigazolás”. 
 
Építési napló zárása előtt a szerződések adatrészbe be kell jegyezni a tényleges befejezési időt. Lásd „4. e-
Főnapló megnyitása (készenlétbe helyezése) Építető – Fővállalkozó kivitelező(k) között fővállalkozó kivitelezői 
szerződésenként / Szerződés adatainak megadása / Tényleges befejezési határidő”. 
 
Az építési naplót az zárhatja le, akinél a munkaterület van. Jogszerűen a Megrendelőnek (Építető, / 
Megrendelő vállalkozó kivitelező) kell az építési naplót lezárnia, de csak akkor, ha a Vállalkozó kivitelező 
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(Fővállalkozó kivitelező vagy Alvállalkozó
(Építetőnek, vagy Megrendelő vállalkozó
 
Fővállalkozói e-naplót csak abban az esetben l
már. Ezzel kiküszöbölődik, hogy az Építető átveszi a munkát Fővállalkozótól, de Fővállalkozó nem veszi át 
az ő Alvállalkozójától, és nem állít ki neki Teljesítés
 
Menete: 
Munkaterület visszaadás visszaigazolás egyszer használatos kóddal
 
Fővállalkozó kivitelező vagy Alvállalkozó

1. „E-naplók” mappafül / Kiválasztan
 

2. „E-naplóhoz (E-alnaplóhoz)
szerepkört kiválasztani (Akinek vissza akarjuk adni a munkaterületet)

 
3. „Munkaterület átadása” piros gombra kattintani 

személynek?” � „Igen” 
 

4. „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” 
Megjelenő panel „Kiadott visszaigazolásra váró tevékenységek” 
kiírni, elküldeni „Építető” 

 
Munkaterület átvétel visszaigazolás egyszer használatos kóddal
 
Építető, vagy Megrendelő vállalkozó

5. Visszaigazolások” �„Visszaigazolásra várók” 
� „Küldés” 

 
Ha „Építető” vagy „Megrendelő 
visszaadását, az e-építési naplónk
meg, akinek vissza lett adva a munkaterület.
 
e-főnapló, vagy alnapló zárása 
 
Építető vagy Megrendelő vállalkozó

6. Válasszuk ki az e-naplónkat, amelyikben 
van; 
 

7. A megjelenő oldal alján kattintsunk a „e
zárása” piros színű gombra.

 
8. A rendszer a zárás végrehajtása előtt megerősítést kér. Kattintsunk zárás esetén az „Igen”, elvetés 

esetén a „Mégsem” gombra. 

vagy Alvállalkozó kivitelező) a munkaterületet visszaadta
vállalkozó kivitelezőnek).  

naplót csak abban az esetben lehet lezárni, ha az alvállalkozói naplók lezárásra kerül
, hogy az Építető átveszi a munkát Fővállalkozótól, de Fővállalkozó nem veszi át 

az ő Alvállalkozójától, és nem állít ki neki Teljesítés-igazolási jegyzőkönyvet.  

Munkaterület visszaadás visszaigazolás egyszer használatos kóddal 

vagy Alvállalkozó kivitelező: 
naplók” mappafül / Kiválasztani a Fővállalkozó vagy Alvállalkozó naplóját 

alnaplóhoz) rendelt szerepkörök” / „Építető” vagy 
(Akinek vissza akarjuk adni a munkaterületet) � Belépni

„Munkaterület átadása” piros gombra kattintani � „Biztos hogy átadja a munkaterületet az adott 
 

sok” / „Küldött visszaigazolások” � „Szerepkörosztás” üzenetre kattintani. 
Megjelenő panel „Kiadott visszaigazolásra váró tevékenységek” � „Visszaigazolás kódja” kódot 

 v „Megrendelő kivitelező” részére e-mailen, levélben, sms

visszaigazolás egyszer használatos kóddal 

vállalkozó kivitelező: 
„Visszaigazolásra várók” � Rákattintani az üzenetre 

 vállalkozó kivitelező” elfogadta a visszaigazoló kóddal a munkaterület 
nkban a „Munkaterület átadva” alatt annak a Megrendelőnek a neve jelenik 

meg, akinek vissza lett adva a munkaterület. 

 

vállalkozó kivitelező: 
naplónkat, amelyikben Építetői vagy Megrendelő vállalkozó

A megjelenő oldal alján kattintsunk a „e-főnapló zárása”, alvállalkozói napló esetén „e
iros színű gombra. 

A rendszer a zárás végrehajtása előtt megerősítést kér. Kattintsunk zárás esetén az „Igen”, elvetés 

esetén a „Mégsem” gombra.  
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) a munkaterületet visszaadta Megrendelőjének 

ehet lezárni, ha az alvállalkozói naplók lezárásra kerültek 
, hogy az Építető átveszi a munkát Fővállalkozótól, de Fővállalkozó nem veszi át 

naplóját � Belépni 

 „Megrendelő kivitelező” 
Belépni 

„Biztos hogy átadja a munkaterületet az adott 

„Szerepkörosztás” üzenetre kattintani. � 
„Visszaigazolás kódja” kódot 

mailen, levélben, sms-ben, stb. 

üzenetre � Kapott kódot beírni 

kivitelező” elfogadta a visszaigazoló kóddal a munkaterület 
ban a „Munkaterület átadva” alatt annak a Megrendelőnek a neve jelenik 

vállalkozó kivitelezői státusunk 

főnapló zárása”, alvállalkozói napló esetén „e-alnapló 

A rendszer a zárás végrehajtása előtt megerősítést kér. Kattintsunk zárás esetén az „Igen”, elvetés 
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9. Amennyiben az e-főnapló vagy e

tájékoztat. 
 
 
19. e-napló zárása  
 
Leírás: 
Ha minden Fővállalkozó kivitelezővel elszámolt az Építető, és ennek eredményeként lezárták az összes e
fő naplókat, sorra kerülhet az e-napló zárása is, mely a használatbavételi engedély 
 
Menete: 
Építető: 

1. A saját e-napló, amelyben Ön építtetői szerepkörrel rendelkezik
Egy e-napló zárásához kattintson a listában az adott e
ablakban klikkeljen az E-

 
2. A rendszer ekkor egy megerősítést kérő üzenetet küld. Az

illetve a Mégsem gombra kattintva szakíthatja meg az adott e

 
 

3. Amennyiben az e-napló zárása akadályba ütközik, arról a rendszer tájékoztató üzenetet kü
 

 
 

4. Ha az e-napló zárása sikeresen megtörtént, a rendsze
 

 
5. A már lezárt e-naplókat, e

ikon jelöli. 

főnapló vagy e-alnapló zárása akadályba ütközik, arról a rendszer üzenetben 

 

Ha minden Fővállalkozó kivitelezővel elszámolt az Építető, és ennek eredményeként lezárták az összes e
napló zárása is, mely a használatbavételi engedély 

ben Ön építtetői szerepkörrel rendelkezik, fekete színű betűkkel jelenik
napló zárásához kattintson a listában az adott e-naplónak megfelelő sorra. 

-napló zárása feliratra. 

zer ekkor egy megerősítést kérő üzenetet küld. Az Igen gombra kattintva hagyhatja jóvá, 
gombra kattintva szakíthatja meg az adott e-napló zárását.

 

napló zárása akadályba ütközik, arról a rendszer tájékoztató üzenetet kü

 

napló zárása sikeresen megtörtént, a rendszer arról is üzenetben tájékoztat:

 

naplókat, e-főnaplókat és e-alnaplókat a strukturált listában egy
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alnapló zárása akadályba ütközik, arról a rendszer üzenetben 

Ha minden Fővállalkozó kivitelezővel elszámolt az Építető, és ennek eredményeként lezárták az összes e-
napló zárása is, mely a használatbavételi engedély kérelem egyik feltétele.   

, fekete színű betűkkel jelenik meg. 
naplónak megfelelő sorra. � A felnyíló 

gombra kattintva hagyhatja jóvá, 
napló zárását. 

napló zárása akadályba ütközik, arról a rendszer tájékoztató üzenetet küld: 

r arról is üzenetben tájékoztat:  

alnaplókat a strukturált listában egy-egy kis piros lakat 
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20. e-építési naplók nyomtatása;
 
Leírás: 
Lehetőség van az e-építési naplók nyomtatására is, hogy papír alapon is meglegyen, és dokumentálni 
tudjuk a naplóinkat. 
 
Menete: 

1. Lépjünk be a nyomtatandó e
nyomtatni szeretnénk. 

 
2. Kattintsunk a „E-napló nyomtatása (.pdf)” feliratra.

 
3. Megjelenő e-naplónkat menthetjük, vagy ki is nyomtathatjuk.

 
 

Verziótörténet - változások 
  jelmagyarázat: * új funkció, + módosítás, 
 
1.11.0 (2014.11.17.) 

• +  E-napló készenlétbe helyezési kérelem
benyújtása napján e-mailben jelezze a helpdesk (enaplohelpdesk@e
papír számla igényét díjazás ellenében tudjuk teljesíteni. „Figyelem, pontosan adja meg ezeket az 
adatokat és időben jelezze a papír számla igényét, mert az esetleges stornó számla kiállítás díja 500 
Ft+ÁFA.” 

• +  FMV nyilatkozat felület módosítása: Ha az adott naplóban volt már régi FMV nyilatkozat, akkor a 
nyilatkozattevő részéről az szerkeszthető, a többi sz
E-főnapló /E-napló összesítő lap nyomtatása PDF

• *  Függő területátadás (nem kerül elfogadásra vagy visszautasításra a munkaterület átadási kérelem), 
akkor a napló lezárására jogosult 
megszűnéséig. 

• *  Függő szerepkör kiosztás, ha az adott naplóban függő egyedi szerepkör van (a meghívott kivitelező 
napi jelentésért felelős még nem fogadta el a szerepet), akkor az adott s
kiosztani a szereposztás elfogadásáig vagy visszavonásáig.

• *  Új egyéb engedély felvitele: engedély kiadó hatóság kiválasztása után rögzíthető az engedély 
száma, szükség esetén egyéb engedélyező is megadható, mely nincsen ben

• *  Új ÉTDR engedély felvitele: az eljárás
ügyirat dokumentum valamint az ügyirat mellékletei PDF file
eljárás adatai. 

1.10.1 (2014.10.27.) 

• -  Adategyeztetésre visszaküldött e

 

nyomtatása; 

naplók nyomtatására is, hogy papír alapon is meglegyen, és dokumentálni 

Lépjünk be a nyomtatandó e-építési naplónkba, amelyikhez jogosultságunk van, és amelyiket 

napló nyomtatása (.pdf)” feliratra. 

naplónkat menthetjük, vagy ki is nyomtathatjuk. 

* új funkció, + módosítás, - hiba javítás 

napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása: „Hagyományos számla igényét a kérelem 
mailben jelezze a helpdesk (enaplohelpdesk@e-epites.hu) felé. Később benyújtott 

papír számla igényét díjazás ellenében tudjuk teljesíteni. „Figyelem, pontosan adja meg ezeket az 
t és időben jelezze a papír számla igényét, mert az esetleges stornó számla kiállítás díja 500 

FMV nyilatkozat felület módosítása: Ha az adott naplóban volt már régi FMV nyilatkozat, akkor a 
nyilatkozattevő részéről az szerkeszthető, a többi szereplő is a régi nyilatkozatot látja a felületen és az 

napló összesítő lap nyomtatása PDF- dokumentumokban. 
Függő területátadás (nem kerül elfogadásra vagy visszautasításra a munkaterület átadási kérelem), 

akkor a napló lezárására jogosult személy nem tudja lezárni az érintett al/főnaplót a "függő státusz" 

Függő szerepkör kiosztás, ha az adott naplóban függő egyedi szerepkör van (a meghívott kivitelező 
napi jelentésért felelős még nem fogadta el a szerepet), akkor az adott szerepkört nem lehet ismételten 
kiosztani a szereposztás elfogadásáig vagy visszavonásáig. 

Új egyéb engedély felvitele: engedély kiadó hatóság kiválasztása után rögzíthető az engedély 
száma, szükség esetén egyéb engedélyező is megadható, mely nincsen benne a hatósági listában.

Új ÉTDR engedély felvitele: az eljárás-, és iratazonosító adtok beolvasása után, megjelenik az 
ügyirat dokumentum valamint az ügyirat mellékletei PDF file-okban és lekérhetővé válnak az ÉTDR 

Adategyeztetésre visszaküldött e-napló, díjkód változást követően ismét benyújtható.

35 - 41 
 

 
 

naplók nyomtatására is, hogy papír alapon is meglegyen, és dokumentálni 

, amelyikhez jogosultságunk van, és amelyiket 

benyújtása: „Hagyományos számla igényét a kérelem 
epites.hu) felé. Később benyújtott 

papír számla igényét díjazás ellenében tudjuk teljesíteni. „Figyelem, pontosan adja meg ezeket az 
t és időben jelezze a papír számla igényét, mert az esetleges stornó számla kiállítás díja 500 

FMV nyilatkozat felület módosítása: Ha az adott naplóban volt már régi FMV nyilatkozat, akkor a 
ereplő is a régi nyilatkozatot látja a felületen és az 

Függő területátadás (nem kerül elfogadásra vagy visszautasításra a munkaterület átadási kérelem), 
személy nem tudja lezárni az érintett al/főnaplót a "függő státusz" 

Függő szerepkör kiosztás, ha az adott naplóban függő egyedi szerepkör van (a meghívott kivitelező 
zerepkört nem lehet ismételten 

Új egyéb engedély felvitele: engedély kiadó hatóság kiválasztása után rögzíthető az engedély 
ne a hatósági listában. 

, és iratazonosító adtok beolvasása után, megjelenik az 
okban és lekérhetővé válnak az ÉTDR 

napló, díjkód változást követően ismét benyújtható. 
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1.10.0 (2014.10.13.) 

• +  Az "Új e-főnapló létrehozása" gomb a "Készenlétbe helyezés adatai" űrlap közepén a bal oldalra 
került. 

• +  E-napló zárás gomb a "Készenlétbe helyezés adatai" űrlap aljára került. 
• +  Főoldalon az általános építmények e-építési napló oldalról nem lehet belépni a vízi, ipari e-napló 

alkalmazásokba. 
• +  E napló megjelenítési sorrend változtatása, a lezárt e-naplók alulra kerülnek, felette az aktív e-

naplók belső azonosító szerinti csökkenő sorrendben helyezkednek el. 
• *  Ügyfél oldalon az E-napló/Napló fa összezárható, kinyitható lett, frissítés után megmarad az eredeti 

állapot. 
• *  LLTK üzemeltetői oldalról történő naplózárás esetén ügyfél oldalon az ügyfél üzenetet kap az adott 

naplótípus (e-napló, főnapló, alnapló zárásának tényéről). 

 
1.8.5 (2014.08.14.) 

• -  A felelős műszaki vezető adatai megjelenik az E-napló összesítő lap PDF-ben. 
• +  "Új e-főnapló készenlétbe helyezése" gomb átnevezése "Új e-főnapló létrehozása" névre 
• +  Adategyeztetés esetén csak akkor keletkezik új díjbekérő, ha változott a rendszerhasználati díj 

összege. 
• +  Meghatalmazott személyes adatai nem jelennek meg az E-napló alapadatok felületen és a PDF-

ekben. 
• +  E-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtásakor megjelenő "Biztos, hogy elküldi az LLTK 

számára az e-napló készenlétbe helyezési kérelmet? Később nem lesz lehetősége módosítani a 
megadott adatokon!" üzenet a "Megrendelés" gombnál jelenik meg. 

• *  E-Napló adatai felületen a számított értéke beírása után megjelenik a számított érték ezer Ft-ban, a 
fizetendő rendszerhasználati díj tájékoztató összege, a rendszerhasználati díj mértéke táblázat (Bruttó 
fizetendő díj (Ft), Számított érték felett (Ft), Számított értékig (Ft)). 

• *  Jogi személy meghatalmazott esetén az E-napló készenlétbe helyezés kérelem benyújtása csak a 
meghatalmazás és az aláírást igazoló dokumentum feltöltése után lehetséges. 

• *  E-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtásakor a számlázási adatok üresen jelennek meg, 
lehetőség van azonban a meghatalmazott adatait átvenni a [Vevő adatok átvétele] linkkel. 

• *  Természetes személy meghatalmazott esetén az E-napló készenlétbe helyezés kérelem benyújtása 
csak a meghatalmazás feltöltése után lehetséges. 

• *  E-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtásakor megjelenő help desk szövegek módosítása 

 
1.8.0 (2014.06.30.) 

• -  Offline bejegyzés feltöltésekor a megszüntetett szerepkör jelentés tételének kizárása, a megszűnt 
szerepkör nem választható ki az offline napi jelentésben az ÁNYK-ban. Kérem, feltétlen töltse le a 
legújabb offline sablont! 

• -  Offline-nál napi jelentésnél csak az a szerepkör jelenik meg, amelyhez kapcsolódik napi bejegyzés 
jog. Kérem, feltétlen töltse le a legújabb offline sablont! 

• +  Help kiírása a főoldali felületre, fejlécre: További információt a következő linken találhat: 
Dokumentáció, oktatási anyagok egyéb információk, „E-építési napló vezetése – alaplépések” 
dokumentum kihelyezése a fejlécre. 
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• +  Főnapló/alnapló PDF-ben a napi jelentés, eseti bejegyzésnél "Alvállalkozói napi létszám adatok" 
táblázat bővítése a Kivitelező cég nevével. 

• +  Napi jelentés felületen "Alvállalkozói adatok" táblázat bővítése a Kivitelező cég nevével. 
• +  A visszaigazolás visszavonása után felugró ablakban megjelenő szöveg cseréje. Új üzenet:"Biztos, 

hogy visszavonja a kiválasztott visszaigazolást" 
• +  Közös gyűjtőnapló törlés gomb a felületen: A készenlétbe helyezés után is inaktív a gomb. Korábban 

sem volt lehetséges a Törlés gomb, mert hibaüzenet volt. 
• +  E-napló benyújtásakor megjelenő üzenet módosítása: Új üzenet: "Biztos, hogy elküldi az LLTK 

részére az e-napló készenlétbe helyezési kérelmet?" 
• +  A Küldött visszaigazolások tábla - "Kiadott munkaterület átadása" felületnél a gomb név módosítása: 

"Szerepkör visszavonás" helyett "Visszavonás". 
• +  Szerepkör rögzítésnél: Ha a szerephez nem tartozik szakág, akkor csak a "nem értelmezett" 

szakágat lehet választani. 
• +  E-főnapló/E-alnapló PDF javítása: Napi jelentés szekciónál a fotók nevei bekerülnek a PDF 

dokumentumokba, megjelenik a napi dátum után a nap neve. 
• *  NÜJ szinkronizáció: az e-építési napló alkalmazásokban (általános, sajátosok) egy ügyfélkapus 

regisztrációhoz mindig ugyanaz a NÜJ tartozik. 
• *  A Rendszerhasználati díj bevezetése 2014.07.01-től. A díjbekérőn megjelenik a közlemény, a 

befizetendő összeg. 
• *  Képviselt cégekhez új mező MKIK regisztrációs szám, az MKIK szám megjelenik szerepkör 

kiosztásnál, E-főnapló/E-alnapló nyomtatásnál. 
• *  Az Archivált visszaigazolás felülethez új link került, a neve "Frissítés". 

 
1.7.4 (2014.05.15.) 

• +  Készenléti tárhely dokumentumai szekció súgó bővítése. 
• +  A küldött visszaigazolások valamelyikét megnyitva, a megjelenő felületen lévő súgó szövegben 

módosítás történt. 
• +  A munkaterület átadás funkció módosult. Csak az építtető, a meghatalmazottja, a megrendelő 

kivitelező, a kivitelező - napi jelentésért felelős szerepkörű felhasználó adhat illetve vehet át 
munkaterületet. Az adott szerepnek elfogadottnak kell lennie és az adott szerep nem lehet megszűnt. 

• +  A saját adatok/ kamarai adatok felületről lekerült az érvényesség mező. 
• +  Gyűjtőnaplóba feltöltés jogosultság módosítása, feltölthet Kivitelező – napi jelentésért felelős, 

kivitelező – napi jelentésre jogosult, felelős műszaki vezető, FMV-napi jelentésre jogosult. 
• +  Szerződés letöltés jogosultság módosítása: Főnaplónál: a szerződés 2 érintettje (érintett NÜJ-k), 

építési műszaki ellenőr, fedezetkezelő, kivitelező – napi jelentésért felelős. Alnaplónál: érintett NÜJ-k, 
kivitelező – napi jelentésért felelős, felelős műszaki vezető, FMV-napi jelentésre jogosult. 

• +  Új engedély felvitele a következő e-napló állapotokban lehetséges: előkészítés, készenléti állapot, 
visszautasítva. 

• +  Építési munkaterület átadása csak aktív Építtető, Építtető meghatalmazottja, Kivitelező napi 
jelentésért felelős szerepkörű felhasználóknak lehetséges (csak ezeknél a szerepköröknél él a 
munkaterület átadása gomb). 

• +  Napi jelentés felületen a help bővítése az alvállalkozói adatok szekciónál. 
• +  E-napló PDF-be bekerült az építés jellege mező. 
• +  E-főnapló adatok /E-alnapló adatok menüpont help bővítése ( "A szerződéses adatok kitöltése 

kötelező és a szerződés másolatát PDF vagy JPG formátumban fel is kell tölteni a csatolmányok 
közé…"). 

• +  E-főnapló/E-alnapló alapadatok nem módosíthatóak a készenlétbe helyezést követően, a 
szerkesztés gomb nem aktív. 
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• +  Helyesírási hibák javítása a felületen (napi jelentés, FMV nyilatkozat menüpontnál). 
• +  A nem visszaigazolt szerepkörök már nem tudnak szerepkört megszüntetni! 
• +  Tervnaplóba feltöltés jogosultság módosítása. Tervnaplóba feltölthet: Építtető, meghatalmazottja, 

kivitelező – napi jelentésért felelős. 
• +  E-főnapló/e-alnapló PDF tömörítése, nincs napi jelentéseknél lapdobás. 
• +  Az e-főnapló/e-alnaplóhoz tartozó összesítő lap átkerül a Mellékletek menüponthoz, a link: E-főnapló 

összesítő lap nyomtatása (PDF). 
• +  Főlapon tájékoztató szöveg módosítása (sajátos építményfajták esetében a rendszer használata 

önkéntes) 
• *  Szerepkör kiosztás visszavonása lehetséges, akkor is ha még nem fogadták el. A visszaigazolás 

átkerül az archivált visszaigazolások közé és az archiválásról üzenet is érkezik. Miután a küldő személy 
"szerepkör visszavonása" gombbal archiválta a kiadott szerepkört, erről értesítést kap üzenetben az a 
személy akinek osztotta a szerepkört. 

• *  A Visszaigazolás akkor lesz archiválva, ha elfogadták vagy elutasították a szerepkör kiosztást illetve 
munkaterület átadást. Emiatt lekerült az "Archiválás" gomb a kapott és a visszaigazolásra várók 
felültről. 

• *  A PDF generálásokat csak percenként lehet elindítani. 

 
1.7.0 (2014.03.14.) 
• +  A közbeszerzés alá tartozó, építések, bontások esetén nem szükséges az e-napló vezetése. 
• *  Az építési műszaki ellenőr minden az E-naplóhoz tartozó e-főnaplóba illetve e-alnaplóba beléphet. 
• *  A napi jelentésnél lehetséges az előző létszám adatok átvétele 
• *  Az E-naplóra vonatkozó összesítő lap tartalmazza az e-főnaplók összesített FMV nyilatkozatait. 
• *  A kivitelező (napi jelentésért felelős) vagy Felelős műszaki vezetőjének (FMV-napi jelentésre jogosult 

is) nyilatkozata minden e-fő és e-alnapló része. 
• *  A saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenység esetén ezt a szerződés adatoknál 

jelezni kell, a jelölést az "E-főnapló adatok" / "E-alnapló adatok" felületen lévő "Szerződés" szekció "A 
saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenység" adat bejelölésével lehet megtenni. Ebben 
az esetben a szerződés feltöltésére nincs szükség. 

• *  A saját vagy hozzátartozó részére végzett építési tevékenység esetén a készenléti tárhelyre fel kell 
tölteni a felelős műszaki vezető - E-építési napló vezetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó - 
szerződését, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők szakképesítésének, vagy 
részszakképesítésének igazolását. 

• *  A kivitelezési szerződés feltöltése kötelező, a szerződés feltölthető az "E-főnapló adatok" / "E-alnapló 
adatok" menüpont "Szerződés csatolmányok" szekcióban. A szerződés feltöltése hiányában nem 
lehetséges a munkaterület átadása. 

• *  Közös gyűjtő napló tartozik minden e-naplóhoz. A közös gyűjtőnapló helye a "Készenlétbe helyezés 
adatai" menüpont "Közös gyűjtőnapló" szekcióban. A közös gyűjtőnaplót elérhető egy adott e-naplóhoz 
tartozó összes e-főnapló illetve e-alnapló összes aktív szereplője részére. 

1.6.9 (2014.02.17.) 
+  E-napló alapadatoknál megjelenik az e-főnaplókból összegyűjtött építési tevékenység jellege. 
+  Az E-építési napló alkalmazás további optimalizálása mobil eszközökre. 
+  Az Offline sablon letöltésnél nem jelentkezik biztonsági figyelmeztetés. 
+  A Visszaigazolások (visszaigazolásra várók, küldött visszaigazolások) nem felugró ablakban 
jelennek meg. 
+  E-főnapló/E-alnapló PDF megnevezések módosítása Napi jelentések szekciónál. 
+  Munkaterület átadás esetén a Visszaigazolás kérelem PDF-ben nincs már visszaigazolás kód. 
+  E-napló készenlétbe helyezési PDF-ből kikerült a kapcsolattartás módja. 
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+  Összesítő lap módosítása, az utolsó oldalon szereplő mondatok kijelentőek lettek. 
+  E-naplónál a mellékleteknél megjelenik a a napló sorszáma mellett szerepel a napló megnevezése 
is. 
+  E-főnaplól/E-alnapló PDF-ben a törölt szerepkörök is látszódnak (a megbízás vége mező kitöltve). 
+  A fővállalkozó-, illetve megrendelő vállalkozó kivitelező és az FMV-je tud eseti bejegyzést tenni az 
alatta lévő összes alnaplóhoz. 
+  Az E-napló készenlétbe helyezésnél a számított érték mező hoszza 7-ről 12-re növekedett. 
+  Építési munkaterület átadás esetén nem kell megadni visszaigazolási kódot (lekerült a mező a 
felültről) csak az elfogadás/az elutasítás gombot kell megnyomni. 
+  Csak főnaplónál van lehetőség az építési tevékenységet megadni. 
+  Szerződést, részhatáridőt fővállalkozó (kivitelező – napi jelentésért felelős) is javíthat, módosíthat. 
+  Új szerepkör kiosztást a "kivitelező - napi jelentésért felelős" csak akkor tehet, ha már elfogadta a rá 
kiosztott szerepkört. 
+  Kamarai adatoknál lévő Névjegyzéki számot lehet módosítani. 
+  Munkaterület átadásának elfogadása (a munkaterület átadás feltétele viszont, hogy legyen 
szerződés adat rögzítve) előtt nem lehet napi jelentés adatokat rögzíteni, sem offline napi jelentés 
sablont letölteni, feltölteni. 
+  Online eseti bejegyzés után van lehetőség offline napi jelentést tenni (bekerülnek az időjárás adatok 
is). 
*  Az Archivált visszaigazolások megtekintésére új felület készült a "Visszaigazolások" menüpont alatt. 

 
1.6.8 (2013.12.18.) 

-  Eseti bejegyzést csak szerepkör visszaigazolása után lehet megtenni. 
+  Készenlétbe helyezési kérelemnél (e-napló alapadatok) kapcsolatartás módja mezőt leszedésre 
került. 
+  Napló PDF-ben a napi jelentéseknél az időjárás adatok tömörített megjelenítése. 
+  Az offline feltöltéskor az alkalmazás nem engedi, hogy e-főnapló/e-alnapló létrehozása előtti 
időpontra rögzítsen napi jelentést és eseti bejegyzést. 
+  Figyelmeztet az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK), ha a e-főnapló/e-alnapló létrehozása előtti 
időpontra rögzít napi jelentést és eseti bejegyzést. 
+  E-főnapló, E-alnapló PDF-ben időjárás adatok módosítás (2 időjárás adat van, délelőtt, délután, ha 
volt korábbi 21 órás, akkor az is megjelenik). 
+  E-főnapló, e-alnapló PDF tömörítése a Napi jelentéseknél. 
+  E-napló, E-főnapló, E-alnapló, Összesítő lista PDF-ben megnevezés csere a jogcímnek 
megfelelően. 
+  E-napló, E-főnapló, E-alnapló, Alvállalkozói lista, Összesítő lap PDF-ekbe bekerült az országnév is. 
+  Napló PDF-ben elutasított szerepkörök nem látszódnak. 
+  A Nyító felületre a meglévő szöveg alá új szövegek kerültek. 
+  Napi jelentések felületen 2 időjárás adat van, délelőtt, délután. 
+  Saját adatoknál a névjegyzéki számot lehet módosítani 
+  Helyesírási hibák javítása 
+  Tervnapló és a Készenléti tárhely info sávjában szöveg módosítás történt: 
*  Offline napi jelentés sablonban a hőmérséklet adatoknál 2 időjárás adat van (délelőtt, délután) a 21 
órás adat leszedésre került. 
*  Offline napi jelentés, eseti bejegyzés feltöltéskor a bejegyzés rögzítéséről küldött üzenetben szerepel 
az e-főnapló/e-alnapló iktatószám is. 
*  Hatósági oldal, új menü: e-naplók fa struktúra. e-főnapló/e-alnapló kiválasztása után látható. 
*  A megszüntetett szerepkör is látszik a szerepkör táblában. 
*  Az e-napló adatok megtekintésére vissza gomb hatására az e-napló főmenüre lép. 
*  E-főnapló, E-alnapló PDF-ben, ha nincs adat valahol kiírva, hogy nincs adat. 
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*  E-főnapló, E-alnapló PDF-ben megjelenik a mellékletek szekció. 
*  Munkaterület csak építtetőnek vagy megrendelő kivitelezőnek vagy kivitelező - napijelentésért 
felelősnek adható át! 
*  Új szerepkör: Felelős műszaki vezető, aki napi jelentésre is jogosult. A szerepkör neve: "FMV - napi 
jelentésre jogosult". 
*  Ne legyen lehetőség szerződést törölni egy naplóból, ha van már alnaplója 
*  Szerződést, részhatáridőt fővállalkozó (kivitelező – naplóvezetésért felelős) is vihet fel. 
*  Kivitelező napi jelentésért felelős szerepkör törlése a következőképpen lehetséges: egy másik 
szereplőnek kiadjuk ezt a szerepkört, ha ő elfogadta, akkor fog a korábbi felhasználótól a szerepkör 
törlődni. 
*  Az e-napló struktúrában a törölt szerepkörök nem látszódnak. 
*  Visszautasított szerep nem jelenik meg az e-napló kék információs sávban és a szerepkörök 
táblában 
*  Alnaplóban a kivitelező-napi jelentésért felelős is tud részhatáridőt felvinni 
*  Nem lehet kétszer kiosztani egy szereplőnek ugyanazt a szerepkört. 
*  Új alnaplót csak akkor lehet létrehozni, ha van szerződés adat a főnaplóhoz (alnapló és al-alnapló 
viszonylatban is) 
*  A visszavont szerepkörök is megjelennek a szerepkör táblában. 
*  E-napló kérelem készenlétbe helyezése lehetsége külföldi címmel rendelkező kérelmező esetében 
is. 
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Melléklet: 

Meghatalmazás 

 
Alulírott 
 
név: .................................................................................................................................................. 
Anyja neve: ........................................................................................................................................ 
Születési hely, idő: .............................................................................................................................. 
Lakcíme: ............................................................................................................................................ 
Személyigazolvány száma: .................................................................................................................. 
Elérhetőség (egyik megadása kötelező): 
telefonszám:....................................................................................................................................... 
e-mail: ............................................................................................................................................... 
Képviselt cég: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Képviselt cég székhelye: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Képviselt cég cégjegyzék száma: …………………………………………………………………………………………………….. 
Képviselt cég adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………… 
meghatalmazom 
.....................................................................................................................-t, 
Anyja neve: ........................................................................................................................................ 
Lakcíme: ............................................................................................................................................ 
Személyigazolvány száma: .................................................................................................................. 
hogy az e-építés napló alkalmazásban építtetői feladatkörben helyettem eljárjon. 
 
Az E-naplóra vonatkozó adatok: 
E-napló neve: ..................................................................................................................................... 
E-napló típusa: ................................................................................................................................... 
Számított érték: .................................................................................................................................. 
Építési helyszín(ek): 
elsődleges:.......................................................................................................................................... 
további helyszín: ................................................................................................................................. 
további helyszín: ................................................................................................................................. 
további helyszín: ................................................................................................................................. 
Engedély adatok: ................................................................................................................................ 
 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag az adott ügyletre vonatkozik. 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 ................................................................  ................................................................ 
 meghatalmazó  meghatalmazott 
 
 
 ................................................................  ................................................................ 
 1. tanú neve / Lakcíme  1. tanú aláírása 
 
 
 
 ................................................................  ................................................................ 

 2. tanú neve / Lakcíme  2. tanú aláírása 


