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Az e-napló alkalmazása a
hírközlésben
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Miért kell építési napló?
Az építési napló (191/2009 korm. rend)
24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz
kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
(lehetőség van engedélyezési eljáráshoz nem kötött napló vezetéshez! Archiválás!)
(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,
amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka
menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések)
vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
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Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást a naplóba történő
bejegyzéssel értesítik egymást
• a veszélyhelyzetekről,
• a tényekről,
• a körülményekről,
amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű
teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

Melyik nap, hol, mit tettek
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Kinek kell megnyitni? Ki az építtető?
Az építtető feladata többek között:
•a fővállalkozó kivitelező elektronikus építési főnaplójának készenlétbe helyezése
•a fővállalkozó kivitelező számára egyszer használatos jelszó átadásával a
hozzáférés biztosítása ( szerepkör kiosztás)
•munkaterület átadása
•az építési napló ellenőrzése,
•a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha még el
nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre,

•felel azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az
építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon,
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Ki az Építtető?

Akinek az építési engedélyt vagy előzetes tudomásulvételt a
nevére a Hatóság kiadta.
Ez pl. útépítések esetén nem a hálózat tulajdonosa!
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„Tájékoztatjuk, hogy az egyes szakági napló alkalmazások teljesen különálló programok, nincsen köztük
átjárhatóság. Amennyiben egy beruházás esetében több szakági hatósági ad engedélyt bizonyos
részfeladatok ellátására, minden szakági naplót meg kell nyitni és vezetni. Lehetőség van a szakági
naplókból letölteni a napló pdf-eket és abba a naplóba feltölteni, melyben a fő munkafolyamatokat rögzítik,
így egy helyen megtalálható lesz minden fontos információ.
Tájékoztatjuk, ahhoz, hogy a valamennyi sajátos és az általános építményfajták „átjárhatóságát” biztosító
fejlesztési folyamatok elvégezhetőek legyenek, jogszabályi változásra van szükség. Tehát jelenleg
valamennyi építményre vonatkozó kivitelezést az adatott e-napló alkalmazásban kell vezetni.
Üdvözlettel:
Elektronikus Építési Napló Ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevelünkben részletezettek a Lechner Nonprofit Kft. szakmai álláspontjának
minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.
Hasznos információk (jogszabályi háttér, gyakori kérdések, kézikönyvek, stb.): http://www.e-epites.hu/enaplo „
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•Kinek kell vezetni?
A vállalkozó kivitelező feladata többek között:
A kivitelező felelős az építési napló vezetéséért.
Kivitelező a felelős műszaki vezetőt az építési napló vezetésével megbízhatja
Épkiv 13. §
Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető
irányítja.

14. § Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési
tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak
felelős műszaki vezetője az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik,
hogy………
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Épkiv. (191/2009. korm. rend.)
26. § (1) Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában
kell vezetni.
(2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a
fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az
alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetőjének a feladata.
(3) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló
alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó
kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a
vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását,
átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy ealnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és
mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a
teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a
gyűjtőnaplóra.
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A felelős műszaki vezető


az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel
- csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési
tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel,
továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal
rendelkezik.



Fővállalkozó FMV



Alvállalkozó



Szakalvállalkozó FMV
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http://www.e-epites.hu
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

