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ÁLTALÁNOS 
ÁTTEKINTÉS, 
JOGSZABÁLYOK, 
FOGALMAK, 
ÁLTALÁNOSSÁGOK

› Építési naplóról általában

› Jogszabályi környezet

› Kivitelezési munka vállalása, végzése

› Biztosítási kötelezettségek

› Felelősségi körök

› OÉNY

› E-napló elvi felépítése

› Belépés az e-napló rendszerébe

› E-napló, főnapló, alnapló

› Egyéb napló típusok

I. fejezet



Építési naplóról általában

Naplót kell vezetni:

› Engedélyköteles építkezés (építési 

engedély, vízjogi engedély, létesítési 

engedély, stb.)

› 300 m^2 alatti egyszerűsített 

bejelentés

Naplót LEHET vezetni:

› Az építtető kéri (tőle is megkövetelik)

› Építtető „ragaszkodik hozzá”

Építési napló

› Korábban „műszaki igényesség”

› 1950-es évektől jogszabályi kötelezés

Elektronikus építési napló

› 2013 október 1-től

› Szakterületenként eltérő csatlakozási 

időpont



Határnapok szakterületenként
(általános és sajátos építmények)

› elektronikus hírközlési építmények

– 2015. Március 1.

› 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 

szerint a bányafelügyelet 

– 2016. Október 1.

› 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 

szerint az atomenergia

– 2016. Október 1.

› 118/2011. (VII. 11.) és a 155/2014. 

(VI.30.) Korm. rendeletek szerint 

az atomenergia

– 2016. Október 1.

› általános építmények

– 2013. Október 1.

– 2014. Január 1.

– 2016. Július 1.-től 
Egyszerűsített bejelentés

› „Energetika”

– 2014. Július 1.

› víziközmű és vízgazdálkodási 
építmények

– 2014. Július 1.

› közlekedési építmények

– 2015. Január 1.



Jogszabályi környezet

› 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről

› 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv]    

az építőipari kivitelezési tevékenységről 

› 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet   az 

építésfelügyeleti bírságról  

› 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

› 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az 

építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól

› 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet                               

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról



Jogszabályi környezet (2. dia)

EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉS

› 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (2016. 

május 13.)

› 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

› 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet  

BIZTOSÍTÁSOK

› Tervezői felelősségbiztosítása

› Kivitelezői felelősségbiztosítás

› Villanyszerelők

– 219/2017. (VII. 31.) Korm. Rendelet a villanyszerelők 
bejelentéséről és nyilvántartásáról

› Vízszerelők

– 220/2017. (VII. 31.) Korm. Rendelet a víziközmű-
bekötést végző személyek bejelentéséről és 
nyilvántartásáról



Jogszabályi környezet (3. dia)

Törvények

› 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az épített 

környezet alakításáról és védelméről

› 2013. évi XXXIV. törvény az építmények 

tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos 

egyes viták rendezésében közreműködő 

szervezetről, és egyes törvényeknek az 

építésügyi lánctartozások megakadályozásával, 

valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő 

módosításáról

Kormányrendeletek

› 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az 

építőipari kivitelezési tevékenységről

› 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról

› 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az 

Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról



Jogszabályi környezet (4. dia)

› 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési 

termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól

› 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről

› 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az 

építésfelügyeleti bírságról

› 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi 

bírság megállapításának részletes szabályairól

› 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről

› 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a 

Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos 

egyes kérdésekről  

› 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület 

építésének egyszerű bejelentéséről

› 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól

› 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok 

jegyzékéről

› 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az 

elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről 

és az elektronikus hírközlési építményekkel 

kapcsolatos hatósági eljárásokról



Kivitelezési munka vállalása, végzése

~ VÁLLALÁSA

 Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari 
kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó 
kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak 
rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott 
feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a 
névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a 
vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak 
névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről 
szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari 
tevékenység folytatására való jogosultságot.

 A vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásához 
kormányrendelet felelősségbiztosítást, referenciát vagy a 
vállalkozó kivitelező teljesítésre való alkalmasságát 
igazoló vállalkozásminősítést írhat elő.

–ÉTV 39.§ >>> részletek

~ VÉGZÉSE

 Szerződés (ÉPKIV.r. 12.§ (1a) c.) írásban

 Kivitelezés: kivitelező a tevékenység végzésében 
közvetlenül részt vesz. (ÉPKIV.r. 12.§ (1) b.)

 Szakmunkás (ÉPKIV.r. 12.§ (1a) ab.) alkalamazott, tag 
vagy egyéb jogviszony

 Irányítás (ÉTV. 39A.§) + (ÉPKIV.r. 12.§ (1a) aa.), FMV 
alkalamazott, tag vagy egyéb jogviszony

 Nincs tiltó határozat



FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ

› Szakmunkás FMV nélkül (ÉPKIV.r. 13.§ (8)) 

– Építőipari kivitelezési tevékenységet az 

építési szakmunka jellegének megfelelő 

szakképesítéssel, részszakképesítéssel 

rendelkező szakmunkás felelős műszaki 

vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az 

építési tevékenység építési engedélyhez vagy 

az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez nem kötött.

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR

› Közbeszerzés

› Műszaki paraméterek

› Több fővállalkozó



Biztosítási kötelezettségek

› Tervezői felelősségbiztosítása

› Kivitelezői felelősségbiztosítás

› Villanyszerelők
– 219/2017. (VII. 31.) Korm. Rendelet a 

villanyszerelők bejelentéséről és 
nyilvántartásáról

› Vízszerelők
– 220/2017. (VII. 31.) Korm. Rendelet a 

víziközmű-bekötést végző személyek 
bejelentéséről és nyilvántartásáról



Felelősségi körök - Építtető

- e-napló készenlétbe helyezése

- Érdekkörébe tartozók kiválasztása
– Építtető meghatalmazottja
– Építtető
– Tervezői mv. (egyszerűsített bj.)
– Műszaki ellenőr
– Fedezetkezelő
– Más jogszabállyal feljogosított

- Szükséges Főnaplók készenlétbe helyezése

- Szerepkörök kiosztása (főnaplóban)

- Munkaterületek átadása

- Anyagi fedezet biztosítása

- Főnaplók zárása, e-napló zárása



Felelősségi körök - Kivitelező

ÉPKIV.r. 12.§

› Érdekkörébe tartozók kiválasztása

– Kivitelező napi jelentésért felelős

– Kivitelező napi jelentésre jogosult

– FMV (FMV + ~ jogosult)

› Szükséges Alnaplók készenlétbe helyezése

› Szerepkörök kiosztása

› Munkaterületek átvétele

› Napi adminisztráció elvégzése

› Keletkező mellékletek feltöltése

› FMV nyilatkozat(ok) megtétele

› Munkaterület visszaadása



Felelősségi körök – Megrendelő kivitelező

› Érdekkörébe tartozók kiválasztása

› Saját napló (fő/al) átvétele

› Szükséges Alnaplók készenlétbe helyezése

› Szerepkörök kiosztása
– Saját (fő/alnaplóban)
– Alvállalkozói naplóban (Kivitelező napijelentésért felelős)

› Munkaterületek átadása

› Anyagi fedezet biztosítása

› Saját kivitelezői feladatok ellátása

› Alvállalkozók ellenőrzése

› Alnaplók zárása



Elektronikus építési naplóba belépés

› Ügyfélkapu

– Magyar állampolgár  1db ingyenes, okmányiroda, okmányok, email, ~10 
perc

– EU állampolgár  ingyenes, ua., ~20 perc

– Nem EU állampolgár  ingyenes, nyilatkozat, ua., ~30 perc

– CÉGES ÜGYFÉLKAPU

› MAGYAR NYELV HASZNÁLATA

› Iskolai végzettség  nem feltétel

› Technikai háttér (eszköz + szoftver/ek)



Országos Építésügyi Nyilvántartás

belső adatállomány

külső adatállomány

Elektronikus 

alkalmazások

e-építési napló

e-tanúsítás

e-szankció, e-bírság

Építésügyi Monitoring

ÉTDR

e-statisztika

OÉNY

központi 

kezelőfelület

statisztikai adat

településrendezési eszköz

tervtanácsi vélemény

szakértői vélemény

engedélyezési dokumentáció

kiviteli  terv

engedély

ÉTDR adat, dokumentum

e-építési napló+mellékletei

energetikai  tanúsítvány

változási vázrajz

ellenőrzési jegyzőkönyv

helyszíni fotó

szankció,bírság adat

Dokumentációs Központ 

digitalizált adatállománya

Kamarai nyilvántartások:
 MÉK névjegyzék

 MMK névjegyzék

 MKIK kivitelezői 

nyilvántartás

Állami alapadatok

közhiteles nyilvántartásai 
 Ingatlan-nyilvántartás

 lakcímnyilvántartás

 cégnyilvántartás

Egyéb közhiteles 

nyilvántartások

Táj- és természetvédelem

LLTK által kezelt egyéb 

adatállományok
 Dokumentációs Központ
 TeIR

e-közmű

e-örökség



E-építési napló (elméleti) felépítése

e-főnapló-1

e-alnapló-1.2

e-alnapló-1.1

e-alnapló-3.1.1e-alnapló-3.1

e-főnapló-2

e-főnapló-3

összesítő lap

készenléti tárhely

tervnapló

fő- és alvállalkozói 

összesítés 
Fedezetkezelői 

elektronikus 

alvállalkozói 

nyilvántartás 

1 beruházás

e-építési napló

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

gyűjtőnapló

teljesítés igazolási 

hatósági napló 

közös gyűjtőnapló
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e-főnapló-1

Cég -1

e-főnapló-2

Cég -2

e-építési napló

e-alnapló-1.1

Cég -1.1

e-alnapló-1.2

Cég -1.2

e-alnapló-1.2.1

Cég -1.2.1

e-alnapló-1.2.2

Cég -1.2.2

e-alnapló-1.2.3

Cég -1

e-alnapló-3.1

Cég -3.1

e-alnapló-3.2

Cég -2

e-alnapló-3.1.1

Cég -2 

e-alnapló-3.1.2

Cég -3.1.1

e-főnapló-3

Cég -3

e-alnapló-3.1.3

Cég -3.1.2
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e-Konzorciumi

napló-1
Konzorcium-1

e-építési napló

e-konzorciumi tagi 

napló-1.1
Cég -1.1

e-alnapló-1.2.1

Cég -1.2.1

e-alnapló-1.2.2

Cég -1.2.2

e-alnapló-1.2.3

Cég -1.2.3

e-konzorciumi tagi 

napló-1.2
Cég -1.2

e-konzorciumi tagi 

napló-1.3
Cég -1.3

e-alnapló-1.2.1

Cég -1.3.1

e-alnapló-1.2.2

Cég -1.3.2

e-alnapló-1.4.1

Cég -1.4.1

e-konzorciumi tagi 

napló-1.4
Cég -1.4

CSAK KÖZLEKEDÉSI NAPLÓ

e-Konzorciumi

napló-1
Konzorcium-1

e-konzorciumi tagi 

napló-1.1
Cég -1.1

e-konzorciumi tagi 

napló-1.2
Cég -1.2

e-konzorciumi tagi 

napló-1.3
Cég -1.3

e-alnapló-1.2.1

Cég -1.3.1

e-alnapló-1.2.2

Cég -1.3.2

e-alnapló-1.4.1

Cég -1.4.1

e-konzorciumi tagi 

napló-1.4
Cég -1.4
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e-építési napló

e-alnapló-1.2.1

Cég -1.2.1

e-létesítményi napló-1.2.2

Cég -1.2

e-létesítményi napló-1.2.3

Cég -1.2

e-konzorciumi tagi napló-

1.2

Cég -1.2

e-alnapló-1.2.1.1

Cég -1.2.1.1

e-alnapló-1.2.2.1

Cég -1.2.2.1

e-alnapló-1.2.2.2

Cég -1.2.2.2

e-alnapló-1.2.2.3

Cég -1.2.2.3

e-alnapló-1.2.3.1

Cég -1.2.3.1

e-alnapló-1.2.3.2

Cég -1.2.3.2

CSAK KÖZLEKEDÉSI NAPLÓ



ELEKTRONIKUS 
ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
FELÜLETE, 
FUNKCIÓI

› Főmenü
– E-naplók (projektmappák)

– Saját adatok

– Készenlétbe helyezések

– Visszaigazolások

› E-napló lehetőségei
– Készenlétbe helyezés adatai

– Nyomtatás, letöltés

› Fő/alnapló
– E-fő(al)napló adatai

– Napi jelentés

– Eseti bejegyzés

– Offline jelentés

– Mellékletek

– FMV nyilatkozatok

II. fejezet



GYAKORLATI 
FOGÁSOK – Saját adatok kitöltése

– E-napló készenlétbe helyezés

– Főnapló / alnapló készenlétbe helyezés

– Napi feladatok elvégzése

› Napi jelentések

› Eseti bejegyzések

› Online/offline vezetés

– Mellékletek feltöltése

– Napló zárás

III. fejezet



Személyes profil

SAJÁT ADATOK 
KITÖLTÉSE



Képviselt cégek - átnézet

SAJÁT ADATOK 
KITÖLTÉSE



Képviselt cégek - kitöltés

SAJÁT ADATOK 
KITÖLTÉSE



SAJÁT NAPLÓ 
VEZETÉSE

IV. fejezet

– Mit kell megadnom, hogy meghívjanak

– Hogyan fogadhatom el a szerepkört

› Hogyan utasíthatom el

– Mi az „én dolgom”,

› mi a megrendelőmé

– Szerződés …

– Biztosítás …

– Munkaterület …

– Jelentések/ bejegyzések

– Mellékletek



MIT KELL MEGADNOM, HOGY 
MEGHÍVJANAK

› Természetes személy

› NÜJ szám

– Minden rendszerben ua.

– Első belépéskor kapjuk

– 9 jegyű szám

– Hiba: még az aktuális rendszerbe nem 
léptem be (csak más rendszerbe)

HOGYAN FOGADHATOM EL A 
SZEREPKÖRT

› Szerepkört kiosztó:

– Visszaigazolások / küldött 
visszaigazolások

› Egyszerhasználatos kód

› Meghívott:

– Visszaigazolások / visszaigazolásra 
várók

› Beírni a kapott kódot

› Visszautasítás csak kóddal lehetséges



MI AZ „ÉN DOLGOM”

› Adatok megadása

– Szerződésben

– Külön jegyzőkönyvön, emailben, sms-
ben, szóban, telefonon

› „Kivitelező napijelentésért felelős” 
szerep elfogadása

› Saját érdekkörbe tartozók meghívása

– FMV(k)

– Kivitelező napi jelentésre jogosult(ak)

› Szerződés, szerződéses adatok

› Kivitelezői biztosítás

› Munkaterület átvétele

MI A MEGRENDELŐMÉ

› Fő/alnapló megnyitása

› Szerepkörök kiosztása

– Kivitelezőnek: „Kivitelező 
napijelentésért felelős” 

– Kivitelezőnek: FMV, ~jogosult

– Saját érdekkörébe tartozók

› Műszaki ellenőr

› Külön jogszabállyal feljogosított

› Tervezői művezető

› Építtető, ~ meghatalmazottja, 
megrendelő kivitelező

› Szerződés, szerződéses adatok

› Munkaterület átadása



› Szerződés …

– Szerződéses adatok

– Feltöltés

– Módosítás (felmondás)

– Pótmunka, többletmunka

› Biztosítás …

– Kötvény

– Fedezetbevonás

MUNKATERÜLET

› Ki adja? 
– Építtető, építtető meghatalmazottja

– Megrendelő kivitelező

› Kinek?
– Kivitelező napijelentésért felelős

› Feltételei
› Szerződéses adatok

› Szerződés feltöltés

› Eseti bejegyzés („építési .. átadás-átvétel)

– Mellékletek/teljesítési ig. napló/ e-
jegyzőkönyv

› Menete

› Részmunkaterület



NAPIJELENTÉS

› Ki teheti?

– ~ felelős

– ~ jogosult

› Ki olvashatja?

– Aki belelát a naplóba

› Feltétele:

– Átadott munkaterület (átadva, 
elfogadva)

› Szerződéses adatok

› Szerződés

› Eseti bejegyzés („építési .. átadás-átvétel)

– Mellékletek/teljesítési ig. napló/ e-
jegyzőkönyv

ESETI BEJEGYZÉS

› Ki teheti?

– ~ felelős

– ~ jogosult

– Mindenki akinek szerepköre van

› Ki olvashatja?

– Aki belelát a naplóba

› Feltétele:

– Elfogadott szerepkör



ALNAPLÓ, STB.

› Ki helyezheti készenlétbe?

– ~ felelős

– ~ jogosult

– FMV

› Feltétele:

– Átadott munkaterület

– Megfelelő szerepkörök

ESETI BEJEGYZÉS

› Ki teheti?

– ~ felelős

– ~ jogosult

– Mindenki akinek szerepköre van

› Ki olvashatja?

– Aki belelát a naplóba

› Feltétele:

– Elfogadott szerepkör



SAJÁT NAPLÓ „ÉLET”

Feltöltések , 
munkaterület

Dolgozom

Teljesítés igazolást 
kapok, fizetnek

Visszaadom a 
munkaterületet

Lezárják a 
naplómat

Nyitnak nekem 
naplót

ALVÁLLALKOZÓI NAPLÓ 
„ÉLETE”

Feltöltések , 
munkaterület

Dolgozik, 
ellenőrzöm

Teljesítés igazolást 
adok, fizetek

Visszaveszem a 
munkaterületet

Lezárom az 
alnaplóját

Nyitok neki 
alnaplót



Kiosztható szerepkörök összes

› Beruházási tanácsadó

› Beruházáslebonyolító

› Biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor

› Építési műszaki ellenőr

› Építtető

› Építtető meghatalmazottja

› Fedezetkezelő

›

› Felelős műszaki vezető

› FMV - napi jelentésre jogosult

› Kivitelező - napijelentésért felelős

› Kivitelező - napijelentésre 
jogosult

› Külön jogszabállyal feljogosított

› Support

› Támogató szervezet

› Tervezői művezető



Kiosztható szerepkörök

ÉPÍTTETŐ ÉRDEKKÖRE

› Beruházási tanácsadó

› Beruházáslebonyolító

› Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

› Építési műszaki ellenőr

› Építtető

› Építtető meghatalmazottja

› Fedezetkezelő

› Tervezői művezető

› Külön jogszabállyal feljogosított

› Támogató szervezet

KIVITELEZŐ ÉRDEKKÖRE

› Felelős műszaki vezető

› FMV - napi jelentésre jogosult

› Kivitelező - napijelentésért felelős

› Kivitelező - napijelentésre jogosult

› Külön jogszabállyal feljogosított

› Support



Teljesítésigazolási naplók

› e-felmérési napló

› e-teljesítés összesítő

› e-teljesítésigazolás

› e-jegyzőkönyv

› e-hiánypótlási jegyzőkönyv

› e-hibajegyzék

› e-hiányjegyzék

› nyilatkozatok

› e-műszaki igazolás

› kivitelezési szerződés



Gyűjtőnaplók

› mérési jegyzőkönyvek

› felülvizsgálati jegyzőkönyvek

› elvégzett üzempróbák 
jegyzőkönyvei

› üzembe helyezési vizsgálati 
tanúsítványok

› egyéb dokumentumok

› építési termékekre vonatkozó 
teljesítménynyilatkozatok

› építési hulladék nyilvántartó lap

› bontási hulladék nyilvántartó 
lap

› gépnapló

› kivitelezői felelősségbiztosítás -
biztosító igazolása



FMV nyilatkozat (1-5. kérdés)

1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően 
végezték-e,

2. az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti 
előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, 
környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték-e,

3. az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelel-e,

4. a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-
műszaki dokumentációtól, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 
szerinti kivitelezési dokumentációtól eltértek-e, az eltérés felsorolásával és szükségességének 
ismertetésével,

5. a 191/2009 Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet szerinti kivitelezési 
dokumentációtól eltérés történt-e, és amennyiben igen, ismertesse az eltérést,



FMV nyilatkozat (6-9. kérdés)

6. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön 

jogszabályban előírt mértéket,

7. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezelték-

e,

8. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az építőipari kivitelezési 

tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint 

elszállították-e,

9. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.



ALVÁLLALKOZÓI 
RENDSZER 
FELÜGYELETE

V. fejezet



PROBLÉMÁS 
ESETEK

VI. fejezet



I.
NÜJ szám problémák

1. Nincs NÜJ-számom 

Elsőbelépésnél kapom. Személyes adatok kitöltése elengedhetetlen a 
szerepkörök kiosztásához.

2. „… az adott NÜJ szám nem létezik …”

Az adott rendszerben még nem volt bent ez a felhasználó, lépjen be, 
személyes adatokat töltse ki.

3. „… ez az adószám nincs hozzárendelve a NÜJ-höz …”

Az adószám nem került rögzítésre a felhasználóhoz, vagy más formátumban 
történt meg. Ellenőrzés, pontosítás.



II.
Építtető, e-napló készenlétbe helyezés



III.
Építtető, főnapló készenlétbe helyezés



IV.
Tervező, tervek és biztosítás feltöltése, megadása



V.
Megrendelő, fő/alnapló készenlétbe helyezés



VI.
Megrendelő, fő/alnaplóba szerepkörök kiosztása

1. Nem tud kiosztani szerepkört

2. Rossz szerepkört osztott ki

3. NÜJ vagy adószám nem stimmel



VII.
Megrendelő, fő/alnaplóba szerződés, szerződéses adatok 

feltöltése



VIII.
Kivitelező, fő/alnaplóba szerepkörök kiosztása



IX.
Kivitelező, fő/alnaplóba szerződés, szerződéses adatok 

feltöltése



X.
Munkaterület átadása, átvétele



XI.
Esetibejegyzés tétele



XII.
Napijelentés tétele

1. Nem tudok napijelentést írni

2. „… nem ezt írtam be, valaki módosította …”

3. Nem írtam tegnap napijelentést

4. Meddig tölthetem fel az offline napijelentést?

5. Huzamos ideig nem dolgozom



XIII.
Mellékletek feltöltése

1. Hatósági napló

2. Teljesítési igazolási naplórész

3. Gyűjtőnaplórész

4. Megrendelőm biztosítja az építési anyagot



XIV.
Alvállalkozói napló készenlétbe helyezése



XV.
Alvállalkozóm munkavégézésének ellenőrzése



XVI.
Alvállalkozóm naplóvezetésének ellenőrzése



XVII.
Én nem, de az alvállalkozó végez munkát



XVIII.
Teljesítési igazolás



XIX.
Tévesen nyitott napló



XX.
„… eltűnt alvállalkozó …”



XXI.
FMV nyilatkozat



XXII.
Munkaterület visszaadása



XXIII.
Napló zárása



XXIV.
„lett alvállalkozóm, … eltűnt a naplóm …”



XXV.
„… kidobtak a naplómból …”



XXVI.
„… szabadságra mennék …, kilépnék a cégtől”



XXVII.
Saját szerepkör megszüntetése



XXVIII.
Építtető meghatalmazottjának leváltása



XXIX.
Eladták a projektet, változik az építtető



XXX.
Használatbavétel



XXXI.
Garancia, szavatosság


