E-építési napló offline vezetése

Frissítve: 2018.09.17
1

Miért van szükség az elektronikus építési napló offline vezetésére?
Az e-építési napló rendszer működésének alapvető feltétele, hogy az építési naplóba bejegyző
személy internet kapcsolattal rendelkező számítógépet vagy mobileszközt használjon.
Elképzelhető viszont, hogy egy adott építési munkaterületen ideiglenesen vagy tartósan nem
áll rendelkezésre internet kapcsolat.
Az offline bejegyzések célja, hogy a kötelező napi jelentést és a szükséges eseti bejegyzést
internet kapcsolat hiányában is lehetséges legyen munkavégzés napján rögzíteni (kötelező),
valamint az offline sablon feltöltését legkésőbb 3 napon belül elvégezni.
A napi jelentések és eseti bejegyzések rögzítésén kívül egyéb funkció offline módon nem
használható.

Az offline funkció használatának feltételei
Az adatok offline rögzítését az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program végzi,
az e-építési napló alkalmazásból letöltött nyomtatvány sablon használatával. A funkció
használata előtt telepíteni kell az ÁNYK programot.
Fontos, hogy az ÁNYK és JAVA program legfrissebb verzióját használja, valamint az e-építési
napló alkalmazás legújabb verziójából töltse le az offline sablonokat!
A legújabb JAVA verzió ingyenesen letölthető az alábbi oldalról:
https://java.com/en/download/

Az ÁNYK program letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) oldaláról az alábbi linkről:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keret
programok/abevjava_install.html.

Az ÁNYK telepítéshez részletes leírást az alábbi linkre kattintva kaphat:
http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html
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Az offline napi jelentés és eseti bejegyzések rögzítésének folyamata
1. Nyomtatvány sablon letöltése – ehhez a lépéshez internet kapcsolatra van szükség!
Az offline napi jelentés, és eseti bejegyzés kitöltéséhez egy előzetesen letöltött nyomtatvány
sablon szükséges, amely sablon már tartalmazza a kitöltő személy és az adott e-napló
azonosító adatait. Mindenkinek, aki offline jelentést vagy bejegyzést szeretne rögzíteni,
legalább egyszer le kell töltenie és telepítenie a saját sablonját (lásd alábbi képen).
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2. Nyomtatvány sablon kézi letöltése – ehhez a lépéshez internet kapcsolatra van szükség!
Amennyiben az előzetesen letöltendő nyomtatvány sablon automatikus letöltése funkció nem
működne, úgy az alkalmazásban lehetőség van annak kézi letöltésére. Ehhez a letöltés pontos
helyét (legtöbb esetben: C:\Felhasználók\Nyilvános\abevjava\nyomtatvanyok) a
felhasználó az ÁNYK alkalmazás parancsikonjára jobb egérgombbal kattintva a helyi menü
tulajdonságok menüpontjának kiválasztásával olvashatja ki:(lásd alábbi képen):
A nyomtatvány megfelelő (NYOMTATVANYOK) almappába történő mentése után a folyamat
a nyomtatvány telepítésével folytatódhat.
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3. A letöltött nyomtatványt az ÁNYK programmal telepíteni kell.
(kettő kattintás az EnaploWebtart.jnlp fájlra)

A nyomtatvány alapértelmezett esetben (Windows operációs rendszer esetén)
C:\Felhasználók\Nyilvános\abevjava\nyomtatvanyok mappában lesz megtalálható,
OENY_ENAPLO_NAPI_FelhasználóNÜJszáma_E-főnaplóazonosító.tem.enyk formátumban.
A ”Nyomtatvány kézi telepítése” esetben a felhasználó választja ki, hova települjön az
E-építési napló alkalmazásból letöltött sablonja.
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4. Napi jelentés offline rögzítése a sablonban
Az ÁNYK program megnyitásával, a telepített nyomtatványok közül, ”Új nyomtatvány” ikonra
kattintva, a megfelelő letöltött sablont ki kell választani, és meg kell nyitni.
A nyomtatvány sablon már tartalmaz minden olyan információt, amelyek a napi jelentések
illetve eseti bejegyzések rögzítéséhez és ellenőrzéséhez szükségesek.
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Az offline napi jelentés nyomtatványt a munkavégzés napján kötelező kitölteni,
visszadátumozni nem lehet, feltöltését az E-építési napló alkalmazásban legkésőbb 3
napon belül el kell végezni!
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Az ÁNYK sablon kitöltendő mezők jobb felső sarkában levő kis piros háromszög jelzi, hogy a
mező tartalma csak előre megadott értékek közül választható. A mezőre kétszer kattintva
megjelenik egy legördülő menü, amely tartalmazza az összes lehetséges értéket, ezek közül ki
lehet választani a kívánt adatot. Az offline eseti bejegyzések egyedüli kötelező adata a napi
dátum. Lehetséges azonos napi dátummal több offline bejegyzést is létrehozni és feltölteni az
e-építési napló alkalmazásba.
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Mentés után az ÁNYK program előugró ablakban jelzi az elmentett dokumentum elérési
útját a számítógépen, ahol majd a feltöltésnél megtalálható lesz.
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5. Az offline rögzített bejegyzések feltöltése a rendszerbe
Az elmentett offline napi jelentés vagy eseti bejegyzés feltöltéséhez be kell jelentkezni az
e-építési napló alkalmazásba ügyfélkapun keresztül. A személyes sablon feltöltéskor
garantálja, hogy ne legyen feltölthető másik e-naplóba sem a napi bejegyzés, sem az
eseti bejegyzés. A kitöltött nyomtatvány mindig annak a nevében készül, aki a sablont
letöltötte, és csak abba az e-naplóban tölthető fel, ahonnan letöltötték.
Feltöltés az e-építési napló alkalmazásban az Offline jelentés oldalon végezhető el,
az ”Offline jelentés (.enyk) feltöltése…” gombra kattintással.
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