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ÉPÍTTETŐ / ÉPÍTTETŐ MEGHATALMAZOTTJA: 
Az építtető vagy az építtető érdekeit képviselő meghatalmazott, aki az e-napló készenlétbe helyezését kéri. 
 

• e-napló készenlétbe helyezési kérelem elkészítése és benyújtása 

• e-főnapló(k) létrehozása és lezárása 

• „Kivitelező-napi jelentésért felelős” szerepkör kiosztása az e-főnaplóban 

• további szerepkörök kiosztása/megszüntetése az e-főnaplóban 

• szerződéses adatok kitöltése az e-főnaplóban 

• szerződés dokumentum feltöltése az e-főnaplóban 

• munkaterület átadása a „Kivitelező-napi jelentésért felelős” szerepkörnek az e-főnaplóban 

• betekinthet az e-főnaplókba és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése az e-főnaplóba 

• dokumentumok feltöltése: 

o e-naplóba: „Tervnapló”, „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o e-főnaplóba: „Teljesítésigazolási napló” 

 

 

 

 
UTÓLAG KIOSZTOTT ÉPÍTTETŐ / ÉPÍTTETŐ MEGHATALMAZOTTJA: 
További építtető vagy az építtető érdekeit képviselő meghatalmazott, aki az e-napló készenlétbe helyezését 
követően kapott szerepkört az e-naplóban. 
 

• szerepkörök kiosztása/megszüntetése az e-főnaplóban 

• szerződéses adatok kitöltése az e-főnaplóban 

• szerződés dokumentum feltöltése az e-főnaplóban 

• e-főnapló(k) lezárása (amennyiben neki adták vissza a munkaterületet) 

• betekinthet az e-főnaplókba és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése az e-főnaplóba 

• dokumentumok feltöltése: 

o e-naplóba: „Tervnapló”, „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o e-főnaplóba: „Teljesítésigazolási napló” 
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KIVITELEZŐ – NAPI JELENTÉSÉRT FELELŐS: 
Az adott e-főnapló/e-alnapló vezetéséért felel. Minden e-főnaplóban/e-alnaplóban ki kell osztani! A szerepkör 
kiosztásához adószám megadása szükséges. 
 

• szerződéses adatok kitöltése 

• szerződés dokumentum feltöltése 

• kivitelezői felelősségbiztosítási adatok kitöltése 

• munkaterület átvétele a megrendelőtől (a munkaterületet csak ennek a szerepkörnek lehet átadni!) 

• e-alnapló(k) létrehozása és lezárása (az e-alnaplóban automatikusan „Megrendelő kivitelező” 
szerepkörben jelenik meg) 

• a „Kivitelező – napi jelentésért felelős” szerepkör kiosztása az e-alnaplóban 

• további szerepkörök kiosztása (pl. „Felelős műszaki vezető”) 

• munkaterület átadása az e-alnaplóban az alvállalkozónak 

• betekinthet a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba  

• napi jelentések rögzítése (a saját naplójába) 

• eseti bejegyzések rögzítése (a saját naplójába és az az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplóba is) 

• kitöltheti az FMV nyilatkozatot 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Tervnapló”, „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o saját naplójába: „Teljesítésigazolási napló”, „Gyűjtőnapló” 
 
 
KIVITELEZŐ – NAPI JELENTÉSRE JOGOSULT: 
A Kivitelező – napi jelentésért felelőst helyettesíti (a napi jelentések rögzítésében). A szerepkör kiosztásához 
adószám megadása szükséges. 
 

• betekinthet a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba 

• napi jelentések rögzítése (a saját naplójába) 

• eseti bejegyzések rögzítése (a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplóba is) 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o saját naplójába: „Gyűjtőnapló” 
 
 
 
MEGRENDELŐ KIVITELEZŐ: 
Az alvállalkozói munkák megrendelője. A Kivitelező – napi jelentésért felelős automatikusan ezt a szerepkört 
kapja az általa létrehozott e-alnaplóban. 
 

• e-alnapló lezárása 

• „Kivitelező-napi jelentésért felelős” szerepkör kiosztása az e-alnaplóban 

• további szerepkörök kiosztása/megszüntetése az e-alnaplóban 

• szerződéses adatok kitöltése az e-alnaplóban 

• szerződés dokumentum feltöltése az e-alnaplóban 

• munkaterület átadása a „Kivitelező-napi jelentésért felelős” szerepkörnek az e-alnaplóban  

• betekinthet az e-alnaplóba 
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• eseti bejegyzések rögzítése az e-alnaplóba 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Tervnapló”, „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o e-alnaplóba: „Teljesítésigazolási napló” 
 
 
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ: 
A kivitelezői oldalt képviseli. A felelős műszaki vezetői tevékenység kamarai jogosultsághoz kötött, ezért a 
szerepkör kiosztásához a kamarai névjegyzéki szám megadása szükséges! 
 

• betekinthet a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba 

• eseti bejegyzések rögzítése (a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplóba is) 

• kitöltheti az FMV nyilatkozatot 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o saját naplójába: „Teljesítésigazolási napló”, „Gyűjtőnapló” 
 
 
FMV – NAPI JELENTÉSRE JOGOSULT: 
A kivitelezői oldalt képviseli. Abban az esetben kell kiosztani, ha a felelős műszaki vezető fogja rögzíteni a napi 
jelentéseket is.  A szerepkör kiosztásához a kamarai névjegyzéki szám megadása szükséges! 
 

• betekinthet a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplókba 

• napi jelentések rögzítése a saját naplójában 

• eseti bejegyzések rögzítése (a saját naplójába és az elsődlegesen kapcsolódó e-alnaplóba is) 

• kitöltheti az FMV nyilatkozatot 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o saját naplójába: „Gyűjtőnapló” 
 
 
ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR: 
Az építtetői oldalt képviseli. A műszaki ellenőri tevékenység kamarai jogosultsághoz kötött! Ha az elsőként 
létrehozott e-főnaplóban osztják ki ezt a szerepkört, az adott e-napló összes e-főnaplójába és e-alnaplójába 
automatikusan betekintési és bejegyzési jogosultságot kap. 
 

• betekinthet az összes e-főnaplóba és e-alnaplóba 

• eseti bejegyzések rögzítése minden e-főnaplóba és e-alnaplóba 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

o minden e-főnaplóba/e-alnaplóba: „Teljesítésigazolási napló” 
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TERVEZŐI MŰVEZETŐ: 
A tervezői tevékenység kamarai jogosultsághoz kötött, ezért a szerepkör kiosztásához a kamarai névjegyzéki 
szám megadása szükséges. 
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

 
 
 
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ (EGYSZERŰ BEJELENTÉSNÉL): 
A tevékenység kamarai jogosultsághoz kötött! Egyszerű bejelentés esetén az építész tervezőt a készenlétbe 
helyezés előtt kötelező meghívni az e-naplóba (a NÜJ szám és a kamarai névjegyzéki szám megadásával). Az adott 
e-napló összes e-főnaplójába és e-alnaplójába automatikusan betekintési és bejegyzési jogosultságot kap. 
  

• betekinthet az összes e-főnaplóba és e-alnaplóba 

• az egyszerű bejelentés kötelező dokumentum mellékleteinek feltöltése (a 155/2016. (VI. 13.) Korm. 
rendelet 1. melléklete szerinti kötelező munkarészek) 

• tervezői felelősségbiztosítási adatok rögzítése 

• eseti bejegyzések rögzítése az összes e-főnaplóba és e-alnaplóba 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentumai”, „Tervnapló”, „Közös 
gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

 
 
 
BERUHÁZÁSI TANÁCSADÓ 
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése szerint, aki tervezői és építési műszaki ellenőri 
jogosultsággal is rendelkezik (azonos szakterületen), az ezeket a feladatköröket együtt beruházási tanácsadó 
címen láthatja el. A szerepkör kiosztásához adószám megadása szükséges. 
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 
 
 
 
BERUHÁZÁSLEBONYOLíTÓ 
Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során szerződésben 
meghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg. A beruházáslebonyolító 2014. január 1-jétől már 
nem minősül szakmagyakorlási tevékenységnek! A szerepkör kiosztásához adószám megadása szükséges. 
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOR 
Az a személy, akit megbíztak vagy foglalkoztatnak a tervdokumentációk készítésénél és a kivitelezési tevékenység 
végzésénél a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírások teljesítése érdekében. 
Alkalmazása jogszabály [4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet] által előírt esetekben kötelező. 
Szakképzettséggel kell rendelkeznie.  
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 
 
 
 
FEDEZETKEZELŐ 
Az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött kivitelezési szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti 
elő. Alkalmazása jogszabály [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17 – 21.§] által előírt esetekben kötelező.  
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 
 
 
 
KÜLÖN JOGSZABÁLLYAL FELJOGOSÍTOTT 
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése sorolja fel azokat a szereplőket, akik jogszabályi előírás 
szerint az e-főnaplókba/e-alnaplókba és mellékleteibe betekinthetnek. 
 

• betekinthet az összes e-főnaplóba és e-alnaplóba 

• eseti bejegyzések rögzítése 

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 
 
 
 
TÁMOGATÓ SZERVEZET 
Ezt a szerepkört a beruházást finanszírozó szervezet munkatársai számára lehet kiosztani. Kizárólag betekintési 
és dokumentum feltöltési jogot biztosít, ezzel a szerepkörrel bejegyzéseket nem lehet rögzíteni. 
 

• betekinthet abba az e-főnaplóba, amelyikben szerepel, és a kapcsolódó e-alnaplókba  

• dokumentumok feltöltése:  

o e-naplóba: „Közös gyűjtőnapló”, „Készenléti tárhely dokumentumai” 

 

 
SUPPORT 
Technikai szerepkör – kizárólag az e-építési napló alkalmazást üzemeltető Lechner Tudásközpont munkatársai 
számára osztható ki! 

 
 

 


