
FELHÍVÁS AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS ESETÉN KÖTELEZŐ 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS HIÁNYÁRÓL VALÓ JELZÉS INFORMATIKAI 

TÁMOGATÁSÁRÓL  
 
 

Az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítással 

kapcsolatosan a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 6/E. § (5) bekezdése alapján a biztosítótársságoknak az egyszerű bejelentéshez 

tartozó tervezői, illetve kivitelezői felelősségbiztosítások megszűnéséről, vagy a feltöltött 

fedezetigazolás tartalmának módosulásáról, a biztosítóknak ezt a tényt és a megszűnés 

időpontját a megszűnéshez vezető ok felmerülését vagy a módosítást követő 15 napon belül 

jelezni kell az illetékes építésfelügyeleti hatóságnak. 

 

Ezt a jelzést a biztosítótársaságok - megfelelő informatikai támogatás hiányában - eddig az e-

építési napló alkalmazás üzemeltetőjén és az építésügyi szabályozásért és építéshatósági 

ügyekért felelős helyettes államtitkárságon keresztül postai levélben tették meg. 

 

Az e-építési napló alkalmazás fejlesztésének eredményeként 2018. december 1-től a 

biztosítótársaságok ezt a jelzést egy kifejezetten erre a célra kialakított alkalmazás 

segítségével tehetik meg, melyről az illetékes építésfelügyeleti hatóságok közvetlenül az e-

építési napló alkalmazás hatósági felületén értesülhetnek. A lakossági felhasználók az e-

építési naplóban készenlétbe helyezéskor vagy főnaplóban annak előkészítéskor, illetve a 

későbbiekben újabb felelősségbiztosítási fedezetigazolás feltöltésekor a továbbiakban nem 

adhatnak meg téves formátumú kötvényszámot, mivel ezeket biztosítótársaságonként az 

alkalmazás formailag ellenőrzi. 

A hatósági felhasználók az alkalmazásba belépve a főoldal képernyőjén kialakított, új „Lejárt 

kötényszámok” nevű lapfül alatt tekinthetik meg az illetékességi területük alá tartozó e-építési 

naplók/főnaplók közül azokat, amelyekhez kötődő felelősségbiztosítási szerződésekkel 

kapcsolatosan a biztosítótársaságok jelzéssel éltek.  

 

A biztosítótársaság PDF dokumentumban megtekinthető jelzése (az összes általa rögzített, és 

az e-építési napló alkalmazásból nyerhető szükséges adattal) a találati lista utolsó oszlopában 

szereplő linkkel tölthető le.  

 

A találati listában az alábbi adatok láthatók:  

1. oszlopban: a jelzéssel élő biztosítótársaság neve,  

2. oszlopban: a felelősségbiztosítási igazolás kötvényszáma, 

3. oszlopban: a lejárat dátuma, 

4. oszlopban: az építési napló/főnapló iktatószáma, 

5. oszlopban: a tervező neve (tervezői felelősségbiztotás esetén), 

6. oszlopban: a kivitelező neve (kivitelezői felelősségbiztosítás esetén) 

7. oszlopban: a biztosítótársaságok által jelzett biztosított neve 

 



Az érintett e-építési naplóba (tervezői felelősségbiztosítási jogviszony lejárta esetén) vagy e-

főnaplóba (kivitelezői felelősségbiztosítási jogviszony lejárta esetén) a hatósági kereső 

felülethez hasonlóan a találati lista megfelelő sorára kattintva lehet belépni. 

 

 
 

Felhívom a figyelmet, hogy a biztosítótársaság jelzése minden esetben eljárás megindítására 

okot adó körülmény. Ilyen esetben az ÉTDR-ben hivatalból indított eljárást kell létrehozni, és 

az eljárás keretében szükséges vizsgálni a tényállást. Az eljárást „hatósági munkatársként” 

belépve kell létrehozni. 

 

 
 

Az eljárás keretében érdemes egy Feljegyzés típusú cselekményhez csatolni az e-építési 

naplóból letöltött PDF-et. 

A Feljegyzés az Egyéb gombcsoportban található. 

 



 
 

A PDF-et az e-építési naplóból le kell tölteni saját gépre, és onnan kell feltölteni az ÉTDR-be. 

 

 
 

Budapest, 2018. november 27. 

 

Miniszterelnökség, 
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