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A Magyar Közlöny 153. számában megjelent a 336/2013. (IX.20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos 
szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet módosításáról. 
 
A kormányrendelet rendelkezése szerint az elektronikus építési naplóvezetési kötelezettség ütemezetten lép hatályba vagyis

az általános építmények körében 2013. október 1-től,•
az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén 2014. január 1-től,•
a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint más sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-
jétől,

•

a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében 2014. október 1-jétől,•
az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében 2016. október 1-jétől.•

A módosítás biztosítja a papír alapú építési napló vezetés szabályainak 2013. október 1-e utáni fenntartását.  Egyértelműen meghatározza, 
hogy az építési naplót az építési munkaterület átadásával egyidejűleg kell megnyitni. Az elektronikus építési napló esetében az első 
elektronikus főnapló megnyitása jelenti az építési napló megnyitását, és abban is rögzíteni kell az építési munkaterület átadását.
 
2013. október 1-től a telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának csak az általános építmények körében kell nyilatkoznia az építési 
munkaterület átadásának tudomásul vételéről és a nyilatkozatot az építési naplóhoz csatolni. A nyilatkozat hiányában a kivitelezés nem 
kezdhető meg.
 
A jelenlegi szabályozás szerint a kivitelezési tervdokumentációnak az építés helyszínén rendelkezésre kell állnia, ezt kiegészíti a módosítás, 
mely szerint nemcsak az elektronikus építési napló mellékleteként elektronikus formában, hanem papír alapon is szükséges rendelkezésre 
állnia az építési munkaterületen.
 
Az általános építmények körében az építtető vagy megbízottja, vagy meghatalmazottja kezdeményezi az elektronikus építési napló 
alkalmazás üzemeltetőjénél (Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft.) a napló 
készenlétbe helyezését. A készenlétbe helyezés részletes lépéseit mind az üzemeltető, mind az építtető számára az Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról (OÉNY) szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben előírt és a http://www.lltk.hu/tudastar/dokumentacios-kozpont  oldalán található Dokumentációs Központ Üzemeltetési és 
Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
 
A sajátos építményfajták esetében építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az elektronikus 
építési napló készenlétbe helyezését a sajátos építményfajták szerinti miniszter által kijelölt rendszer üzemeltetőnél.

Megosztás a következővel 

» Nyomtatóbarát változat Oldal küldése ismerősnek

Dokumentációs Központ 

Általános információk•
Dokumentumok feltöltése•

Szakmai Tudástár 

Energetikai tanúsítás •

Fejléc

Hírek•
Fogalomtár•

ÉTDR

ÉTDR alkalmazás •

Hatósági felület 

Országos Építésügyi 
Nyilvántartás hatósági felület 

•

Keresés  KERES  

«  szeptember   » 

Dokumentációs 
Központ 

Általános információk

Dokumentumok feltöltése

Katalógus

Elérhetőségek

Építési jog 

Jogszabályfigyelő

Jogszabálykereső

Jogszabály-ismertetők

Jogszabálytervezetek

Döntvénytár

Építésügyi feladatellátás 

Építésügyi feladatellátás 
rendszere

Építésügyi- és 
építésfelügyeleti hatósági 

rendszer

Főépítészi rendszer

Tervtanácsi rendszer

Szakmagyakorlás

OÉTT

Szakmai Tudástár 

Energetikai tanúsítás

Épített örökség védelme

Komplex 
akadálymentesítés

E-közmű

E-építési napló

Közbeszerzési 
költségvetés készítő 

programok

Ócsai szociális bérlakás-
építési projekt

Építési termék

Eseménynaptár 

H K S C P S V 
      

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10
 

11 
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

      

Hírlevél 

Hírlevélarchívum 

Feliratkozás

Page 1 of 2Módosult az elektronikus építési napló alkalmazására vonatkozó kötelezettség | Építés...

2013.09.30.http://www.e-epites.hu/hirek/modosult-az-elektronikus-epitesi-naplo-alkalmazasara-v...



Katalógus•
Elérhetőségek•

Építési jog 

Jogszabályfigyelő•
Jogszabálykereső•
Jogszabály-ismertetők•
Jogszabálytervezetek•
Döntvénytár•

Építésügyi feladatellátás

Építésügyi feladatellátás 
rendszere

•

Építésügyi- és 
építésfelügyeleti hatósági 
rendszer 

•

Tervtanácsi rendszer•
Szakmagyakorlás•
Oktatás •

Alapkézések◦
Szakképzések◦
Mesterképzések◦
Felsőfokú szakképzések◦
Szakirányú továbbképzések ◦
Doktori képzések ◦
Szakmagyakorlók 
továbbképzése 

◦

Köztisztviselők 
továbbképzése 

◦

Oktatási intézmények ◦
Országos Építésügyi és 
Településrendezési Tanács 
(OÉTT)

•

 

Tanúsítói jogosultság 
megszerzése

◦

Tanúsítási rendszerek ◦
Tájékoztató anyagok◦
Módszertani útmutatók◦
Ajánlott linkek◦
Energia kalkulátor◦

Épített örökség védelme •
Nemzetközi védelem◦
Országos 
védelem /Műemlékvédelem

◦

Helyi védelem◦
Intézmények◦
Ajánlott linkek◦
Letölthető dokumentumok◦

Komplex akadálymentesítés •
Szervezetek, szakértők◦
Az év akadálymentes épülete 
pályázat

◦

Szakmai publikációk◦
ÚMFT ROP pályázati rendszerek◦
Példák◦

E-közmű•
Ócsai szociális bérlakás- építési 
projekt

•

Lakossági tájékoztatók•
Szakirodalom •

Könyvtárak◦
Szakbibliográfia◦
Sajtószemle◦
Építésügyi Szemle◦

Főoldal

Hírek•
Események•
Jogszabályfigyelő•
Sajtószemle•
Fontosabb jogszabályok•
Szerződésminták•
Fotóarchívum 
(1950-1980)

•

Filmarchívum 
(1963-1986)

•

Építészet XXI 
(Csontos János műsora)

•

Lábléc

Adatvédelem•
Impresszum•
Archívum•
Bannerek•
Ajánlott weboldalak•
Itt vagyunk•
Kapcsolat•

 

 

 

  ÉTDR információk 

Címlap •
A projektről •
A rendszer felhasználói •
Ügyfelek számára•
Hatóságok számára•
Letöltés•
Formanyomtatványok•
Jogszabályi háttér•
Hírek•
Események, rendezvények•
Fotódokumetáció•
Kapcsolat, hibabejelentés•
Üzemeltetői közlemények•

OÉNY

OÉNY alkalmazás •

  OÉNY információk 

E-statisztika •
Keresés (hrsz.) •
E-tanúsítás •
Adatbanki feltöltés•
Katalógus•
Névjegyzékek•

 

Egyéb hatósági 
alkalmazások  

•

Jogszabályváltozás 2013◦
Iránymutatások◦

Építésügyi vizsga •
Tananyag◦
Kérdések◦
Időpontok◦
Jelentkezési lap◦
Nyilvántartás◦
Dokumentumtár◦

Kapcsolódó dokumentumok•

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

 ÉTDR

  
A Belügyminisztérium megbízásából üzemelteti a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.

Adatvédelem  -  Impresszum  -  Archívum   -  Bannerek  -  Ajánlott weboldalak  -  Itt vagyunk  -  Kapcsolat   

 

Page 2 of 2Módosult az elektronikus építési napló alkalmazására vonatkozó kötelezettség | Építés...

2013.09.30.http://www.e-epites.hu/hirek/modosult-az-elektronikus-epitesi-naplo-alkalmazasara-v...


