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AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ▪ NAPLÓVEZETÉS LÉPÉSEI ▪ 

GYAKORLAT 

Előadóink: 

Dr. Papp Ferenc 
jogász, szakmai főtanácsadó 
 
Wolford Ágnes 
építésjogi szakokleveles mérnök 

 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. április 5. kedd  
10 -16 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
 
 
Részvételi díj: 

19 900 Ft + áfa / fő 

 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 
 
 

 
 Ajánló: 

Minden, amit az elektronikus építési napló vezetéséről tudni kell! 
Elmélettel összekötött gyakorlati oktatás. Előadóink kiemelik az 
előadás során az egyszerűsített bejelentési eljárás szabályait is.  
 
 

Témakörök: 

Milyen esetben és kinek kell vezetni az e-naplót ▪ Átadhatom-e az e-
napló vezetését másnak ▪ Az e-napló felépítése, részei és 
mellékletei▪ Az e-napló felületének, menüpontjainak bemutatása ▪ 
Az e-napló, az e-főnapló és az e-alnapló készenlétbe helyezése ▪ 
Mire szolgál a Naplóügyfél Jel ▪ Az egyszer használatos jelszó 
szerepe ▪ Szerepkörök az e-naplóban ▪ Az online és az offline napi 
jelentés ▪ Nem történik munkavégzés, kell-e napi jelentést írnom ▪ 
Ki tehet bejegyzést és ki tekinthet bele az e-naplóba ▪ Hogyan lehet 
lecserélni a szereplőket ▪ Felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
készítése ▪ Az e-napló, az e-főnapló és az e-alnapló zárása ▪ Ha nem 
vezetik az e-naplót, kit büntetnek meg ▪ konzultáció, a gyakorlatban 
előforduló kérdések modellezése, megválaszolása egy képzeletbeli 
beruházás felépítésén keresztül. ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS       „Elektronikus építési napló”       2016. április 5. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 
 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  

  

Cím:   ...........................................................................................  

  

Jelentkező neve:   ............................................................................  

  

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

  

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 
 
 

 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:        E-mail cím: ..........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2016…………………………….. P. H. ……………………………………………………….  

 
 
  


