
NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – 

munkarend 

a következő: 

a) január 10., szombat munkanap 

január 2., péntek pihenőnap 

b) augusztus 8., szombat munkanap 

augusztus 21., péntek pihenőnap 

c) december 12., szombat munkanap 

december 24., csütörtök pihenőnap 

 

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet     M. Közlöny 131/2014. sz. 

             

 

 

Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemel-

tetésének szabályairól 

 

A rendelet hatálya a következő hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítására és üzemelte-

tésére terjed ki: 

a) atveteli hely, 

b) a hulladekgyűjtő pont, 

c) a hulladekgyűjtő udvar, 

d) a munkahelyi gyűjtőhely, 

e) az uzemi gyűjtőhely, 

f ) a hulladektarolo hely, 

g) a komposztalo telep, 

h) az atrakoallomas, valamint 

i) a valogatomű. 

 

A rendelet a fenti felsorolást követve meghatározza az egyes hulladékgazdálkodási létesítmé-

nyekre vonatkozó részletszabályokat. 

 

A rendelet 2014. szeptember 30-án lepett hatályba. 

 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet     M. Közlöny 133/2014. sz. 

             

 

 

NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus 

hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) 

NMHH rendelet módosításáról 

 

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építmé-

nyekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet IV. fejeze-

te a következő 25. alcímmel egészül ki: 

 

„25. Az építési napló 



26/A. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy a 19. § szerinti bejelentéshez kötött 

építési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. 

(2) Az elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) üzemeltetésére, fenntartá-

sára és továbbfejlesztésére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke az építőipari kivi-

telezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 24. 

§ (4) bekezdése, valamint 24/B. § (2) bekezdése alapján kizárólagos joggal a Lechner Lajos 

Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Fele-

lősségű Társaságot (a továbbiakban: LLTK) jelöli ki. 

(3) Az LLTK a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Sza-

bályzatában foglaltak szerint az építtető kezdeményezésére az e-építési naplót készenlétbe 

helyezi és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. 

(4) A Hatóság megszünteti az e-építési napló készenlétét, ha 

a) az elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) nem nyitották meg és az építési 

vagy bontási engedély hatálya lejárt, 

b) az előzetes bejelentés nyilvántartásba vétele óta egy év eltelt, 

c) az e-főnapló megnyitására sor került és az építtető az elkészült építményre jogerős és vég-

rehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a használatra az utólagos bejelentés 

nyilvántartásba vételével jogosulttá vált. 

(5) A Hatóság a (4) bekezdés a)–b) pontja szerinti e-építési napló készenlétbe helyezésének 

megszüntetését és a (4) bekezdés c) pontja szerint az e-építési napló lezárását az LLTK ilyen 

tartalmú megkeresésével teljesíti. 

(6) Az e-építési napló mellékletei 

a) a készenléti tárhely, 

b) a jogerős építési engedély vagy az előzetes bejelentés nyilvántartásba vételéről szóló hatá-

rozat, 

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus al-

vállalkozói nyilvántartás, 

d) összesítő lap, továbbá 

e) közös gyűjtő napló. 

(7) Az e-építési naplóba bejegyzést tenni kizárólag online eléréssel lehet. 

(8) Az e-építési napló használatáért az építmény nettó beruházási értékének alapulvételével az 

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében megállapított mér-

tékű rendszerhasználati díjat kell fizetni az LLTK részére a Korm. rendeletben meghatározott 

módon. 

(9) Az építési napló vezetésére egyebekben az Épkiv. rendelkezései irányadók.” 

 

A rendelet 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az e-építési naplót az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektroni-

kus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) 

NMHH rendelet módosításáról szóló 7/2014. (X. 21.) NMHH rendelet hatálybalépését követő 

ötödik hónap első napját követően megkezdett kivitelezések esetében kell alkalmazni.” 

 

A rendelet 2014. október 29-én lépett hatályba. 

 

7/2014. (X. 21.) NMHH elnökének rendelete    M. Közlöny 141/2014. sz. 

 


