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TÁJÉKOZTATÓ A ZFR-TÁV-ÉMI/2020 

PÁLYÁZATRÓL 
Okos költségmegosztás alkalmazásának 

elterjesztése, radiátor csere program 2020: 

…A Techem Kft. készséggel közreműködik és 

felajánlja segítségét annak érdekében, hogy a ZFR-

TÁV-ÉMI/2020 számú pályázaton lakóközösségük 

sikerrel szerepelhessen. Szolgáltatásaink a 

fűtéskorszerűsítés, költségmegosztás folyamatának 

kezdő lépéseitől a projekt megvalósításáig, majd a 

későbbiekben a 

költségmegosztási 

szolgáltatásig minden 

részletre kiterjednek… 

https://www.techem.hu/energiatakarekossag/tajek

oztato-a-zfr-tav-emi2020-palyazatrol.html 

 

KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 4. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.02.01.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/12–15. számú Magyar 

Közlönyökben megjelent újdonságok válogattunk. 

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet újbóli 

kihirdetéséről, illetve az ezzel kapcsolatos 

szabályokról, a termelőszövetkezeti részarány-

tulajdonnal érintett földek használati jogáról, 

valamint a minimálbér megállapításáról és a 

minimálbérhez kötött jogosultságok 

felülvizsgálatáról olvashatnak… 

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-

2021-4-het/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY A 

TÁVMUNKA VESZÉLYHELYZETI SZABÁLYAIT  (hvg.hu 

2021.02.07.) 

A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a 

munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése 

érdekében meghosszabbítja a távmunka 

szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is - 

közölte az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium… 

https://hvg.hu/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a

_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait 

 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

3.   HA TÁVFŰTÉST HASZNÁL, EZ A HÍR ÉRDEKELNI 

FOGJA (napi.hu 2021.02.06.) 

Fordulat történt a távfűtés megítélésében, egyre 

több ember tartja modern és 

árban megfizethető fűtési 

módnak - derül ki a Főtáv Zrt. 

legújabb felmérésből, amely 

decemberben zárult… 

 

 

 

 

 

 

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

vagy a képre, vagy a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 

 

…a munkáltatók és a munkavállalók 

2021. február 22-ig a munka 

törvénykönyvétől eltérően 

állapodhatnak meg a távmunkáról. 

hvg.hu 

https://www.techem.hu/energiatakarekossag/tajekoztato-a-zfr-tav-emi2020-palyazatrol.html
https://www.techem.hu/energiatakarekossag/tajekoztato-a-zfr-tav-emi2020-palyazatrol.html
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-4-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-4-het/
https://hvg.hu/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait
https://hvg.hu/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/fotav-tavfutes-energia-felmeres.722877.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
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4.  EZERMILLIÁRDOKAT DOBTUNK KI 5 ÉV ALATT AZ 

ABLAKON A ROSSZ LAKÁSFELÚJÍTÁSOKKAL 

          (hvg.hu 2021.02.08.) 

A lakások 

energiahasználatát a 

felére lehetne 

csökkenteni. Azzal, hogy 

nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe a 

lakásfelújítások során az energiahatékonysági 

szempontokat, többet ártunk az éghajlatnak, mint 

használunk...  

     

http://mehi.hu/sites/default/files/mehi_hazai_felujitas

i_hullam_tanulmany_2021.pdf 

 

5.  TITOKZATOS JELEK TŰNTEK FEL A BUDAPESTI 

LÉPCSŐHÁZAK KAPUTELEFONJAIN, EZT JELENTIK 

          (metropol.hu   2021.02.09.)  

A tolvajok jeleznek? Sok helyen a panelek lakóinak 

csengőjén a nevek mellett fekete pötty, vagy filctoll 

rajz jelent meg. Budapesten közbeszéd tárgya, 

hogy mit jelenthetnek az üres vagy éppen teli 

karikák, vagy a vonalak. A rendőrség szerint csak 

fikció, a lakosok szerint jelzések...  

https://metropol.hu/budapest/budapest-lepcsohaz-

jelek-betorok-rablas-metropol-

193940/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referr

al&utm_campaign=hiraggregator 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. 16740 FORINTTAL KAP TÖBBET AZ A DOLGOZÓ, 

AKINEK ILYEN A SZERZŐDÉSE: SZÁZEZREK MÁR 

VÁLTOTTAK    (penzcentrum.hu 2021.02.07.) 

A múlt évben dolgozók tömegei kényszerültek 

home office-ból dolgozni: május volt a 

rekordhónap, amikor 303 ezren rendszeresen, 455 

ezren pedig alkalmanként dolgoztak ilyen  

 

 

 

 

formában. Ez az összes foglalkoztatott 17,2 

százalékát tette ki...  

https://www.penzcentrum.hu/karrier/16740-

forinttal-kap-tobbet-az-a-dolgozo-akinek-ilyen-a-

szerzodese-szazezrek-mar-valtottak.1110490.html 

 

 

7. KÖTELEZŐ A VILLAMOS BIZTONSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLAT LAKÁSELADÁS ÉS BÉRBEADÁS 

ESETÉN    (villanylap.hu 2021.02.08.) 

Mit szólnánk ahhoz, ha 

titokban beoltanának 

mindannyiónkat 

koronavírus ellen? A szer 

hatásos lenne és 

semmilyen mellékhatást nem okozna, csak annyi 

történne, hogy utólag szólnának róla. Furcsa helyzet 

lenne annyi bizonyos. Nos, valami hasonló történt a 

villamosság területén is… 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A170

0040.NGM 

 

8. LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL – MELYIK BANKHOZ 

FORDULJON, AKINEK MÁR VAN LAKÁSHITELE? 

          (piacesprofit.hu 2021.02.07.) 

Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van 

jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, 

máshol az otthonfelújítási hitel helyett egy alternatív 

termékkel rukkolnak elő. Színesen reagálnak a hazai 

bankok az új lakásfelújítási slágerre… 

https://piacesprofit.hu/gazdasag/lakasfelujitasi-

hitel-melyik-bankhoz-forduljon-akinek-mar-van-

lakashitele/ 

 

9. 9. ÁTALAKUL AZ ÉRTÉKBECSLŐI SZAKMA – A VEVŐK IS 

JÓL JÁRHATNAK     (feosz.hu 2021.01.17.) 

A Pénzügyminisztérium rendeletmódosításának 

értelmében a jövőben lehetségessé válik a 

statisztikai alapú ingatlan-értékbecslés, de a 

lakásérték 80 százaléka helyett annak 60 

százalékáig lehet majd eladósodni vele… 

https://piacesprofit.hu/gazdasag/atalakul-az-

ertekbecsloi-szakma-a-vevok-is-jol-jarhatnak/ 
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10. A MAGYAR POSTA ZRT. 2021. JANUÁR 1-TŐL 

KIVEZETI A BELFÖLDI (ZÖLD) TÉRTIVEVÉNYT 

(feosz.hu 2021.01.17.) 

Helyét az Elektronikus Kézbesítési Igazolás (EKI) váltja 

fel. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a 

kivezetést követően?… 

https://www.postadmin.hu/2021-januar-1-tol-

kivezetesre-kerul-a-belfoldi-zold-tertiveveny/ 

 

 

11. ONLINE SZÁMLA 3.0: ÚJRA KELL TANULNI A 

SZÁMLÁZÁST  (ado.hu 2021.02.09.) 

Sok vállalkozásnak nehézséget fog okozni 

adómentesség indoklása az online 

számlaadatszolgáltatás 3.0-ban, így a 

könyvelőknek, adótanácsadóknak meg kell 

tanítaniuk helyesen számlázni ügyfeleiket – 

figyelmeztet SDSYS Zrt. a közleményében… 

https://ado.hu/szamvitel/online-szamla-3-0-ujra-

kell-tanulni-a-szamlazast/ 

 

12. MUNKASZÜNETI NAPOK ÉS A MUNKASZÜNETI 

NAPOK KÖRÜLI MUNKAREND 2021-BEN (ado.hu 

2021.02.09.) 

A 2020-as évhez képest 2021-ben kevesebb 

munkaszüneti nap eredményez extra pihenőnapot 

a munkavállalók számára, ezért „cserébe” viszont 

csak egy szombati napra áthelyezett munkanappal 

kell számolnia a munkáltatóknak és a 

munkavállalóknak… 

https://ado.hu/munkaugyek/munkaszuneti-napok-

es-a-munkaszuneti-napok-koruli-munkarend-2021-

ben/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB: 

 

13. VIGYÁZAT, HA ILYEN E-MAILT KAP, AZ NEM A 

JÓ SZÁNDÉK JELE (24.hu 2021.02.09.) 

A fogyasztók egyre gyakrabban kapnak 

adathalász e-maileket, amelyek egyes közmű- és 

energiaszolgáltató cégek nevében érkeznek – írta 

az MTI a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (MEKH) jelzése alapján… 

https://24.hu/fn/gazdasag/2021/02/09/vigyazat-

ha-ilyen-emailt-kap-az-nem-a-jo-szandek-jele/ 

 

14. NEM CSAK AZ ÉPÜLETBONTÁSOK, DE A 

JELLEGTELEN RÁÉPÍTÉSEK IS ROMBOLJÁK 

BUDAPEST UTCAKÉPÉT (24.hu 2021.02.06.) 

 A mai Budapest képét nem 

csak az értékes 

épületállomány lassú 

eltűnése, a sokszor 

fantáziátlan lakó- és irodaházak megjelenése, de 

az elszaporodó tetőtérbeépítések illetve 

emeletráépítések is jócskán megváltoztatják… 

 

15. HOGYAN LEGYEN SZÉP ÉS VIRÁGOS AZ 

ERKÉLYÜNK?        (agrotrend.hu 2021.02.08.) 

Egyre többet olvashatunk arról, hogy a természetes 

környezet, a növények, a kertészkedés milyen 

csodás hatással vannak a testi és lelki 

egészségünkre. A nagyvárosokban viszont a 

legtöbb ember nincs abban a 

szerencsés helyzetben, hogy 

kimehessen a saját kertjébe, 

hiszen többnyire bérházakban 

vagy lakótelepi panelekben 

élünk… 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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