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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. MEGJELENT A RENDELET: ÁPRILIS 19-ÉN 

NYITNAK ÚJRA AZ ISKOLÁK, EZ LESZ A BOLTOKBAN 

(mfor.hu 2021.03.27.) 

A friss, szombaton megjelent Magyar Közlönyből 

többek közt kiderül, hogy április 19-én nyitnak újra ki 

az iskolák, valamint milyenek lesznek az új 

boltszabályok… 

https://mfor.hu/cikkek/makro/megjelent-a-

rendelet-aprilis-19-en-nyitnak-ujra-az-iskolak-ez-lesz-

a-boltokban--megjelent-a-rendelet.html 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 11. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.03.22.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/42–45. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban kizárólag a 

koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt 

indokolttá váló védelmi intézkedésekről 

olvashatnak… 

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

2021-11-het/ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

3. AHOL AZ ELSŐ FŐVÁROSI PANELHÁZ ÉPÜLT – 

PEST „RÓZSADOMBJA”, A JÓZSEF ATTILA-

LAKÓTELEP(welovebudapest.com 2021.03.29.) 

A panelekkel a mai napig hadilábon állunk: 

szeretjük, utáljuk, megszokjuk. A szocializmus 

öröksége a kényszermegoldás és a szükséges rossz 

emlékét hagyta ránk, miközben az 

50-es években még a boldogság 

és a jóllét reményével épültek az új 

lakótelepek...  

 

4.  SZIGORÚ FELTÉTELEKET ÍR ELŐ AZ ELSŐ 

FŐVÁROSI AIRBNB-SZABÁLYOZÁS (hvg.hu 

2021.03.25) 

Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, 

angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás 

rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet...  

https://hvg.hu/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terez

varos 

 

5. FELVÁLTHATJA A PROFITELVET A KÖLCSÖNÖS 

SEGÍTSÉG A LAKHATÁSBAN? LAKÁSSZÖVETKEZETEK 

KELET-EURÓPÁBAN (merce.hu 2021.03.25.) 

Március 10-én mutatkozott be online a MOBA nevű 

szervezet, egy új közép- és délkelet-európai bérlői 

szövetkezeteket tömörítő ernyőszervezet. A MOBA 

célja összefogni a kisebb kelet-európai 

lakásszövetkezeteket, illetve megkönnyíteni a 

tagszervezetek számára a pénzforráshoz való jutást 

egy belső pénzalapon keresztül… 

https://merce.hu/2021/03/25/felvalthatja-a-

profitelvet-a-kolcsonos-segitseg-a-lakhatasban-

lakasszovetkezetek-kelet-europaban/ 

 

6. A TÁRSASHÁZBAN ÉLŐK ZÖME RENDESEN FIZETI 

A KÖZÖS KÖLTSÉGET (szoljon.hu 2021.03.29.) 

A gyakorlatban a közös költség három havi 

nemfizetése esetén végrehajtóhoz fordulhat a 

lakóközösség. Általában először mégis inkább 

felszólítják a tulajdonost… 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-

tarsashazban-elok-zome-rendesen-fizeti-a-kozos-

koltseget-3380698/ 

 

7. KORONAVÍRUS: ÍGY TERJESZTI A CSŐHÁLÓZAT 

A TÁRSASHÁZAKBAN (egeszsegkalauz.hu 

2021.03.25.) 

Gondolná, hogy a koronavírus részecskéinek 5 perc 

is elég ahhoz, hogy a közös 

csőhálózaton keresztül átjusson a 

másik lakásba?… 

 

 

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

vagy a képre, vagy a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 
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8. ÍGY MOSSÁK A NÉGYEMELETES TÁRSASHÁZAK 

LÉPCSŐHÁZAINAK ABLAKAIT (VIDEÓ) (feol.hu 

2021.03.25.) 

Elgondolkodtak már azon, 

hogyan tisztítják a lépcsőházak 

ablakait a takarítók kívülről?… 

 

9. EPS HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, FELDOLGOZÁSA, 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSA (meps.hu) 

Az EPS(expandált vagy habosított poli-sztirol, 

közismert nevén Hunagrocell  számos területen 

alkalmazható. Felhasználására néhány példát 

a www.airpop.hu weboldal tartalmaz. A 

csomagolásra használt EPS égésgátló anyagot nem 

tartalmaz, az építőipari hő- és vízszigetelő termékek 

azonban igen. Ami különbséget jelent az anyag 

újrafeldolgozását tekintve… 

https://meps.hu/eps-hulladek-begyujtese-

feldolgozasa-ujrahasznositasa/ 

 

10. CSŐTÖRÉS A TÁRSASHÁZBAN? VAN 

MEGOLDÁS, KÉRDEZZEN ÖN IS! (hirado.hu 

2021.03.30.) 

A Kossuth Rádió Napközben című műsorának 

Társasházi rovatában nem csak problémákról, 

hanem új ötletekről, módszerekről is szó esik, ahogy 

ezúttal egy új technológiáról, amivel a csőrendszert 

lehet felújítani… 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/03/30/csotores-

a-tarsashazban-van-megoldas-kerdezzen-on-is 

 

11. FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS: MIRE NEM 

FORDÍTHATOD A PÉNZT, HA TÁRSASHÁZBAN LAKSZ? 

(bankmonitor.hu 2021.03.25.) 

A 2021-től elérhető otthonfelújítási támogatással a 

gyermeket nevelő családok kedvező feltételekkel 

újíthatják fel ingatlanjukat. A kedvezményből 

rengeteg dolog elvégezhető, ugyanakkor a 

munkálatok köre szűkül, ha valaki társasházban, 

vagy osztatlan közös tulajdonban lévő lakásban 

él… 

https://bankmonitor.hu/cikk/felujitasi-tamogatas-

mire-nem-fordithatod-a-penzt-ha-tarsashazban-

laksz/ 

 

 

 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

12. ITT A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS IDEJE, 

ZÖLDZSÁKOT ÉS KOMPOSZTÁLÓ KERETET IS KÉRHETTEK 

(11.kerulet.ittlakunk.hu 2021.03.25.) 

Az önkormányzat – az Újbuda Prizma Közhasznú 

Nonprofit Kft. közreműködésével - március 22. és 

május 2. között tavaszi nagytakarítási akciót 

szervez… 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-

terek/210325/itt-tavaszi-nagytakaritas-ideje-

zoldzsakot-es-komposztalo-keretet-kerhettek 

 

13. LAKÁSFELÚJÍTÁSI MILLIÓK: EGYMÁS UTÁN 

ROHAMOZZÁK A CSALÁDOK A BANKOKAT 

(portfolio.hu 2021.03.26.) 

 Az egyes bankok beszámolói 

alapján a hitelfelvevők nagy 

része kihasználja a maximális, 6 

milliós összeget és a 10 éves 

futamidőt, a legnagyobb nehézséget pedig a 

számlákkal kapcsolatos ügyintézés mellett a tb-

igazolás beszerzése jelenti számukra. Cikkünkben 

azt is összefoglaljuk, milyen költségekkel 

kalkulálhatnak a hitelfelvevők.… 

 

14. MKOE SAJTÓKÖZLEMÉNY: NEM VÁRT KIHÍVÁS 

A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA - A MAGYAR 

KÖNYVELŐK KÖZEL EGYHARMADA TERVEZI, HOGY 

ELHAGYJA A PÁLYÁT (mkoe.hu 2021.04.01.) 

Aggodalomra okot adó előzetes eredményeket 

hozott egy most készülő, könyvelők körében végzett 

országos felmérés. A Magyar Könyvelők Országos 

Egyesülete és az Egzatik Szakkiadó Kft. kutatásában 

résztvevő könyvelők közel egyharmada tervezi, 

hogy már rövidtávon felhagy tevékenységével. A 

válaszadók negyede életkorát jelölte meg a döntés 

okaként, ami a szakma elöregedését mutatja… 

http://www.mkoe.hu/hirekolvas 
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15. OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS: GONDOT 

OKOZHAT, HA LEMARAD A SZÁMLÁRÓL A 

HARMADIK NÉV (hvg.hu 2021.03.29.) 

A jogszabály szerint az igazolványban szereplő 

névre kell, hogy szóljon a számla, de az 

államkincstár szerint igyekeznek rugalmasak lenni… 

https://hvg.hu/itthon/20210329_lakasfelujitas_tamo

gatas_szamla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB: 

 

16.  HAMAROSAN GEOTERMIKUS TÁVHŐVEL 

FŰTHETIK A LAKÁSAIKAT A BUDAPESTIEK (portfolio.hu 

2021.03.31.) 

Együttműködési megállapodást írt alá a Főtáv és az 

izlandi Arctic Green Energy cégcsoport 

geotermikus távhőtermelő 

egységek létesítéséről. A 

beruházás évi 21 000 tonna CO2 

kibocsátás-csökkenést eredményezhet a 

fővárosban. A budapesti távhőszolgáltatásban, 

ezáltal a főváros hőellátásában az első, nagyobb 

léptékű (akár 10-20 MWth kapacitású) geotermikus 

projekt valósulhat meg - szerepel a Főtáv 

közleményében… 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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