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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. MÁRIS MEGJELENT A NYITÁSRÓL SZÓLÓ 

RENDELET A MAGYAR KÖZLÖNYBEN (infostart.hu 

2021.04.06.) 

Az igen rövid, Pintér Sándor 

belügyminiszter által jegyzett 

dokumentum a 144/2021-es 

kormányrendeletre mutat vissza… 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 13. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.04.06.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/53–57. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos néhány eljárásjogi 

szabály módosításáról és a devizahiteles 

szerződések érvényességét érintő kúriai jogegységi 

határozatról olvashatnak… 

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

2021-13-het/ 

 

3. A KORMÁNY AZ OPERATÍV TÖRZS 

JAVASLATÁRA EGYES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL DÖNTÖTT (kormany.hu 

2021.04.07.) 

… 2021. április 19-ig meghosszabbítja a hatályban 

lévő védelmi intézkedések érvényességét. Részletek 

hamarosan a Magyar Közlönyben. 

https://kormany.hu/hirek/a-kormany-az-operativ-

torzs-javaslatara-egyes-vedelmi-intezkedesek-

meghosszabbitasarol-dontott 

 

 

 

 

 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

4. FERTŐTLENÍTŐSZERREL VESZIK FEL A HARCOT A 

VÍRUSSAL A TÁRSASHÁZAKBAN (szoljon.hu 

2021.04.03.) 

A járvány idején alaposabban takarítják a 

társasházak közösen használt 

tereit, így a lépcsőházakat, 

lifteket, korlátokat. A szokásos 

szerek mellett fertőtlenítő hatásút 

is használnak. Az irodaházak helyiségeinek rendben 

tartása is nagyobb körültekintést igényel, időben is 

plusz munkát jelent...  

 

5.  A LÉPCSŐHÁZAKBAN IS VISELJENEK MASZKOT! 

(beol.hu 2021.04.01.) 

A járványhelyzet miatt, hogy csökkentsék a 

fertőzésveszélyt, a társasházak üzemeltetői 

fokozottabban figyelnek a lépcsőházakban a 

takarításra. A hírportálunknak nyilatkozó közös 

képviselő szerint fontos lenne az, hogy a 

lépcsőházakban se vegyék le a maszkot a lakók, és 

hogy a liftet csak korlátozottan, azaz egyszerre ne 

sokan vegyék igénybe...  

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

lepcsohazakban-is-viseljenek-maszkot-3826405/ 

 

6. A KORMÁNY SEGÍTSÉGÉT KÉRIK A 

TÁRSASHÁZAK (napi.hu 2021.04.06.) 

A járványhelyzet miatt nem 

lehet megtartani sok 

társasház közgyűlését, így 

Bék Ágnes, a Társasházak és 

Társasházkezelők Országos 

Egyesületének (TTOE) elnöke kéri Varga Judit 

igazságügyi minisztert és Varga Mihály 

pénzügyminisztert, hogy engedélyezzék a 

beszámolók és a tervezések írásbeli szavaztatását… 

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

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

  -jobb egérgombbal új lapként, vagy új oldalként jeleníthető meg a hivatkozás 

 

 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3a89aabdec3d8b31ea59fedecd968a9339641f87/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3a89aabdec3d8b31ea59fedecd968a9339641f87/megtekintes
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-13-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-13-het/
https://kormany.hu/hirek/a-kormany-az-operativ-torzs-javaslatara-egyes-vedelmi-intezkedesek-meghosszabbitasarol-dontott
https://kormany.hu/hirek/a-kormany-az-operativ-torzs-javaslatara-egyes-vedelmi-intezkedesek-meghosszabbitasarol-dontott
https://kormany.hu/hirek/a-kormany-az-operativ-torzs-javaslatara-egyes-vedelmi-intezkedesek-meghosszabbitasarol-dontott
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-lepcsohazakban-is-viseljenek-maszkot-3826405/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-lepcsohazakban-is-viseljenek-maszkot-3826405/
https://infostart.hu/belfold/2021/04/06/maris-megjelent-a-nyitasrol-szolo-rendelet-a-magyar-kozlonyben
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fertotlenitoszerrel-veszik-fel-a-harcot-a-megyei-tarsashazakban-3393283/
https://www.napi.hu/ingatlan/tarsashaz-kozos-kepviselo-kozgyules-szavazas-veszelyhelyzet.724653.html
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7. ÍGY NÉZTEK KI A MODERN NAPPALIK A KÁDÁR-

KORSZAK PANELHÁZAIBAN: MINDENKI ERRE 

VÁGYOTT (femina.hu 2021.04.06.) 

A kis alapterületű lakásokat 

modernnek számító típusbútorokkal 

rendezték be… 

 

8. HOL ÉS MEKKORA LAKÁSBAN ÉLNEK A 

MAGYAROK? (novekedes.hu 2021.04.03.) 

A legkisebb falvakban mindössze 10 ember él, a 

legnagyobb lakásokban a Pest megyeiek laknak. 

Bács-Kiskun a legnagyobb megye, és Nógrádban a 

legkisebb a népsűrűség… 

https://novekedes.hu/ingatlan/hol-es-mekkora-

lakasban-elnek-a-magyarok 

 

9. MINDEN, AMIT A TETŐSZIGETELÉSRŐL TUDNI 

KELL (tht.hu 2021.04.06.) 

Magyarország a technológiai lehetőségek olvasztó 

tégelye az építőipar minden területén. Számtalan 

jobbnál-jobb megoldás adódik a 

megrendelői igények 

kielégítésére, legyen szó egy 

falszerkezetről, vagy akár a tetőnk 

szigeteléséről… 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

10. EZÉRT CSÖKKENTEK A SZÉP-KÁRTYA 

EGYENLEGEK A VESZÉLYHELYZET ELLENÉRE IS 

(hrportal.hu 2021.04.06.) 

Március 27-én jelent meg a rendelet, amely újra 

megtiltja a lejárt SZÉP-kártyás egyenlegekre a 

díjfelszámítást március 28-tól egészen a 

veszélyhelyzet végét követő 60. napig, vagyis jelen 

állás szerint július 22-ig. Az elmúlt bő öt hónapban 

azonban folyamatosan csökkentek az 

egyenlegek… 

https://www.hrportal.hu/hr/ezert-csokkentek-a-

szep-kartya-egyenlegek-a-veszelyhelyzet-ellenere-

is-20210405.html 

 

11. TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI LOMTALANÍTÁSRÓL 

(fkf.hu) 

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a 

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos 

hulladékokat (amelyek méretük miatt nem 

rakhatók a hulladékgyűjtő tartályokba) gyűjti össze 

és szállítja el. Társaságunk idén hagyományos 

módon végzi a lomtalanítást, de hasznosítja azokat 

a tapasztalatokat, amelyekre a tavalyi évben, a 

járványhelyzet miatt alkalmazott gyűjtőpontos 

rendszer keretében tett szert egyes kerületekben… 

https://www.fkf.hu/tajekoztato-2021-evi-

lomtalanitasrol 

 

12. ÁTALAKUL AZ ÜGYINTÉZÉS A NAV-NÁL A 

VESZÉLYHELYZET MIATT: MIRE KELL FIGYELNI? 

(femina.hu 2021.04.07.) 

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi 

ügyfélszolgálatain, kirendeltségein és 

ügyfélszolgálati helyein a személyesen megjelenő 

ügyfeleket időpontfoglalással fogadja - hívta fel a 

figyelmet az adóhatóság szerdai közleményében… 

https://femina.hu/terasz/nav-idopotfoglalas/ 

 

13. NAV-FIGYELŐ, 13. HÉT: NAGY SEGÍTSÉG AZ 

SZJA-BEVALLÁSHOZ A NAV CSALÁDIKEDVEZMÉNY-

KALKULÁTORA (ado.hu 2021.04.06.) 

A kalkulátort a kifizetőktől kapott igazolások adatai 

alapján kell kitölteni. A NAV felhívja a figyelmet: a 

napelemes rendszerek kivitelezése után sok 

esetben nem jár tao-kedvezmény… 

https://ado.hu/ado/nav-figyelo-13-het-nagy-

segitseg-az-szja-bevallashoz-a-nav-

csaladikedvezmeny-kalkulatora/ 

14. MINDEN FONTOS TUDNIVALÓ AZ 

INGATLANTRANZAKCIÓK ADÓZÁSÁRÓL (ado.hu 

2021.04.01.) 

 Egy ingatlanügylet megvalósításnak formája 

meghatározza az ingatlantranzakcióhoz 

kapcsolódó adózási lehetőségeket is. Az RSM 

blogbejegyzése sorra vette, mely ingatlaneladási 

opciónak melyek a főbb jellemzői és adóvonzatai… 

https://ado.hu/ado/minden-fontos-tudnivalo-az-

ingatlantranzakciok-adozasarol/ 

https://novekedes.hu/ingatlan/hol-es-mekkora-lakasban-elnek-a-magyarok
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https://www.hrportal.hu/hr/ezert-csokkentek-a-szep-kartya-egyenlegek-a-veszelyhelyzet-ellenere-is-20210405.html
https://www.fkf.hu/tajekoztato-2021-evi-lomtalanitasrol
https://www.fkf.hu/tajekoztato-2021-evi-lomtalanitasrol
https://femina.hu/terasz/nav-idopotfoglalas/
https://ado.hu/ado/nav-figyelo-13-het-nagy-segitseg-az-szja-bevallashoz-a-nav-csaladikedvezmeny-kalkulatora/
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https://femina.hu/otthon/lakberendezes-kadar-korszak-panelhaz/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1233
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15. A MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (ado.hu 

2021.04.05.) 

A munkáltató köteles megtéríteni azt a költségét, 

amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan 

merült fel [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 51. § (2) bekezdés]. 

Ilyen, a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban 

indokoltan felmerülő költség a munkába járással 

kapcsolatos utazás is, amelynek költségtérítését a 

39/2010 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) szabályozza… 

https://ado.hu/munkaugyek/a-munkaba-jaras-

koltsegteritese/ 

 

16. NAIH: A MUNKÁLTATÓ KEZELHETI A DOLGOZÓ 

VÉDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATOKAT 

(adozona.hu 2021.04.06.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (NAIH) 2021. április 1-jén állásfoglalást 

adott ki a munkavállalók koronavírus elleni 

védettsége tényének munkáltató általi 

megismerhetőségéről. Az állásfoglalás 

legfontosabb elemeit az alábbiakban mutatjuk 

be… 

https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/NAIH_a_m

unkaltato_kezelheti_a_dolgozo_vedet_R43BCF 

 
 

EGYÉB: 

 

17.  ELŐREJELZÉS 2021-RE (gki.hu 2021.04.02.) 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2021. március 31-i 

prognózisának összefoglalója… 

https://www.gki.hu/wp-

content/uploads/2021/03/sajtoosszefogl-2103-

1.pdf 

 

18. A 3 MILLIÓ FORINTOS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 

NEM VOLT JÓ ÖTLET (miigyelunk.blog.hu 

2021.04.05.) 

Közép- és hosszútávon pont azokkal szúr ki, akiknek 

segíteni akar, ráadásul tovább torzít egy amúgy is 

rosszul működő piacot. Bejegyzésünkben 

elmondjuk, hogy miért várható brutális 

árnövekedés, miért tolódnak ki a vállalási időpontok 

és miért hat a program általában is a vevői érdekek 

ellen. Kitérünk az állam matekjára, ami a 

költségvetés számára nem 

is olyan kedvezőtlen, mint 

gondolnánk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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