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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 14. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.04.12.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/58–61. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk.  

E heti összeállításunkban egy, az elővásárlási joggal 

kapcsolatos polgári jogegységi határozatról, a 

büntetőeljárási törvény meghatározott időtartam 

nélküli letartóztatást lehetővé tevő szabályának az 

alkotmánybírósági megsemmisítéséről, illetve a 

COVID-járvány miatti védelmi intézkedésekről, azok 

részleges feloldásáról olvashatnak… 

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

2021-14-het/ 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS 

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE, A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS 

NYITÁSÁNAK KÉRDÉSÉBEN (losz.hu 2021.04.03.) 

…A járványügyi adatok alakulásával 

összefüggésben, és a saját helyi állapotokat 

figyelembe véve minden lakásszövetkezet önállóan 

dönthet arról, hogy miképpen fogad ügyfeleket, 

illetve a házipénztári befizetéseket hogyan kezeli...  

http://www.losz.hu/tajekoztato-a-lakasszovetkezetek-

es-tarsashazak-reszere-a-szemelyes-ugyintezes-

nyitasanak-kerdeseben/ 

 

 

 

 

 

3. ÖNKORMÁNYZATUNK ISMÉT TISZTÍTÓ- ÉS 

FERTŐTLENÍTŐSZERT BIZTOSÍT A TÁRSASHÁZAKNAK 

(obuda.hu 2021.04.07.) 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ismét 

térítésmentesen biztosítja a társasházak számára a 

megfelelő, fertőtlenítő takarításhoz szükséges hipót. 

A járványhelyzet enyhítése érdekében szükség van 

ugyanis a közösen használt helyiségekben a 

folyamatos, virucid takarításra...  

https://obuda.hu/blog/hirek/onkormanyzatunk-ismet-

tisztito-es-fertotlenitoszert-biztosit-a-tarsashazaknak/ 

 

4. KÖZÖSSÉGI FŰSZERKERT A BÖSZÖRMÉNYI ÚTI 

PANELEK KÖZÖTT (haon.hu 2021.04.09.) 

Ez a debreceni magánkezdeményezés is a 

koronavírus egyik hozadéka… 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozossegi-

fuszerkert-a-boszormenyi-uti-panelek-kozott-

5153932/ 

 

5. ÁPRILIS 22. ONLINE KONFERENCIA - NAGY 

ÉPÜLETEK, TÁRSASHÁZAK, LÉTESÍTMÉNYEK SZAKMAI 

NAP (megsz.hu 2021.03.31.) 

 Első alkalommal kerül megrendezésre ez a szakmai 

napunk, mely a nagy épületek, társasházak és 

létesítmények épületgépészetével foglalkozik. 

A rendezvényt a járvány miatt csak a YouTube-on 

lehet követni, a személyes részvétel nem lesz 

lehetséges. 

Időpont:   2021. április 22., csütörtök, 9.00-16.00… 

http://www.megsz.hu/megsz/hirtar/aktualis-

hirek/93-aktualis-rendezvenyek/4913-2021-03-30-17-

35-34.html 

https://nagyepuletek.megsz.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. MOST A MAGYAR POSTA NEVÉBEN ÉRKEZNEK A 

CSOMAGOS CSALÁSOK (24.hu 2021.04.09.) 

Most a Magyar Posta nevében érkeznek a 

csomagos csalások… 

https://24.hu/tech/2021/04/09/magyar-posta-

visszaeles-adathalasz-csalas-email/ 

 

7. UDVARZÖLDÍTÉSI PÁLYÁZAT 2021. 

(kozszolgaltato.bp.13.hu 2021.03.08.) 

4. A pályázathoz kapcsolódó határidők: 

Benyújtás határideje: 2021. április 30. 

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/kozterulet/hire

k/20210308-udvarzolditesi-palyazat-2021/ 

 

8. A NAV-HOZ BENYÚJTOTT HIPA-BEVALLÁSOK 

KEZELÉSE (nav.gov.hu 2021.04.06.) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) 

elektronikusan benyújtott, állandó jellegű iparűzési 

tevékenységhez kapcsolódó helyi iparűzési adóról 

(hipa) szóló bevallásokon a NAV összefüggés-

vizsgálatokat végez[1]… 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/A_NAV_

hoz_benyujtott_20210406.html 

 

9. TÁJÉKOZTATÓ A TÖMEGES MÉRŐÁLLÁS 

DIKTÁLÁSRÓL (vizmuvek.hu 2021) 

Társaságunk a lakás mellékmérővel rendelkező 

társasházaknak biztosítja a tömeges online 

mérőállás 

diktálás lehetőségét… 

https://www.vizmuvek.hu/files/public/Fovarosi_viz

muvek/tarsasagi_informaciok/pdf/T-

53_tajekoztato_a_tomeges_meroallas_diktalasrol.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

10. MIT TEHET A MUNKÁLTATÓ A VÉDETTSÉGI 

IGAZOLVÁNNYAL NEM RENDELKEZŐ 

MUNKAVÁLLALÓK ESETÉN? (hrportal.hu 

2021.04.12.) 

Milyen következményekkel járhat a védettségi 

igazolvány léte vagy hiánya a munkaviszonyban? 

Megszüntethető-e a védettségi igazolvánnyal nem 

rendelkező munkavállaló munkaviszonya? Kell-e 

bért fizetni az ilyen munkavállalónak? - teszi fel és 

válaszolja meg a gyakorlati kérdéseket Fodor T. 

Gábor, munkajogász, ügyvéd… 

https://www.hrportal.hu/hr/mit-tehet-a-

munkaltato-a-vedettsegi-igazolvannyal-nem-

rendelkezo-munkavallalok-eseten-20210412.html 

 

11. AZ E-CÉGJEGYZÉK HASZNÁLATA: TUDD MEG, 

HOGY MŰKÖDIK AZ E CÉGJEGYZÉK CÉGKERESŐ! 

(pénzcentrum.hu 2021.04.05.) 

E cégjegyzék kereső: minden cég nyilvántartása az 

e cégjegyzék oldalán. 

Mutatjuk, milyen információk 

lekérhetőek az e-cégjegyzék 

oldal jóvoltából, milyen 

céginformációk vannak… 

 

12. NAV EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILVÁNTARTÁSA 

NÉV SZERINT: MIÉRT FONTOS AZ EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓK NYILVÁNTARTÁSA? (penzcentrum.hu 

2021.04.02.) 

Az egyéni vállalkozók 

nyilvántartása NAV adatok 

alapján: így ellenőrizhetőek le 

partnereink egyszerűen. Van 

egyéni vállalkozók nyilvántartása név alapján, vagy 

azonosító kell?… 

 

13. MÉRŐÁLLÁS-BEJELENTÉS A TELJES ÉVES 

LEOLVASÁSI IDŐSZAKBAN! (dbrt.hu 

2021.04.06.) 

A Fővárosi Vízművek lehetőséget biztosít ügyfelei 

számára a teljes éves leolvasási időszak alatt 

történő mérőállás bejelentésre a szolgáltató által 

végzett leolvasás helyett… 

https://www.dbrt.hu/meroallas-bejelentes-a-teljes-

eves-leolvasasi-idoszakban 
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EGYÉB: 

 

14.  A FEJE TETEJÉRE ÁLLT A LAKÁSPIAC: GYILKOS 

ÁRAK, SZENVEDŐ ÉPÍTKEZÉSEK (portfolio.hu 

2021.04.11.) 

Mennyi lakást építettünk? 2010-

ben, vagy tavaly volt-e nagyobb 

az építési kedv az országban? 

Hány embernek sikerült tényleg 

befejeznie az elkezdett építkezését? Hogyan 

változott az elmúlt 10 évben az építőipari anyagok 

és a munkaerő költsége? - Ezekre a kérdésekre 

válaszolnak a KSH 2010-2020 közötti adatait 

bemutató grafikonjaink… 

 

15. SZÖVETKEZETEK: A KORONA UTÁNI VILÁG 

VÁLLALKOZÁSI FORMÁJA? (merce.hu 

2021.04.13.) 

A világjárvány felszínre hozta 

intézményrendszereink legsúlyosabb problémáit,  

 

legyen szó a szociális, egészségügyi és az oktatási 

rendszerről, vagy a magángazdaságról. Azonban 

van egy feltörekvő vállalkozási forma, amely 

humánusabb munkakörülményeket és 

kellemesebb munkahelyi légkört biztosít a 

munkavállalók számára, mint a hagyományos 

vállalatok. Ez a vállalkozása forma a szövetkezet 

(worker cooperative).… 

https://merce.hu/2021/04/13/szovetkezetek-a-

korona-utani-vilag-vallalkozasi-formaja/ 

 

16. DUNA HOUSE: KÉTSZÁMJEGYŰ 

LAKÁSDRÁGULÁS JÖHET (azenpenzem.hu 

2021.04.12.) 

Az idei első negyedévben a Duna House (DH) 

országos panel, illetve tégla árindexe rekord szintre 

emelkedett az első negyedévben – tette közzé a 

társaság. Elemezőik szerint 2021-ben kétszámjegyű 

drágulás is jöhet… 

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/duna-house-

ketszamjegyu-lakasdragulas-johet/7634/ 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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