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KORMÁNY ÉS HELYI RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:  

 

1. MEGHOSSZABBODNAK A VÉDELMI 

INTÉZKEDÉSEK, DE A TERASZOK MÁR KÉSZÜLHETNEK A 

NYITÁSRA (kormany.hu 2021.04.15.) 

A járvány megfékezése érdekében a kormány 

meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő 

védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is 

kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a 

távolságtartás, valamint érvényben marad az este 

10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is… Az erről 

szóló kormányrendelet-módosítások a csütörtöki 

Magyar Közlönyben olvashatóak. 

https://kormany.hu/hirek/meghosszabbodnak-a-

vedelmi-intezkedesek-de-a-teraszok-mar-

keszulhetnek-a-nyitasra 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 15. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.04.19.) 

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzettel 

kapcsolatos könnyítésekről, a védelmi intézkedések 

egy részének a feloldásáról, illetőleg a 

veszélyhelyzettel összefüggő fizetésképtelenségi 

szabályokról és különleges eljárásjogi 

rendelkezésekről olvashatnak… 

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

2021-15-het/ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK:  

 

3. ÚJ PÁLYÁZAT AZ OKOS KÖLTSÉGMEGOSZTÁS 

ALKALMAZÁSÁNAK ELTERJESZTÉSÉRE, RADIÁTOR 

CSERE PROGRAM 2020 (losz.hu 2021.04.15.) 

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. a Klíma- és Természetvédelmi 

Akciótervhez kapcsolódóan 2020. december 18-án 

pályázatot tett közzé az okos költségmegosztás és 

radiátor csere program 2020 pályázat keretében... 

A pályázat beadásával kapcsolatosan segítséget  

kérhet a losz@losz.hu, vagy 

a techem@techem.hu e-mail címen, vagy az ismert 

telefonszámokon. 

Okos költségmegosztás alkalmazásának 

elterjesztése, radiátor csere program 2020 

http://www.losz.hu/uj-palyazat-az-okos-

koltsegmegosztas-alkalmazasanak-elterjesztesere-

radiator-csere-program-2020/ 

 

 

4. ÚJRA ELÉRHETŐ A SZENNYVÍZ GYŰJTŐ CSÖVEK 

MEGÚJÍTÁSÁNAK „REPIPE” (losz.hu 2021.04.16.) 

Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma A 2020. évi 

nagy érdeklődésre tekintettel ismét támogatási 

pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 

részére az alábbi feltételek szerint: 

Alulírott Alapítvány mint pályáztató, a LOSZ szakmai 

felügyelete alatt az alábbi pályázatot hirdeti meg a 

Magyarországon egyedül álló, a szennyvízcsövek, 

ejtővezetékek és esővíz elvezetők bélelése bontás 

nélküli tisztítására, bélelésére...  

http://www.losz.hu/ujra-elerheto-a-szennyviz-

gyujto-csovek-megujitasanak-repipe/ 

 

 

5. FŐTÁV: A TÁRSASHÁZAK JELEZZÉK, HA NEM 

KÉRIK A FŰTÉS KIKAPCSOLÁSÁT (napi.hu 

2021.04.15.) 

A Főtáv kéréssel fordul a társasházak 

képviseleteihez: mivel szokatlanul hideg idén az 

április, a szolgáltatási időszak viszont a hónap 

közepéig tart, jelezzék a 

képviseletek, ha az épületekben 

még nem kapcsoltatnák ki a fűtési 

szolgáltatást… 

 

 

 

 

 

 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/3799c1b107ff6a93ff2824f5c2636e3dbdef336e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3799c1b107ff6a93ff2824f5c2636e3dbdef336e/megtekintes
https://kormany.hu/hirek/meghosszabbodnak-a-vedelmi-intezkedesek-de-a-teraszok-mar-keszulhetnek-a-nyitasra
https://kormany.hu/hirek/meghosszabbodnak-a-vedelmi-intezkedesek-de-a-teraszok-mar-keszulhetnek-a-nyitasra
https://kormany.hu/hirek/meghosszabbodnak-a-vedelmi-intezkedesek-de-a-teraszok-mar-keszulhetnek-a-nyitasra
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-15-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-15-het/
mailto:losz@losz.hu
mailto:techem@techem.hu
http://www.losz.hu/wp-content/uploads/2021/04/ZFR_EMI_TAV_2020_palyazatrol_v4.pdf
http://www.losz.hu/wp-content/uploads/2021/04/ZFR_EMI_TAV_2020_palyazatrol_v4.pdf
http://www.losz.hu/uj-palyazat-az-okos-koltsegmegosztas-alkalmazasanak-elterjesztesere-radiator-csere-program-2020/
http://www.losz.hu/uj-palyazat-az-okos-koltsegmegosztas-alkalmazasanak-elterjesztesere-radiator-csere-program-2020/
http://www.losz.hu/uj-palyazat-az-okos-koltsegmegosztas-alkalmazasanak-elterjesztesere-radiator-csere-program-2020/
http://www.losz.hu/ujra-elerheto-a-szennyviz-gyujto-csovek-megujitasanak-repipe/
http://www.losz.hu/ujra-elerheto-a-szennyviz-gyujto-csovek-megujitasanak-repipe/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/fotav-tarsashaz-felhivas-futes-kikapcsolas-aprilis-15.727175.html
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6. KAPUTELEFONOK A 21. SZÁZADBAN 

(novekedes.hu 2021.04.17.) 

A legtöbben, ha azt halljuk, hogy kaputelefon, a 

múlt század ódon, recsegős, leginkább 

lakótelepeken fellelhető tákolmányaira gondolunk. 

Ugyan ezek a darabok még gyakoriak ma, a 

kaputelefonok fejlődése nem állt meg a 90-es 

években… 

https://novekedes.hu/hirek/kaputelefonok-a-21-

szazadban-x 

 

7. MIKOR BESZÉLÜNK CSENDHÁBORÍTÁSRÓL 

VAGY KÖRNYEZETI ZAJRÓL/REZGÉSRŐL? (obkf.hu 

2021.04.19.) 

A hétvégén több lakossági bejelentést kaptunk 

csendháborítással kapcsolatban. Ügyeletben lévő 

közterület-felügyelőnk és a vele Őrszem szolgálatot 

ellátó rendőr társa az összes esetet kivizsgálták, és 

ahol szükséges volt, azonnal intézkedtek is… 

https://obkf.hu/mikor-beszelunk-csendhaboritasrol-

vagy-kornyezeti-zajrol-rezgesrol/ 

 

8. ELADTAM A LAKÁSOMAT – VISSZAJÁR-E A 

FELÚJÍTÁSI ALAPBA BEFIZETETT, DE FEL NEM HASZNÁLT 

ÖSSZEG? (tht.hu 2021.04.12.) 

Hiába törnek be az új anyagok, 

technológiák a társasházi 

felújítások piacára, ha a 

lakóközösség nem vevő azok 

finanszírozására, mert a 

takarékosság illúzióját keltve inkább a toldozás-

foltozás mellett dönt… A műsor itt hallgatható meg 

az elhangzás napjától (április 6.) két hónapig, 10:15 

percnél: https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-

kossuth/?date=2021-04-06_09-05-

00&enddate=2021-04-06_11-10-00&ch=mr1 

 

9. PANELRÉGÉSZET LETT A KEDVENC HOBBIM 

(villanypeter.hu 2021.04.19.) 

Egy pici darab a múltból, egy pici emlék, egy 

percnyi töredék valakinek az életéből. Része leszel 

a történelemnek, és megmutathatod másoknak is. 

Azt hiszem valami hasonló érzés hajthatja az igazi 

régészeket is… 

https://villanypeter.blog.hu/2021/04/19/panelreges

zet_lett_a_kedvenc_hobbim 

 

10. GAZDAGRÉTI LAKÓTELEP 

(www.facebook.com/ujbuda 2021.04.19.) 

A felnőttek közül ki ne 

emlékezne a Szomszédok 

című teleregényre, amelyet 

annak idején a gazdagréti 

lakótelepen forgattak. … 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

11. NAV ADÓELLENŐRZÉSEK – SZEMLÉLETVÁLTÁS, 

NAV 2.0 (rsm.hu 2021.04.12.) 

Az utóbbi években gyökeresen változott meg az a 

modell, ahogyan az adóhatóság, a saját 

funkciójára, az adózókkal való kapcsolatára és nem 

utolsó sorban a költségvetési bevételek 

legfontosabb őreként betöltött szerepére tekint… 

https://www.rsm.hu/blog/2021/04/nav-

adoellenorzesek-szemleletvaltas-nav-2-0 

 

12. 2021. 04. 09-TŐL ISMÉT KINYITOTTAK AZ ELMŰ-

ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁI (elmuemasz.hu 

2021.04.) 

Április 9-től a szükséges óvintézkedések biztosítása 

mellett újra nyitnak az ELMŰ-ÉMÁSZ személyes 

ügyfélszolgálati irodái. Az energiacég ugyanakkor 

felhívja ügyfelei figyelmét, hogy továbbra is 

érdemes a digitális ügyfélcsatornákat, azaz az 

online és telefonos ügyfélszolgálatot igénybe 

venni…A személyes ügyfélszolgálatok online 

időpontfoglalással látogathatók… 

https://elmuemasz.hu/egyetemes-

szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-

informaciok/pentektol-ismet-szemelyes-ugyintezes-

ugyfelszolgalati-irodak 

 

13. VÁLTOZNAK A CSOK ÉS A LAKÁSFELÚJÍTÁSI 

TÁMOGATÁS FELTÉTELEI - ÖSSZEFOGLALTUK A 

RÉSZLETEKET (bank360.hu 2021.04.19.) 

Az is felveheti a lakásfelújítási 

támogatást a saját lakására, aki 

szolgálati lakásban él, emellett 

bővült az elszámolható munkálatok köre is… 

https://novekedes.hu/hirek/kaputelefonok-a-21-szazadban-x
https://novekedes.hu/hirek/kaputelefonok-a-21-szazadban-x
https://obkf.hu/mikor-beszelunk-csendhaboritasrol-vagy-kornyezeti-zajrol-rezgesrol/
https://obkf.hu/mikor-beszelunk-csendhaboritasrol-vagy-kornyezeti-zajrol-rezgesrol/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-06_09-05-00&enddate=2021-04-06_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-06_09-05-00&enddate=2021-04-06_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-04-06_09-05-00&enddate=2021-04-06_11-10-00&ch=mr1
https://villanypeter.blog.hu/2021/04/19/panelregeszet_lett_a_kedvenc_hobbim
https://villanypeter.blog.hu/2021/04/19/panelregeszet_lett_a_kedvenc_hobbim
https://www.rsm.hu/blog/2021/04/nav-adoellenorzesek-szemleletvaltas-nav-2-0
https://www.rsm.hu/blog/2021/04/nav-adoellenorzesek-szemleletvaltas-nav-2-0
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/pentektol-ismet-szemelyes-ugyintezes-ugyfelszolgalati-irodak
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/pentektol-ismet-szemelyes-ugyintezes-ugyfelszolgalati-irodak
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/pentektol-ismet-szemelyes-ugyintezes-ugyfelszolgalati-irodak
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/pentektol-ismet-szemelyes-ugyintezes-ugyfelszolgalati-irodak
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1236
https://bank360.hu/blog/valtoznak-a-csok-es-a-lakasfelujitasi-tamogatas-feltetelei-osszefoglaltuk-a-reszleteket
https://www.facebook.com/ujbuda/videos/3874177782698012/
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14. ÁPRILIS 12-TŐL ÚJRA MEGNYITNAK 

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK (fkf.hu 

2021.04.09.) 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az FKF 

Nonprofit Zrt. a hatályos járványügyi 

rendelkezésekkel összhangban április 12. napjától 

újra megnyitja személyes ügyfélszolgálati irodáit. 

Irodáink címe, illetve nyitvatartási rendje az alábbi 

oldalon elérhető: 

https://www.fkf.hu/ugyfelszolgalat/szemelyes-

ugyfelszolgalat-budapest … 

 

https://www.fkf.hu/hirek/aprilis-12-tol-ujra-

megnyitnak-szemelyes-ugyfelszolgalataink 

 

15. FÜRDŐSZOBA-KIALAKÍTÁSRA IS JÁR A 

TÁMOGATÁS (delmagyar.hu 2021.04.16.) 

Az otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet 

értelmében az 50 százalékos állami támogatás 

igényelhető fürdőhelyiség, illetve WC létesítésére, 

szaniterek beépítésére vagy cseréjére is… 

https://www.delmagyar.hu/ingatlan-

melleklet/furdoszoba-kialakitasra-is-jar-a-

tamogatas-7431283/ 

 

EGYÉB: 

 

16. EZT AZ 5 VILLAMOSSÁGI FELÚJÍTÁST CÉLSZERŰ 

ELVÉGEZNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL (realista.hu 

2021.04.13.) 

A 2021. január 1-jétől induló 

állami támogatási program 

minden eddiginél kedvezőbb 

feltételeket kínál a 

családoknak a lakásfelújításra. 

Hadnagy Ernővel, a Daniella Villamosság  

 

ügyvezetőjével összegyűjtöttük azt az öt 

villamossági jellegű felújítást, amelynek elvégzését 

érdemes átgondolni, és amelyek az állami 

támogatásnak köszönhetően most 50%-os 

kedvezménnyel valósíthatók meg… 

 

17.  A FŰTÉSSZÁMLÁKAT EGY MAGYAR 

INNOVÁCIÓ SEGÍTHET LENYOMNI (novekedes.hu 

2021.04.16.) 

Az MS Energy Solutions Kft. megoldása egy 600 

lakásos társasház vagy egy 15 ezer nm-es 

üvegházrendszer fűtéséről is tud gondoskodni. Úgy, 

hogy a fűtésszámlát a mostani költségek 1 

százalékára is le tudják szorítani… 

https://novekedes.hu/elemzesek/a-futesszamlakat-

egy-magyar-innovacio-segithet-lenyomni 

 

18. 5 + 1 DOLOG, AMIT MINDENKÉPP ELLENŐRIZNI 

KELL LAKÁSVÁSÁRLÁS ELŐTT (index.hu 2021.04.12.) 

A lakásvásárlás komoly 

elköteleződés, ráadásul jelentős 

pénzek cserélnek ilyenkor 

gazdát, így akár egy élet 

munkája veszhet oda a rossz 

döntés, figyelmetlenség miatt. Ezt megelőzendő a 

Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, mit kell 

feltétlenül ellenőrizni a foglaló kifizetése előtt… 

 

19. NINCS KŐBE VÉSETT MEGOLDÁS AZ 

ENERGIAHATÉKONYSÁGRA (hugbc.hu 2021.04.16.) 

A fenti megállapítás a Levegő Klub 

április 14-i beszélgetésén hangzott 

el, melynek a HuGBC munkatársa, 

Beleznay Éva is résztvevője volt. 

Röviden összefoglaltuk a közel kétórás beszélgetés 

leglényegesebb elemeit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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https://novekedes.hu/elemzesek/a-futesszamlakat-egy-magyar-innovacio-segithet-lenyomni
http://realista.hu/ingatlanpiac/ezt-az-5-villamossgi-feljtst-clszer-elvgezni-az-llami-tmogatsbl/139182
https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2021/04/19/lakasvasarlas-tippek-bankmonitor/
https://www.hugbc.hu/hirek/nincs-kobe-vesett-megoldas-az-energiahatekonysagra/4243

