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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

1. HIVATALOS: ÍGY NYIT AZ ORSZÁG 5 MILLIÓ 

BEOLTOTT UTÁN  (24.hu 2021.05.22.) 

Megjelent a rendelet a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések módosításáról. 

Pénteken késő este megjelent a Magyar Közlöny. A 

jogszabály röviden felsorolja a már korábban 

ismertetett döntéseket, amelyek az 5 milliomodik 

beoltott után lépnek életbe… 

 

https://24.hu/belfold/2021/05/22/hivatalos-igy-nyit-

az-orszag-5-millio-beoltott-utan/ 

 

2. A MAI ÁLLAPOT SZERINT MÉGSEM INDULNAK A 

KÖZGYŰLÉSEK (tht.hu 2021.05.22.) 

A tegnapi bejelentéseket követően megjelentek a 

Magyar Közlönyben a magánrendezvényekre, 

esküvőkre, gyűlésekre, sportrendezvényekre 

vonatkozó enyhítések, a társasházi közgyűléseket 

azonban valamilyen rejtélyes okból kifolyólag még 

mindig nem lehet tartani… 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=

1266 

 

3. LEHETSÉGES-E KÖZGYŰLÉS TARTÁSA? (losz.hu 

2021.05.25.) 

Tájékoztató a Lakásszövetkezetek, társasházak 

számára a COVID-19 (koronavírus) 

járványhelyzetben az évi rendes közgyűlések 

(küldöttgyűlések) megtartása vonatkozásában… 

http://www.losz.hu/lehetseges-e-kozgyules-

tartasa/ 

 

4. KÁOSZ A TÁRSASHÁZAKRA VONATKOZÓ 

RENDELETEKBEN (tht.hu 2021.05.26.) 

A Kormány az elmúlt napokban több ponton 

hozzányúlt a társasházakat érintő rendeletekhez,  

 

mely okozhat kellemetlen meglepetéseket a 

társasházkezelés mindennapjaiban…  

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=

1270 

 

5. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 12. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.05.25.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/90–95. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a 

koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások 

lépcsőzetes feloldásának következő üteméről, 

illetve egyes veszélyhelyzeti szabályok 

meghosszabbításáról, valamint egy új törvényről és 

a Kúria három polgári jogi jogegységi határozatáról 

olvashatnak… 

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

2021-20-het/ 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

6. BETILTANÁK 2025-TŐL A GÁZKAZÁNOK 

ÉRTÉKESÍTÉSÉT (hvg.hu 2021.05.20.) 

A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből 

álló javaslattal állt elő, amelyek 

betartása a szakértők szerint szükséges 

lenne ahhoz, hogy elérjük a párizsi 

klímaegyezmény célját, és kordában 

tartsuk a globális felmelegedést... 

 

7. EURÓPA-SZERTE MŰKÖDNEK AZ ONLINE 

TÁRSASHÁZI KÖZGYŰLÉSEK (tht.hu 2021.05.25.) 

Ezúttal egy másik kérdéskört 

veszünk górcső alá, amely 

Magyarországon komoly fejtörést 

okoz a társasházkezelői piacon 

dolgozóknak. Ez a közgyűlési tilalom, amely a  

 

 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/131c0a0d4454de6ee3ae55d11a26ea9b47ddac05/megtekintes
https://24.hu/belfold/2021/05/21/otmilli-beoltott-korlatozasok-szabalyok/
https://24.hu/belfold/2021/05/21/otmilli-beoltott-korlatozasok-szabalyok/
https://24.hu/belfold/2021/05/22/hivatalos-igy-nyit-az-orszag-5-millio-beoltott-utan/
https://24.hu/belfold/2021/05/22/hivatalos-igy-nyit-az-orszag-5-millio-beoltott-utan/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1266
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1266
http://www.losz.hu/lehetseges-e-kozgyules-tartasa/
http://www.losz.hu/lehetseges-e-kozgyules-tartasa/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1270
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1270
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-20-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-20-het/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1271
https://hvg.hu/zhvg/20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas
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jelenlegi jogszabályi környezet mellett a társasházi 

közgyűlések felfüggesztését jelenti… 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

8. HOGYAN FOGADJUK EL AZ ÉVES BESZÁMOLÓT 

A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN - KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

nonprofit.hu 2021.05.) 

Webinárunkból melyben Dr. Tarczay Áron, a NIOK 

Alapítvány jogász szakértője beszélgetett a 

beszámoló leadásról Gerencsér Balázzsal, a NIOK 

igazgatójával most kigyűjtöttük ide a kérdéseket és 

a válaszokat… 

https://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan-

fogadjuk-el-az-eves-beszamolot-a-rendkivuli-

helyzetben-kerdesek-es-valaszok 

 

9. NEMSOKÁRA ÍGY CSERÉLHET GAZDÁT EGY 

INGATLAN NÉHÁNY ÓRA ALATT (piacesprofit.hu 

2021.05.26.) 

2017-ben indult az E-ING Projekt, amelynek fő 

célkitűzései az ingatlan-nyilvántartás elektronikus 

adatbázissá fejlesztése, az ingatlan-nyilvántartást 

érintő valamennyi eljárás elektronizálása, így a 

földhivatali eljárások ügyintézési idejének és 

költségeinek csökkentése, valamint a magyar 

gazdaság versenyképességének növelése... 

https://piacesprofit.hu/gazdasag/nemsokara-igy-

cserelhet-gazdat-egy-ingatlan-nehany-ora-alatt/ 

 

10. TÁRSASHÁZAK AZ ADÓZÁS RENDSZERÉBEN 

(ado.hu 2021.05.26.) 

Napjainkban a tásasházakat nehezen tudjuk 

elhelyezni a gazdasági élet egyes területein. A 

Számviteli tanácsadó írásában áttekinti a 

társasházak speciális helyzetét, sajátos számviteli és 

adózási kérdésköreit és problémáit… 

https://ado.hu/ado/tarsashazak-az-adozas-

rendszereben/ 

 

 

 

 

11. TÁVOLRÓL OLVASSÁK LE A VÍZMÉRŐKET 

(szon.hu 2021.05.25.) 

Rádiómodulos vízmérőket 

szereltek be a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. 

kollégái több vásárosnaményi társasházi lakásba. 

Ennek segítségével már az utcáról is leolvasható a 

mérőállás. A kísérleti program 2019. júliusában indult 

a megyében, mára kiderült: a modul beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket… 

 

12. ÚJABB BANKNÁL ÉRKEZIK VÁLTOZÁS A 

KÖZÜZEMI SZÁMLÁK FIZETÉSÉNÉL (napi.hu 

2021.05.24.) 

Az Erste Bank ügyfelei 2021. július 31-étől már nem 

tudják a netbankon keresztül rendezni a díjnetes – 

jellemzően áram-, gáz-, víz-, távközlési, internetes és 

televíziós szolgáltatást nyújtó cégek által 

kibocsátott – számláikat, csak közvetlenül, a Díjnet 

Zrt.-n keresztül… 

https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/kozuzemi-

szamla-erste-bank-dijnet.729707.html 

 

13. A SÁRGA CSEKKNEK ANNYI - JÖN HELYETTE A 

FIZETÉSI KÉRELEM! HOGY MŰKÖDIK? (profitonline.hu 

2021.05.23.) 

Egyre nagyobb szeletet hasít ki 

magának a közeljövőben a 

fizetési kérelem a hazai 

pénzfizetési rendszerben, így a 

sárga csekk végét jelentheti, 

miközben a háztartások mindennapjainak részévé 

válik, például a rezsiszámlák befizetésénél (víz, gáz, 

villany stb.) is. A rezsikiadások komoly szeletét adják 

a háztartások költéseinek, hiszen hazánkban az egy 

főre eső kiadások átlag 15-35 %-át teszik ki a 

lakásfenntartásra, háztartási energiára fordított 

összegek… 

 

14. NEM LESZ MELEG VÍZ HÉTFŐN TÖBB ÚJPESTI 

HÁZBAN! (vg.hu 2021.05.19.) 

Egy távvezetéki szerelvény cseréje miatt jövő 

hétfőn, vagyis május 31-én 

várhatóan reggel 6 és este 7 óra 

között nem lesz meleg víz az alábbi 

címeken:… 

 

 

https://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan-fogadjuk-el-az-eves-beszamolot-a-rendkivuli-helyzetben-kerdesek-es-valaszok
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan-fogadjuk-el-az-eves-beszamolot-a-rendkivuli-helyzetben-kerdesek-es-valaszok
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan-fogadjuk-el-az-eves-beszamolot-a-rendkivuli-helyzetben-kerdesek-es-valaszok
https://piacesprofit.hu/gazdasag/nemsokara-igy-cserelhet-gazdat-egy-ingatlan-nehany-ora-alatt/
https://piacesprofit.hu/gazdasag/nemsokara-igy-cserelhet-gazdat-egy-ingatlan-nehany-ora-alatt/
https://ado.hu/ado/tarsashazak-az-adozas-rendszereben/
https://ado.hu/ado/tarsashazak-az-adozas-rendszereben/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/kozuzemi-szamla-erste-bank-dijnet.729707.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/kozuzemi-szamla-erste-bank-dijnet.729707.html
https://szon.hu/pr/tavolrol-olvassak-le-a-vizmeroket-5090647/
https://profitline.hu/A-sarga-csekknek-annyi---jon-helyette-a-fizetesi-kerelem-Hogy-mukodik-422421
https://4.kerulet.ittlakunk.hu/otthon-csalad/210526/nem-lesz-meleg-viz-hetfon-tobb-ujpesti-hazban
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EGYÉB: 

 

15. 15 DOLOG, AMIT TILOS KITENNI LOMTALANÍTÁSKOR: A MIKRÓT ÉS AZ ELEKTROMOS HULLADÉKOT SEM 

PAKOLHATOD A HÁZ ELÉ (femina.hu 2021.05.24.) 

Természetes dolog, hogy minden háztartásban előfordulnak olyan holmik, amelyekre többé 

nincs szükség. Elhasználódott bútorok, elromlott elektromos gépek, leselejtezett, feleslegessé 

vált tárgyak… 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://femina.hu/otthon/lomtalanitas/

