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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 22. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.06.07.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/99–103. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. .. 

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok 

módosítása… 

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

2021-22-het/ 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. ILYEN VOLT KULCSOS PANELGYEREKNEK LENNI: 

AZT JELENTETTE, EGY KÖZÖSSÉG RÉSZE VAGY, ÉS 

FIGYELNEK RÁD (femina.hu 2021.06.01.) 

Állandóan szem előtt voltunk, de 

nem bántuk. Lakótelepi gyereknek 

lenni jó volt, mert sosem voltunk 

egyedül... 

 

3. DIGITÁLIS KÖNYVELÉS, SZÁMLAFELDOLGOZÁS, 

PAPÍRMENTES SZERZŐDÉSKÖTÉS A TÁRSASHÁZAKBAN 

(tht.hu 2021.06.03.) 

Ne papíron kössük a 

szerződéseket! - hívta fel a 

figyelmet Poór Károly, a SDSYS 

Zrt. cégvezetője, aki a 

szerződések digitalizálásáról és a papíralapú 

dokumentumok papírmentes feldolgozásáról 

tartott előadást…     

      

 

 

4. AZ AUTOMATIKUS KÁRRENDEZÉS ÉS A 

BLOKKLÁNC-ALAPÚ BIZTOSÍTÁSOK ELŐNYEI A 

TÁRSASHÁZAKBAN (tht.hu 2021.06.03.) 

Annak ellenére, hogy jelenleg nyolc 

biztosító is kínál társasház-biztosítási 

termékeket, a magyar társasházi és 

lakásszövetkezeti állomány több mint fele 

nem biztosított. Sőt, a megkötött 

biztosítások nagyjából 30%-át kötötték csak át az 

elmúlt évben… 

 

5. ÍGY LETT KÁPOSZTÁS- ÉS BÉKÁSMEGYER A KÉT 

JÓL ISMERT BUDAPESTI LAKÓTELEP NEVE (divany.hu 

2021.06.04) 

Egymással néz farkasszemet a Dunán 

át Békásmegyer és 

Káposztásmegyer. A főváros két jól 

ismert lakótelepének feltűnően hasonlít az 

elnevezése, de vajon miért? Térfigyelő sorozatunk 

újabb részében ennek jártunk utána… 

 

6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZ 

(rakosmente.hu 2021.06.) 

XVII. kerületben elhelyezkedő társasházak 

energetikai felújításának és korszerűsítésének 

támogatására. A pályázat benyújtható: 2021. június 

1-től 2021. július 23-ig folyamatosan… 

http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/Palyazato

k/energetikei_palyazat_2021/palyazati_felhivas_tar

sashaz.aspx 

 

7. NÉHÁNY EGYSZERŰ BERENDEZÉSSEL ÉS NÉMI 

ODAFIGYELÉSSEL MEGELŐZHETŐK A VÉGZETES 

LAKÁSTÜZEK (hirado.hu 2021.06.05.) 

Idén, 2021-ben már több mint 

3100 lakástűz történt, melyek 

során legalább 233-an 

megsérültek, és már több mint 

harmincan hunytak el – mondta a hirado.hu-nak 

Dóka István, a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság helyettes szóvivője… 

 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://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-22-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-22-het/
http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/Palyazatok/energetikei_palyazat_2021/palyazati_felhivas_tarsashaz.aspx
http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/Palyazatok/energetikei_palyazat_2021/palyazati_felhivas_tarsashaz.aspx
http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/Palyazatok/energetikei_palyazat_2021/palyazati_felhivas_tarsashaz.aspx
https://femina.hu/otthon/ilyen-volt-kulcsos-panelgyereknek-lenni/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1279
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1281
https://divany.hu/vilagom/terfigyelo-bekasmegyer-kaposztasmegyer-neve/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/05/25/nehany-egyszeru-berendezessel-es-nemi-odafigyelessel-megelozhetok-a-vegzetes-lakastuzek
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8. MEGÉRI-E TÁRSASHÁZZÁ NYILVÁNÍTANI EGY 

ÉPÜLETET? (haon.hu 2021.06.09.) 

Szigorú szabályok mellett kifejezetten hasznos lehet 

a társulás. Nem hivatalos lakógyűlések, és egy idős 

bácsi kockás füzettel. Így nézett ki 30-40 évvel 

ezelőtt egy társasház élete a közös képviselő által 

megszervezve… 

https://haon.hu/gazdasag/helyi-

gazdasag/megeri-e-tarsashazza-nyilvanitani-egy-

epuletet-5349154/ 
 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 
 

9. VESZÉLYBEN A FŐVÁROSI SZEMÉTSZÁLLÍTÓK 

(infostart.hu 2021.06.04.) 

Az FKF kéréssel fordul a Budapesten autózókhoz, 

mert több munkatársát is elütötték, 

illetve sok a szállítást akadályozó 

parkoló autó… 
 

10. ELMŰ-ÉMÁSZ-ÜGYFELEK, FIGYELEM: VÁLTOZÁS 

JÖN A SZOLGÁLTATÁSBAN (napi.hu 2021.06.04.) 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (MEKH) az MVM Next Energiakereskedelmi 

Zrt.-t jelölte ki, hogy 2021. szeptember 1-jétől 

biztosítsa a villamosenergia-ellátást az Elmű-Émász 

Energiaszolgáltató Zrt. által egyetemes 

szolgáltatásban ellátott ügyfeleinek - adta hírül a 

MEKH és MVM... 

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

emasz-ugyfelek-mvm-next-szolgaltato-

valtozas.730417.html 
 

11. NYÁRI MUNKÁKRA IS MEHET AZ 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS, DE NEM ÁRT A 

RÉSZLETEKRE FIGYELNI 

 (hvg.hu 2021.06.05.) 

Klíma, előtető építése, térkő lerakása: nyári felújítási 

munkák, amelyekre mind igényelhető lakásfelújítási 

támogatás. De mekkora állami támogatásra lehet 

számítani és mire kell odafigyelni? Ennek jártak 

utána a Bank360 elemzői… 

https://hvg.hu/gazdasag/20210605_otthonfelujitas

_nyari_munka_bank360 

 

12. VÁLTOZNAK A NYUGDÍJSZABÁLYOK 

JÚLIUSTÓL, EGYESEK ELLÁTÁSÁT 

ÚJRASZÁMOLHATJÁK (napi.hu 2021.06.04.) 

Július 1-jétől több szabály is módosul a 

nyugellátással, adategyeztetéssel, illetve korhatár 

előtti ellátással kapcsolatban. A 

jogszabálymódosítás a 97. számú Magyar 

Közlönyben jelent meg - hívja fel a figyelmet Széles 

Imre tb-szakértő… 

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-

nyugdijas-nyugdijrendszer-nyugdijkorhatar-

nyugdijrogzites-szolgalati-ido-

adategyeztetes.730405.html 

 

 

13.  VÁLTOZIK A SZÉP-KÁRTYA, JÖN AZ 

ADÓFIZETÉSI HALASZTÁS (index.hu 2021.06.10.) 

Orbán Viktor miniszterelnök, Matolcsy György 

jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter 

két konferencián az ország újraindításának újabb 

intézkedéseit vázolta szerdán. A gazdaság 

újraindítását elősegítő adózási intézkedések számos 

területet érintenek, a szerdán késő este 

megjelent Magyar Közlönyben számos újdonság 

van… 

https://index.hu/gazdasag/2021/06/10/ujrainditas-

orban-viktor-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-

magyar-kozlony-rendelet-ado-szep-kartya-

koronavirus/ 

 

 

14. KIDERÜLT, MIÉRT NEM KAPJÁK MEG SOKAN AZ 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁST (napi.hu 

2021.06.05.) 

Az igénylés pillanatában fennálló köztartozás miatt 

történik a legtöbb elutasítás az otthonfelújítási 

támogatással kapcsolatban - tudta meg a 

Bank360.hu. Emellett a nem megfelelő 

dokumentáció és a szükséges tb-jogviszony 

igazolása is problémát jelent az igénylők egy 

részének… 

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

gazdasag/otthonfelujitas-tamogatas-hibak-

tamogatas-elutasitas.730496.html 
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15. NEM HOZTA LÁZBA A LAKOSSÁGOT AZ MNB 

NAGY DOBÁSA (napi.hu 2021.06.07.) 

A biztosítók elégedettek az első negyedéves 

számokkal, a díjbevétel növekszik. Az ügyfelek is 

elégedettek a biztosítókkal, az új minősített 

lakásbiztosítás viszont nem hozta lázba a 

megkérdezetteket.… 

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

sajtoklub-2021-elso-negyedeves-eredmenyek-

biztosito-biztositas-felmeres-elegedettseg-

fogyasztovedelem.730554.html 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB: 

 

16. AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZAK A NYERŐK, A PANEL ÉS A 

FELÚJÍTANDÓ LAKÁSOK ALKUKÉPESEK – A XVIII. 

KERÜLET INGATLANPIACA (18.kerulet.ittlakunk.hu 

2021.06.09.) 

Miközben az elmúlt év végén elég komoly lendület 

bontakozott ki a budapesti és ezen belül a XVIII. 

kerületi ingatlanpiacán, ez áprilisban megszakadt. 

Az árak viszont az elmúlt hónapokban emelkedtek, 

ugyanakkor további drágulásra inkább már csak az 

új építésűek piacán számíthatunk… 

https://18.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-

terek/210609/az-uj-epitesu-hazak-nyerok-panel-es-

felujitando-lakasok-alkukepesek-xviii-kerulet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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