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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG HATÁRIDEJÉT 

(portfolio.hu 2021.06.18.) 

Június 18-án lejárt volna, ezért 

december 18-ra, azaz fél 

évvel meghosszabbította a 

kormány a járványügyi 

készültséget és az ezzel párhuzamos egészségügyi 

válsághelyzet hatályát – derült ki a Magyar 

Közlöny legfrissebb számában közölt 343/2021. (VI. 

16.) kormányrendeletből… 

 

2. AMIKOR ELÉRJÜK AZ 5,5 MILLIÓ BEOLTOTTAT, ÚJ 

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK LÉPNEK ÉLETBE. 

(kormany.hu 2021.06.24.) 

Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette, 

ebben az esetben - a belső terekben is - megszűnik 

a kötelező maszkhasználat. Kivételt csak az 

egészségügyi intézmények jelentenek, ezek 

területén továbbra is használni kell majd a 

maszkot… 

https://kormany.hu/hirek/hamarosan-megszunik-a-

kotelezo-maszkhasznalat 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

3. KIZÁRNÁK A TÁRSASHÁZI KÖZGYŰLÉSRŐL, 

MERT NINCS BEOLTVA (azonnali.hu 2021.06.15.) 

Védettségi igazolvánnyal nem 

rendelkező olvasónkat a közös 

képviselő nem akarta 

beengedni a társasház 

közgyűlésére. A társasházi ügyvéd szerint nincs ezzel  

 

gond, hiszen plasztikkártyával rendelkező 

meghatalmazott tudja őt képviselni, az 

alkotmányjogász szerint viszont már a szükségesség-

arányossági teszten elbukik ez a gyakorlat... 

 

4. MESTERSÉGES TÓ NAPOZÓÁGYAKKAL: 

KÜLÖNLEGES PARK ÉPÜL VIZAFOGÓN 

(13.kerulet.ittlakunk.hu 2021.06.24.) 

Különleges park kialakítása 

kezdődhet meg a kerületben, 

melynek alapkövét június 29-én, 

kedden helyezik el délelőtt 11 

órakor… osztotta meg a hírt a XIII. Kerületi 

Lokálpatrióták Egyesülete a Facebookon.     

 
      

 

5. A LAKÓTELEPEK BÁJOS ŐSEI BUDAPESTEN: 

BELVÁROSI MÁV-KOLÓNIÁK (enbudapestem.hu 

2021.06.24.) 

…Amiről most szeretnék mesélni, azok a MÁV-

kolóniák. Olyan több házból álló lakótelepek, 

amelyeket azért építettek az előző századfordulón, 

hogy otthont adjanak a vasúti dolgozóknak… 

https://enbudapestem.hu/2021/06/a-lakotelepek-

bajos-osei-budapesten-belvarosi-mav-koloniak/ 

 

6. ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN VAN A GYÁLI ÚTI 

LAKÓTELEP, SOKAN TARTANAK LAKÁSTŰZTŐL (nlc.hu 

2021.06.17) 

Életveszélyes állapotban van a 

Gyáli úti MÁV-lakótelep az elavult 

elektromos hálózat miatt. A 

lakótelepen körülbelül nyolcvan háztartást érint ez 

a helyzet, de mivel a hálózat a vasúttársaság 

tulajdonában van, az áramszolgáltató, az ELMŰ-

ÉMÁSZ így nem léphet magától az ügyben… 

 

 

 

 

 

 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/hivatalos-lapok/f0qCKchokCBCfvx62Snl60c39a0437efb/dokumentumok/f06fd67a1ca2717f0e101f483540c6753c00f112/letoltes
https://kormany.hu/hirek/hamarosan-megszunik-a-kotelezo-maszkhasznalat
https://kormany.hu/hirek/hamarosan-megszunik-a-kotelezo-maszkhasznalat
https://www.facebook.com/lpe13/posts/4425457520806051
https://www.facebook.com/lpe13/posts/4425457520806051
https://enbudapestem.hu/2021/06/a-lakotelepek-bajos-osei-budapesten-belvarosi-mav-koloniak/
https://enbudapestem.hu/2021/06/a-lakotelepek-bajos-osei-budapesten-belvarosi-mav-koloniak/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210617/fel-evvel-meghosszabbitotta-a-kormany-a-jarvanyugyi-keszultseg-hataridejet-488532
https://azonnali.hu/cikk/20210615_kizarnak-a-tarsashazi-kozgyulesrol-mert-nincs-beoltva
https://13.kerulet.ittlakunk.hu/termeszet/210624/mesterseges-napozoagyakkal-kulonleges-park-epul-vizafogon
https://nlc.hu/otthon/20210617/eletveszelyes-lakotelep-aramszolgaltato-mav/
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ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

7. JÖN AZ INTEGRÁLT HATÓSÁGI RENDSZER 

(langlovagok.hu 2021.06.05.) 

 A katasztrófavédelemnél a hatósági ügyek 

elektronikus ügyintézésének módját fejlesztik. 

A Magyar Közlöny május 27-én megjelent, 2021. évi 

97. számában kihirdették az Integrált Hatósági 

Rendszerrel kapcsolatos, 2022. január 1-jén 

hatályba lépő jogszabály-módosításokat… 

https://www.langlovagok.hu/10789/jon-az-

integralt-hatosagi-rendszer/ 

 

8. TÁROLÁS A SZEMÉTLEDOBÓ HELYISÉGBEN 

(langlovagok.hu 2021.05.23.) 

Hiába nem használják már 

szemétledobásra, attól még 

nem tároló. 

Egyesek által rendkívül 

kényelmes, mások szerint undorító, tűzvédelmi 

szempontból viszont rendkívül kockázatosak a 

panelházak szemétledobói. Ezek sok helyen már 

nem is funkcionálnak. Persze vétek lenne 

kihasználatlanul hagyni a gyakorta tágas 

helyiséget... 

 

9. ÉV VÉGÉIG MARADNAK A SZÉP-KÁRTYA-

JUTTATÁS KEDVEZŐ SZABÁLYAI (vg.hu 2021.16.) 

A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) kedvező 

adózási szabályainak alkalmazását a jogalkotó 

2021. június 30-ról a teljes adóévre 

meghosszabbította – hívta fel a figyelmet a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal… 

https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/ev-vegeig-

maradnak-a-szep-kartya-juttatas-kedvezo-

szabalyai-3840773/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. KIADTÁK A VILLAMOS BIZTONSÁGI SZAKÁGI 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKAT (hirado.hu 2021.06.21.) 

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 

előírásainak megfelelően létrehozott 

villamosszakmai szakbizottság  

 

elkészítette a szakági előríásokat, amelyek 

tervezéssel, létesítéssel és üzemeltetéssel 

kapcsolatos műszaki, biztonsági megoldásokat 

tartalmaznak… 

 

11. A RENDSZERENGEDÉLYES 

FOGYASZTÁSMÉRŐHELYEK KÓDRENDSZERE 

(villanylap.hu 2021.06.18.) 

Az elmúlt években számos törvény 

és rendelet született, amelyek 

hatással vannak a 

fogyasztásmérő-szekrényekre. Emellett az 

üzembehelyezési, üzemeltetési és karbantartási 

tapasztalatok is azt mutatták, hogy szükséges a 

konstrukciók megújítása… 

 

12. TIZENÖT SZÁZALÉKRA CSÖKKEN A SZOCIÁLIS 

HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (vg.hu 2021.06.09.) 

A parlament által kedden elfogadott jövő évi 

adótörvény-változások szerint 2022 közepétől fél 

százalékponttal 15 százalékra csökken a szociális 

hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás pedig 

a kedvezmények fenntartása mellett beépül az 

adóba… 

https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/tizenot-

szazalekra-csokken-a-szocialis-hozzajarulasi-ado-

3825481/ 

 

13. FÉL ÉVVEL HOSSZABB LEHET A 

TÁPPÉNZJOGOSULTSÁG A JÁRVÁNY MIATT 

(ado.hu 2021.06.11.) 

Hat hónappal meghosszabbodik a 

táppénzjogosultsága azoknak, akik a járvány miatt 

nem kaphatták meg a gyógyulásukhoz szükséges 

kezelést – közölte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi)… 

https://ado.hu/tb-nyugdij/fel-evvel-hosszabb-

lehet-a-tappenzjogosultsag-a-jarvany-miatt/ 

 
 

 

 

https://www.langlovagok.hu/dat/letoltes/2021/MK_21_097.pdf
https://www.langlovagok.hu/dat/letoltes/2021/MK_21_097.pdf
https://www.langlovagok.hu/10789/jon-az-integralt-hatosagi-rendszer/
https://www.langlovagok.hu/10789/jon-az-integralt-hatosagi-rendszer/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/ev-vegeig-maradnak-a-szep-kartya-juttatas-kedvezo-szabalyai-3840773/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/ev-vegeig-maradnak-a-szep-kartya-juttatas-kedvezo-szabalyai-3840773/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/ev-vegeig-maradnak-a-szep-kartya-juttatas-kedvezo-szabalyai-3840773/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/tizenot-szazalekra-csokken-a-szocialis-hozzajarulasi-ado-3825481/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/tizenot-szazalekra-csokken-a-szocialis-hozzajarulasi-ado-3825481/
https://www.vg.hu/gazdasag/adozas/tizenot-szazalekra-csokken-a-szocialis-hozzajarulasi-ado-3825481/
https://ado.hu/tb-nyugdij/fel-evvel-hosszabb-lehet-a-tappenzjogosultsag-a-jarvany-miatt/
https://ado.hu/tb-nyugdij/fel-evvel-hosszabb-lehet-a-tappenzjogosultsag-a-jarvany-miatt/
https://www.villanylap.hu/hirek/5796-kiadtak-a-villamos-biztonsagi-szakagi-muszaki-eloirasokat/?utm_source=vbszm&utm_medium=email&utm_campaign=jun-22-hirlevel
https://www.villanylap.hu/hirek/5794-a-rendszerengedelyes-fogyasztasmerohelyek-kodrendszere/?utm_source=merohely&utm_medium=email&utm_campaign=jun-22-hirlevel
https://www.langlovagok.hu/10777/tarolas-a-szemetledobo-helyisegben/
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EGYÉB: 

 

14. OLYAN BRUTÁLISAN DRÁGULNAK AZ 

ÉPÍTŐANYAGOK, HOGY NAPI ÁRAZÁST VEZETTEK be 

(24.hu 2021.06.14.) 

Bizonyos építőipari alapanyagok 

esetében olyan drasztikus az 

áremelkedés az elmúlt 

hónapokban, hogy napi árazást 

vezettek be, amire húsz év óta nem volt példa – 

erősítette meg az InfoRádió értesülését Koji László,  

az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének 

elnöke… 

 

 

15. ÚJHÁZ CENTRUM: FÉL ÉVES VÁRAKOZÁSI IDŐ 

ÉS ELSZABADULT ÁRAK AZ ÉPÍTŐIPARBAN 

(novekedes.hu 2021.06.24.) 

Akár 6-8 hónapos várakozási idő, szakember hiány 

és akadozó építőanyag ellátás. Európa, sőt 

világszerte problémák vannak az építőiparban. 

Meglepő, de itthon nem a főváros húzza a piacot. 

Budapesten visszaesett az építkezési kedv… 

https://novekedes.hu/ingatlan/ujhaz-centrum-fel-

eves-varakozasi-ido-es-elszabadult-arak-az-

epitoiparban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://infostart.hu/gazdasag/2021/06/14/olyan-drasztikus-a-dragulas-hogy-napi-arazast-vezettek-be
https://novekedes.hu/ingatlan/ujhaz-centrum-fel-eves-varakozasi-ido-es-elszabadult-arak-az-epitoiparban
https://novekedes.hu/ingatlan/ujhaz-centrum-fel-eves-varakozasi-ido-es-elszabadult-arak-az-epitoiparban
https://novekedes.hu/ingatlan/ujhaz-centrum-fel-eves-varakozasi-ido-es-elszabadult-arak-az-epitoiparban
https://24.hu/kozelet/2021/06/14/epitoanyag-dragulas-napi-arazas/

