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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 30. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.08.02.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/141–145. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a jegybanki 

alapkamat változásáról, egyes ipari és kereskedelmi 

tevékenységekkel kapcsolatos kötelező 

felelősségbiztosításról, illetve néhány újabb 

veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályról 

olvashatnak… 

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

2021-30-het/ 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI AKCIÓ! 

 (letesz.hu 2021.08.03.) LÉTÉSZ TÁMOGATÓ 

2021. év újdonságai a Fair Line Biztosítási Alkusz 

Kft.-től: A LÉTÉSZ tagjainak külön épületbiztosítás 

létrehozása a legkedvezőbb feltételekkel, extra 

kedvezményekkel… 

 

3. ÉLŐBEN KÉRDEZHETTEK HALLGATÓINK 

TÁRSASHÁZI GONDJAIKRÓL A KULCSRAKÉSZBEN 

(klubradio.hu 2021.07.31.) 

A Kulcsrakész műsorában Kaplonyi Györgyöt, a 

Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai 

Szövetségének (MTOSzSz) elnökét kérdezhették a  

 

 

hallgatók társasházakkal kapcsolatos 

problémáikról… 

https://www.klubradio.hu/adasok/eloben-

kerdezhettek-hallgatoink-tarsashazi-gondjaikrol-a-

kulcsrakeszben-119755 

 

3. TÖBB MILLIÓ FORINTOT SIKKASZTOTT EL A 

LAKÓK PÉNZÉBŐL EGY DEBRECENI KÖZÖS KÉPVISELŐ 

(hvg.hu 2021.08.02)  

A férfi korábban hamis dokumentumokkal 

próbálta alátámasztani, hogy a társasház 

pénzügyi gazdálkodása jogszerű volt… 

https://hvg.hu/itthon/20210802_sikkasztas_Deb

recen_kozos_kepviselo?s=hk 
      

 

4. MAGAS ÉPÜLETEK TETEJÉN 1 m2 TERÜLET 

BÉRLÉSÉRE BÉRBEADÓ KERESTETIK! (letesz.hu 

2021.08.04.) LÉTÉSZ TÁMOGATÓ 

Kiemelt információ: az ODTech Kft. megkeresését 

továbbítjuk Önök felé, mely szerint  magas 

épületek tetején, egy seprűnyél méretű antenna, 

és egy 40cm magas párazáró doboz elhelyezés 

céljával bérbeadókat keresnek Pest-megyében... 

http://letesz.hu/magas-epuletek-tetejen-1-m2-

terulet-berlesere-berbeado-kerestetik 

 

5. ÚJ REKORD AZ OTP TÁRSASHÁZI PÁLYÁZATÁN 

(azenpenzem.hu 2021.08.03) 

Műemléki rekonstrukció, akadálymentesítés, 

elektromos gépjárműtöltők kialakítása, valamint 

parkosítás is szerepel azon célok között, amelyekre 

idén vissza nem térítendő támogatást nyertek a 

lakóközösségek az OTP Business társasházi 

pályázatán. A jelentkezők száma sohasem volt 

annyira magas, mint most… 

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/uj-rekord-az-

otp-tarsashazi-palyazatan/7912/?=hirkereso 

 

 

 

 

 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. VÁLTOZIK A PTK.: JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI, KKT, BT (jogaszvilag.hu 2021.07.30.) 

Átfogóan módosították a Ptk. jogi személyekre 

vonatkozó szabályait, cikkünk első részében az 

általános szabályokat, valamint a közkereseti és a 

betéti társaságokat érintő változásokat mutatjuk 

be… 

https://jogaszvilag.hu/szakma/valtozik-a-ptk-jogi-

szemelyek-altalanos-szabalyai-kkt-bt/ 

 

7. MISMÁSOLÁS AZ ELTŰNT TŰZOLTÁSI 

FELVONULÁSI TERÜLETEK ÜGYÉBEN (langlovagok.hu 

2021.08.01.) 

A Lánglovagok Egyesület közérdekű 

bejelentésben hívta fel a főpolgármester, valamint 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és 

Budapest Főváros Kormányhivatala figyelmét arra, 

az elmúlt 50 évben különösen a panelszerkezetű 

középmagas és magas 

lakóépületeknél a tűzoltási 

felvonulási területek 

feledésbe merültek... 

 

8. VAN BENNE VALAMI? (langlovagok.hu 

2021.07.31.) 

Rejtett száraz felszálló tűzivízvezeték 

rendszer egy fővárosi 

panelházban…Nem példa nélküli 

módon a karbantartás csak a 

címke felragasztásában merült ki… 

 

9. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG: AKÁR ÉVEK MÚLVA IS 

MEGTÁMADHATÓ AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(pwc.com 2021.06.21.) 

A Kúria alaposan felülírta a korábbi jogértelmezést 

egy nemrég megjelent határozattal... 

https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/elo

vasarlasi-jog-evek-mulva-is-megtamadhato-az-

adasveteli-szerzodes.html 

 

 

10. A LAKÁSFELÚJÍTÓ SZAKEMBEREKET KERESIK 

LEGTÖBBEN A KÖZÖSSÉGI ALKALMAZÁSBAN 

(portfolio.hu 2021.07.26.) 

Az épületfelújítással kapcsolatos munkákra 

keresnek a legtöbben a szakember-ajánló 

alkalmazásban, amely piaci rést próbál betölteni az 

évek óta jellemző 

„szakihiány” közepette. A 

jelenleg elérhető 

lakásfelújítási támogatás 

csak tovább erősíti ezt a 

trendet:… 

 

11. MEGVÁLTOZOTT A REZSISZÁMLÁK FIZETÉSE, 

LASSAN VÉGÜK A SÁRGACSEKKEKNEK (napi.hu 

2021.08.03.) 

Többen fizetik már 

bankkártyával a rezsit, mint 

sárgacsekken - derül ki a Napi.hu 

megbízásából a Pulzus Kutató 

által készített friss felmérésből… 

 

12. MÓDOSULTAK A TÁVMUNKÁVAL 

KAPCSOLATOS VESZÉLYHELYZETI SZABÁLYOK ÉS 

TOVÁBBI HÍREK | NAV-FIGYELŐ 30. HÉT (accace.hu 

2021.07.31.) 

Változás az otthoni munkavégzéshez kapcsolódó 

szabályokban. 2021. július 3-i hatállyal módosult a 

veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos 

szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) 

Korm. rendelet… 

https://accace.hu/nav-figy-2021-30/ 

 

13. MIKOR TARTHATJA NYILVÁN A KÖZÖS 

KÉPVISELŐ A TELEFONSZÁMOMAT, E-MAIL CÍMEMET? 

(tht.hu 2021.07.27.) 

Nemrég egy óbudai 

lakásszövetkezeti épületben 

megjelent egy kiírás, 

amiben arra figyelmeztették 

a lakókat, hogy a környéken 

idegen személyek eltartási szerződéseket kötnek, s 

az idősek, akik megkötötték, utána pár héten belül 

elhaláloznak… 

 

 

https://jogaszvilag.hu/szakma/valtozik-a-ptk-jogi-szemelyek-altalanos-szabalyai-kkt-bt/
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https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/elovasarlasi-jog-evek-mulva-is-megtamadhato-az-adasveteli-szerzodes.html
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/elovasarlasi-jog-evek-mulva-is-megtamadhato-az-adasveteli-szerzodes.html
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/elovasarlasi-jog-evek-mulva-is-megtamadhato-az-adasveteli-szerzodes.html
https://accace.hu/nav-figy-2021-30/
https://www.langlovagok.hu/10974/mismasolas-az-eltunt-tuzoltasi-felvonulasi-teruletek-ugyeben/
https://www.langlovagok.hu/10965/van-benne-valami/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210726/a-lakasfelujito-szakembereket-keresik-legtobben-a-kozossegi-alkalmazasban-493458
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/pulzus-felmeres-rezsi-sarga-csekk-fizetes-bankkartya-atutalas-bankszamla.733913.html
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1313
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EGYÉB: 

 

14. FŐVÁROSI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: OKOS KUKÁK 

OKOSBA (nepszava.hu 2021.07.23.) 

Tesztprogrammá zsugorodott a 

fővárosi „feketeürítések” 

felszámolását célzó digitális 

rendszer, miközben az FKF 

kétmilliárd forintot kapott erre a projektre… 

 

15. A KÜLSŐ KERÜLETEK ÁRAI LASSAN UTOLÉRIK A 

BELVÁROSIT: BEROBBANT AZ ÚJLAKÁS-PIAC 

(penzcentrum.hu 2021.07.27.) 

A csökkentett áfa és az otthonteremtési 

támogatások hatására látványosan élénkül a 

fővárosi újlakás-kínálat, s 

egyelőre a vevők kedvét sem 

veszik el a korábban sosem 

látott összegeket tartalmazó 

virtuális árcédulák… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://nepszava.hu/3127046_fovarosi-szemetszallitas-okos-kukak-okosba
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20210727/a-kulso-keruletek-arai-lassan-utolerik-a-belvarosit-berobbant-az-ujlakas-piac-1116521

