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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

1. Jogszabályfigyelő 2021 – 35. hét 

(jogaszvilag.hu 2021.09.06.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/160–162. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzet 

meghosszabbítása mellett a közbeszerzési 

beruházásokat érintő Üvegkapu elnevezésű 

adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről, valamint 

a kormányhivatalokban intézhető elektronikus 

ügyek új szabályairól olvashatnak… 

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

2021-35-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. ISMÉT ÉLŐBEN KÉRDEZHETTEK HALLGATÓINK 

TÁRSASHÁZI GONDJAIKRÓL A KULCSRAKÉSZBEN  

(klubradio.hu 2021.09.04.) 

Ebben az adásban is visszatérő szakértőnk válaszolt 

a hallgatók társasházi ügyes-bajos dolgaira. 

Folytatjuk!… 

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

kerdezhettek-hallgatoink-tarsashazi-gondjaikrol-a-

kulcsrakeszben-120528 

ADÁS: 

http://adas.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=195

80 

 

 

 

 

3. ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLETEK: HOGYAN NE 

LEGYEN LÁTSZATZÖLD TÉVÚT? (epiteszforum.hu 

2021.09.04.) 

Mi a helyzet Magyarországon a 

hazai lakóépületek energetikai 

teljesítményével, hogyan és 

milyen eredménnyel zajlanak a 

meglévő családi és társasházak 

energetikai felújításai? Dr. Sáfián Fanni, a Magyar 

Energiahatékonysági Intézet munkatársa a MEHI 

legfrissebb kutatási eredményeit alapul véve 

kapcsolódik a korábban Takács-Sánta András által 

elindított vitához… 

 

4. EMBERKÍSÉRLET ÓBUDÁN (enbudapestem.hu 

2021.09.05.) 

Így született meg a panelkorszak előtti utolsó 

hangulatos lakótelep. 

A Vörösvári úton három furcsa tetejű toronyház 

figyelmeztet ugyan rá, de a Bécsi út irányából szinte 

semmi nem utal arra, hogy a dús lombok mögött 

egy különleges lakótelep húzódik meg... 

https://enbudapestem.hu/2021/09/emberkiserlet-

obudan/ 

 

5. FELÚJÍTÁST MINDENKINEK? (epitesforum.hu 

2021.09.02.) 

A megfelelő lakhatás az emberi szükségletek egyik 

legalapvetőbb feltétele; egy ország 

lakásállományának állapota és jellemzői pedig a 

társadalom jólétének lenyomata. Épületeink 

minősége nem csupán a benne lakók és azokat 

használók életére van jelentős hatással, hanem 

környezetünkre is – az országos energiafelhasználás 

és széndioxid-kibocsátás több, mint harmada az 

épületekhez köthető… 

https://epiteszforum.hu/felujitast-mindenkinek 

 

 

 

 

 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-2021-35-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-35-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://www.klubradio.hu/adasok/ismet-eloben-kerdezhettek-hallgatoink-tarsashazi-gondjaikrol-a-kulcsrakeszben-120528
https://www.klubradio.hu/adasok/ismet-eloben-kerdezhettek-hallgatoink-tarsashazi-gondjaikrol-a-kulcsrakeszben-120528
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http://adas.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=19580
http://adas.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=19580
https://enbudapestem.hu/2021/09/emberkiserlet-obudan/
https://enbudapestem.hu/2021/09/emberkiserlet-obudan/
https://epiteszforum.hu/felujitast-mindenkinek
https://epiteszforum.hu/energiahatekony-epuletek-hogyan-ne-legyen-latszatzold-tevut


  

 

2021/29. 

9. 

2 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. ELINDULT AZ ALÁÍRÁSMINTA ALAPÚ HITELESÍTÉS 

A KORMÁNYABLAKOKBAN (24.hu 2021.09.07.) 

Egyszerűbb ügyintézésre nyílik lehetőség a 

kormányablakokban az új típusú, aláírásminta 

alapú hitelesítéssel – közölte Budapest Főváros 

Kormányhivatala kedden az MTI-vel… 

https://24.hu/belfold/2021/09/07/kormanyablak-

alairasminta-alapu-hitelesites/ 

 

 

7. AZ ÁFAALANYOK EGYES ADATSZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEIT ÉRINTŐ AKTUÁLIS PROBLÉMÁK 

(ado.hu 2021.09.07.) 

Az Áfa-kalauz írása olyan jogalkalmazási és 

technikai problémákat vizsgál meg, amelyek az 

EKÁER-rendszerben, az online pénztárgépekkel és 

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül 

végző automaták útján teljesített adatszolgáltatási 

kötelezettségekkel összefüggésben a közelmúltban 

merültek fel az általános forgalmi adó alanyai, 

illetve az állami adó- és vámhatóság 

gyakorlatában… 

https://ado.hu/ado/az-afaalanyok-egyes-

adatszolgaltatasi-kotelezettsegeit-erinto-aktualis-

problemak/ 

 

 

8. NAV ELLENŐRZÉSEKET HOZ AZ ÚJ E-

ÁFABEVALLÁS TERVEZET? (rsm.hu 2021.09.07.) 

Ősszel érkezik a NAV kötelező online számla 

adatszolgáltatáson alapuló e-áfabevallás 

tervezete, mely a vállalatok fokozott ellenőrzését, 

célzott megkeresését hozza magával.… 

https://www.rsm.hu/blog/2021/09/nav-

ellenorzeseket-hoz-az-uj-e-afabevallas-tervezet 

 

 

 

 

 

 

9. VILLAMOS KÖTÉSEK FIZIKAI VÉDELME 

(villanylap.hu 2021.09.01.) 

Amikor elektromos eszközöket, 

komponenseket, áramköröket, 

vagy villamos kötéseket kell 

megvédenünk a külső 

behatásoktól – például a nedvesség, pára, por, 

korrózió vagy akár rovarok – általában öntőgyantás 

és géles termékek jelentik a legbiztosabb 

megoldást… 

EGYÉB: 

 

10. ÍGY ALAKUL A TÁRSASÁGI ADÓ A VILÁGBAN 

(penzugyiszemle.hu 2021.08.26.) 

A Howmuch.net összegyűjtötte, 

hogy hol mennyi társasági adót 

kell fizetni, rámutatva többek 

közt arra, hogy ebből a 

szempontból Magyarország egy kimondottan 

barátságos hely… 

 

 

11. EBI ÉPÍTÉSAKTIVITÁSI JELENTÉS: VISSZAESÉS A 

TÁRSASHÁZI LAKÁSÉPÍTÉSI PIACON 2021 2. 

negyedéves adatok (tervlap.hu 2021.09.06.) 

A legfrissebb EBI Építésaktivitási Jelentés szerint az 

idei 2. negyedévi Aktivitás-Kezdési érték jelentős 

csökkenést mutatott a társasházi lakásépítési 

piacon…  

https://tervlap.hu/cikk-nezet/ebi-epitesaktivitasi-

jelentes-visszaeses-a-tarsashazi-lakasepitesi-piacon 

 

12. BARANGOLÁS BUDA BELSEJÉBEN: 5 HÁZ, AMIT 

ÉRDEMES MEGNÉZNI A BUDAPEST100 ALATT 

(funzine.hu 2021.09.08.) 

Szeptember 11. és 12. között idén újra 

megrendezésre kerül sokunk kedvenc építészeti-

kulturális fesztiválja, a Budapest100. A rendezvény 

keretében számos budapesti ház tárja ki a kapuit a 

látogatók előtt, hogy az érdeklődők testközelből 

vehessék szemügyre az építészeti értékeket rejtő 

épületeket… 

https://funzine.hu/2021/09/08/goodapest/barango

las-buda-belsejeben-5-haz-amit-erdemes-

megnezni-a-budapest100-alatt/ 

https://24.hu/belfold/2021/09/07/kormanyablak-alairasminta-alapu-hitelesites/
https://24.hu/belfold/2021/09/07/kormanyablak-alairasminta-alapu-hitelesites/
https://ado.hu/ado/az-afaalanyok-egyes-adatszolgaltatasi-kotelezettsegeit-erinto-aktualis-problemak/
https://ado.hu/ado/az-afaalanyok-egyes-adatszolgaltatasi-kotelezettsegeit-erinto-aktualis-problemak/
https://ado.hu/ado/az-afaalanyok-egyes-adatszolgaltatasi-kotelezettsegeit-erinto-aktualis-problemak/
https://www.rsm.hu/blog/2021/09/nav-ellenorzeseket-hoz-az-uj-e-afabevallas-tervezet
https://www.rsm.hu/blog/2021/09/nav-ellenorzeseket-hoz-az-uj-e-afabevallas-tervezet
https://tervlap.hu/cikk-nezet/ebi-epitesaktivitasi-jelentes-visszaeses-a-tarsashazi-lakasepitesi-piacon
https://tervlap.hu/cikk-nezet/ebi-epitesaktivitasi-jelentes-visszaeses-a-tarsashazi-lakasepitesi-piacon
https://funzine.hu/2021/09/08/goodapest/barangolas-buda-belsejeben-5-haz-amit-erdemes-megnezni-a-budapest100-alatt/
https://funzine.hu/2021/09/08/goodapest/barangolas-buda-belsejeben-5-haz-amit-erdemes-megnezni-a-budapest100-alatt/
https://funzine.hu/2021/09/08/goodapest/barangolas-buda-belsejeben-5-haz-amit-erdemes-megnezni-a-budapest100-alatt/
https://www.villanylap.hu/hirek/5834-villamos-kotesek-fizikai-vedelme
https://www.penzugyiszemle.hu/hu/hirek/igy-alakul-a-tarsasagi-ado-a-vilagban
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13. HAZÁNKBAN 15-25 SZÁZALÉKKAL VISSZAESETT 

A TAVALYI PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN A LAKOSSÁGI 

KLÍMABERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA (profitline.hu 

2021.09.07.) 

A Zehnder magyar képviselete 

ingyenes szakmai napot tart 

lakásszellőzés témakörben az 

Aquaworld Resortban 

szeptember 7-én 9:00-15:00 között. A szakmai nap 

elsősorban gyakorló szakemberek számára ajánlott, 

de mindenkit várnak, aki a hővisszanyerős szellőzés 

részleteiben kíván elmerülni… 

 

 

14. INDUL A 100 SZÓBAN BUDAPEST PÁLYÁZAT – 

ÍRD MEG VARRÓ DÁNIELNEK A LEGKEDVESEBB 

FŐVÁROSI TÖRTÉNETEDET! (welowebudapest.hu 

2021.09.07.) 

Idén ősszel nyolcadik alkalommal rendezi meg 

történetíró pályázatát, a 100 szóban Budapestet a 

Mindspace, a négytagú zsűrit pedig Varró Dániel 

vezeti. 

A 100 szóban Budapest történetíró pályázat ötlete 

Chiléből származik, 

nálunk idén már 

nyolcadik alkalommal 

rendezik meg... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://www.facebook.com/100szobanBudapest
https://profitline.hu/hazankban-15-25-szazalekkal-visszaesett-a-tavalyi-pandemias-idoszakban-a-lakossagi-klimaberendezesek-vasarlasa-426443
https://welovebudapest.com/cikk/2021/9/7/latnivalok-es-kultura-indul-a-100-szoban-budapest-palyazat-ird-meg-varro-danielnek-a-legkedvesebb-fovarosi-tortenetedet

