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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. DÖNTÖTT A MAGYAR PARLAMENT A 

KORONAVÍRUS-TÖRVÉNYRŐL (portfolio.hu 

2021.09.27.) 

Hozzájárult az Országgyűlés hétfőn a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló törvény 

hatályának meghosszabbításához, így az 2022. 

január 1-jéig érvényben marad. A Ház erről 112 igen 

szavazattal, 25 ellenvoks mellett döntött, 

tartózkodás nélkül… 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210927/dont

ott-a-magyar-parlament-a-koronavirus-torvenyrol-

502492 
 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 38. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.09.27.) 

E heti összeállításunkban a koronavírus-járvány 

okozta veszélyhelyzettel összefüggő előírásokról 

olvashatnak az igazságügyi szervezetet, valamint a 

büntetőeljárást illetően… 

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

2021-38-het/ 
 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

3. VÁLTOZÓ ÉLETFORMÁK: TÁRSASÜDÜLŐK A 

HETVENES ÉVEKBEN (epiteszforum.hu 2021.09.28.) 

Wettstein Domonkos Szonális 

örökség című sorozata az ősz 

folyamán a Változó életformák 

altémát járja körül. Az első részben 

a Balaton-parton manapság rohamosan 

szaporodó társasházak "előzményeit", a 70-es  

évekbeli kollektív nyaralótelepeket, társasüdülőket 

ismerhetjük meg… 

 

4. TÁJÉKOZTATÓ JOGI SZABÁLYOZÁS 

VÁLTOZÁSAIRÓL (losz.hu 2021.09.23.) 

Tájékoztató a jogi személyek nyilvántartásáról és a 

nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 

rendelkezései alapján társasházakra vonatkozó jogi 

szabályozás változásairól… 

http://www.losz.hu/tajekoztato-jogi-szabalyozas-

valtozasairol/ 

 
5. ÍGY ÉRDEMES HARCOLNI A TŰZESETEK ELLEN - 

INGYENES ONLINE OKTATÁS TÁRSASHÁZAKNAK 

(napi.hu 2021.09.26.) 

A Lánglovagok Egyesület 

ingyenes online kurzuson 

mutatja be, hogyan lehet 

megelőzni a tűzeseteket... Ez 

már olyan mélységben tartalmaz információkat, 

hogy tűzvédelmi szakemberek részére is nagy 

segítség lehet… 

 
6. INTELLIGENS, KULCSNÉLKÜLI BELÉPÉS 

TÁRSASHÁZAKBA (hirek.prim.hu 2021.09.26.) 

Az applikáció alapú, irodaházi beléptetőrendszer 

mostantól elérhető társasházaknak is. 

A TabLog Home egy 

kényelmesebb, jóval 

sokoldalúbb megoldást kínál 

mind a lakóknak, mind az 

üzemeltetőknek… 

 
7. ITT VAN VÉGRE A HEGYVIDÉKI TÁRSASHÁZ-

PÁLYÁZAT! (12.kerulet.ittlakunk.hu 2021.09.27.) 

A hegyvidéki önkormányzat 

pályázatot írt ki a XII. kerületi 

társasházak (épületek) 

felújításának, helyreállítási 

munkáinak támogatására az 

alábbi részterületekre: … 

 

 

 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://www.portfolio.hu/gazdasag/20210927/dontott-a-magyar-parlament-a-koronavirus-torvenyrol-502492
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210927/dontott-a-magyar-parlament-a-koronavirus-torvenyrol-502492
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210927/dontott-a-magyar-parlament-a-koronavirus-torvenyrol-502492
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-38-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-38-het/
http://www.losz.hu/tajekoztato-jogi-szabalyozas-valtozasairol/
http://www.losz.hu/tajekoztato-jogi-szabalyozas-valtozasairol/
https://www.tablog.pro/hu
https://epiteszforum.hu/valtozo-eletformak-tarsasudulok-a-hetvenes-evekben
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/igy-erdemes-harcolni-a-tuzesetek-ellen-ingyenes-online-oktatas-tarsashazaknak.737204.html
http://hirek.prim.hu/cikk/intelligens_kulcsnelkuli_belepes_tarsashazakba
https://12.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/210927/itt-van-vegre-hegyvideki-tarsashaz-palyazat
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8. VITAINDÍTÓ: SZÜKSÉG VAN-E ENNYI 

JELZŐLÁMPÁS ÁTKELŐRE ÚJPALOTÁN? (15. 

kerulet.ittlakunk.hu 2021.09.24.) 

Az elmúlt hetekben több 

gyalogátkelőt is jelzőlámpás 

átkelővé alakítottak át Újpalotán. 

A jelzőlámpákat lakossági igényre 

hivatkozva szerelték fel, a cél a forgalomlassítás a 

lakótelepen... 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

9. KI FIZETI A FŐMÉRŐN ÉS AZ ALMÉRŐKÖN MÉRT 

VÍZFOGYASZTÁS KÜLÖNBÖZETÉT? (tht.hu 2021.09.27.) 

Örökzöld témát boncolgattak a Kossuth Rádió 

Napközben című műsorának társasházi rovatában, 

amikor arra próbáltak választ adni, hogy milyen 

módszereket alkalmaznak 

a társasházak a 

vízfogyasztás igazságos 

elosztása érdekében… 

 

10. TÁVHŐ: VAN VÉDELEM A MAGAS GÁZÁR ELLEN 

(vg.hu 2021.09.21.) 

Az Európai Bizottság Fit for 55 célkitűzéséhez 

kapcsolódó egyik javaslat szerint néhány év múlva 

csak a megújulóalapú távhő minősülne 

hatékonynak. Ez nem feltétlenül esik egybe a 

tagországok nemzeti érdekeivel… 

https://tinyurl.com/3y2euef8 

 

11. CSAK A CÉGKÖZLÖNYBEN JELENHET MEG A 

CÉG KÖZLEMÉNYE? (jogaszvilag.hu 2021.09.23.) 

A címben feltett kérdésre a jelen cikk szerzője, Dr. 

Zalavári György ügyvéd szerint a válasz egyszerű: 

„Nem, más online felületen is közzé tehető a 

gazdasági társaság hivatalos közleménye.” De 

miért is fontos ez?… 

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/csak-a-

cegkozlonyben-jelenhet-meg-a-ceg-kozlemenye/ 

 

 

 

12. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSE – 

ERRE FIGYELJÜNK! (rsm.hu 2021.09.21.) 

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 

igényléséhez legtöbbször a biztosított nyilatkozata is 

szükséges az adott ellátás megállapításához a TB 

kifizetőhelynek minősülő cégek esetében is. 

Táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj esetén is 

probléma, ha a foglalkoztatóhoz benyújtott 

igénybejelentés hiányos vagy a hibás.… 

https://www.rsm.hu/blog/berszamfejtes/2021/09/e

geszsegbiztositasi-ellatasok-igenylese 

 

13. FELÜLVIZSGÁLAT ALATT ÁLLÓ INGATLANOK? 

(miosz.hu 2021.09.20.) 

Az ingatlanok hiteles adatait az ingatlan-

nyilvántartásból ismerhetjük meg. Az ingatlanok 

adatait bárki megismerheti a tulajdoni lapról. Mit 

jelent, ha a tulajdoni lapon az ingatlan címénél azt 

látjuk, hogy „felülvizsgálat alatt”? Mit és miért 

vizsgálnak felül? Mi a KCR vagy központi 

címregiszter?… 

https://www.miosz.hu/hirek/felulvizsgalat-alatt-allo-

ingatlanok/ 

 

EGYÉB: 

 

14. OTTHONTEREMTÉS MÁSKÉNT - HÁROM ÉV 

ALATT ÁLLNA FEL A FŐVÁROSI LAKÁSÜGYNÖKSÉG 

(nepszava.hu 2021.09.24.) 

Addigra 2500 ingatlanból álló állományt hoznának 

össze… 

https://nepszava.hu/3133125_otthonteremtes-

maskent-harom-ev-alatt-allna-fel-a-fovarosi-

lakasugynokseg 

 

15. ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST, ELKEZDŐDHET A 

KELENFÖLDI ÚJ BUSZVÉGÁLLOMÁS TERVEZÉSE 

(telex.hu 2021.09.24.) 

Aláírták a szerződést, 

így elkezdődhet 

a kelenföldi új 

buszterminál és P+R-

parkoló tervezése – 

jelentette be  

https://tinyurl.com/3y2euef8
https://jogaszvilag.hu/cegvilag/csak-a-cegkozlonyben-jelenhet-meg-a-ceg-kozlemenye/
https://jogaszvilag.hu/cegvilag/csak-a-cegkozlonyben-jelenhet-meg-a-ceg-kozlemenye/
https://www.rsm.hu/blog/berszamfejtes/2021/09/egeszsegbiztositasi-ellatasok-igenylese
https://www.rsm.hu/blog/berszamfejtes/2021/09/egeszsegbiztositasi-ellatasok-igenylese
https://www.miosz.hu/hirek/felulvizsgalat-alatt-allo-ingatlanok/
https://www.miosz.hu/hirek/felulvizsgalat-alatt-allo-ingatlanok/
https://nepszava.hu/3133125_otthonteremtes-maskent-harom-ev-alatt-allna-fel-a-fovarosi-lakasugynokseg
https://nepszava.hu/3133125_otthonteremtes-maskent-harom-ev-alatt-allna-fel-a-fovarosi-lakasugynokseg
https://nepszava.hu/3133125_otthonteremtes-maskent-harom-ev-alatt-allna-fel-a-fovarosi-lakasugynokseg
https://telex.hu/belfold/2021/03/29/budapest-kelenfold-bfk-buszallomas
https://telex.hu/belfold/2021/03/29/budapest-kelenfold-bfk-buszallomas
https://15.kerulet.ittlakunk.hu/kozlekedes/210924/vitaindito-szukseg-van-e-ennyi-jelzolampas-atkelore-ujpalotan
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1347
https://telex.hu/belfold/2021/09/24/kelenfold-uj-buszterminal-tervezes-etele-ter-atalakitas
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pénteken Facebook-oldalán Fürjes Balázs, a 

Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi 

agglomerációért felelős államtitkára… 

 

16. KÉTSZÁZEZERNYI VOLT MORATÓRIUMOS HITELT 

MÁR ÚJRA TÖRLESZTENEK (mnb.hu 2021.09.23.) 

Fél év alatt közel kétszázezer volt moratóriumos hitel 

esetében kezdték meg ismételten a törlesztést a 

banki ügyfelek a nyárig. Ennek köszönhetően a  

 

moratóriumra igénybevételére jogosult lakossági 

hitelek immár kisebb fele van a fizetési stop 

védőhálója alatt. Az ügyfelek jelentős részének 

megvan a jövedelme a törlesztésre, elsődlegesen 

tehát saját anyagi érdekük lenne a fizetés ismételt 

megkezdése… 

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek

/2021-evi-sajtokozlemenyek/ketszazezernyi-volt-

moratoriumos-hitelt-mar-ujra-torlesztenek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://www.facebook.com/furjesbalazsbp/posts/375310637411579
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/ketszazezernyi-volt-moratoriumos-hitelt-mar-ujra-torlesztenek
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/ketszazezernyi-volt-moratoriumos-hitelt-mar-ujra-torlesztenek
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/ketszazezernyi-volt-moratoriumos-hitelt-mar-ujra-torlesztenek

