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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 39. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.10.04.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/176–181. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a bírósági 

végrehajtást érintő módosításokról és a koronavírus-

világjárvány elleni védekezés meghosszabbításáról 

olvashatnak… 

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

2021-39-het/ 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. TÁRSASHÁZAK VÁLTOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

A NAPKÖZBEN-BEN (tht.hu 2021.10.05.) 

Szeptember 23-án, a Közös Képviselők Napja és 

Társasházi Expo volt az első rendezvény az 

országban, ahol a résztvevők előadásokat 

hallgathattak meg arról, hogy milyen módon érinti 

a társasházak működését az, 

hogy jogi személyekké válnak. A 

téma fontosságát jelzi, hogy a 

Kossuth Rádió Napközben című 

műsora is foglalkozott a 

kérdéssel… 

 

3. KŐBÁNYAI CSAPADÉKVÍZ-GYŰJTÉSI 

PROGRAM 2021-2022 (kobanya.hu 2021.10.04) 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot 

hirdet kőbányai lakosok, családi házak 

számára, 310 literes csapadékvízgyűjtő 

edények ingyenes használatba 

adására… 

 

4. RIADALOM ANGYALFÖLDÖN, ÍGY MÉRHETIK 

FEL A TEREPET A BETÖRŐK (metropol.hu 2021.10.06.) 

A XIII. kerületben aggódnak a lakók, mert a 

betörők tesztelgetik, hogy otthon vannak-e a 

társasházi lakásokban… 

https://metropol.hu/aktualis/betorok-csengetes-

angyalfold-

481366/?utm_source=hirstart&utm_medium=referr

al&utm_campaign=hiraggregator 

 

5. NÉZZEN UTÁNA, ÖNNEK KI A TERÜLETI 

FELÜGYELŐJE – MÓDOSULT KÖRZETHATÁROK, 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK (obuda.hu 2021.09.26.) 

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet arról 

tájékoztatja a kerület lakóit, hogy személyi 

változások történtek a területi felügyelők 

állományában, illetve az egyes körzetek határai is 

módosultak. Mutatjuk, hol nézhet utána a pontos 

részleteknek… 

https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-

ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-

szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-

G1D3Ll-

gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM 

 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. SZJA VISSZATÉRÍTÉS – MUNKÁLTATÓI ÉS 

ADÓZÓI TEENDŐK (rsm.hu 2021.10.06.) 

Az szja-visszatérítésről szóló kormányrendelet 

tisztázza, kik jogosultak a 2022. februári szja- 

visszatérítésre. Az is világossá vált, hogy az 

adóvisszatérítés érdekében mi a teendője a 

munkáltatóknak és az adózóknak… 

https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/10

/szja-visszaterites-munkaltatoi-es-adozoi-teendok 

 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-2021-39-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-39-het/
https://metropol.hu/aktualis/betorok-csengetes-angyalfold-481366/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://metropol.hu/aktualis/betorok-csengetes-angyalfold-481366/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://metropol.hu/aktualis/betorok-csengetes-angyalfold-481366/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://metropol.hu/aktualis/betorok-csengetes-angyalfold-481366/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-G1D3Ll-gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM
https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-G1D3Ll-gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM
https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-G1D3Ll-gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM
https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-G1D3Ll-gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM
https://obuda.hu/blog/hirek/nezzen-utana-onnek-ki-a-teruleti-felugyeloje-modosult-korzethatarok-szemelyi-valtozasok/?fbclid=IwAR36MeaXmkYS0-G1D3Ll-gkYaWQb3PBPKteYP21f7ZQIoxcY1vs0aR_WLEM
https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/10/szja-visszaterites-munkaltatoi-es-adozoi-teendok
https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/10/szja-visszaterites-munkaltatoi-es-adozoi-teendok
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1354
https://www.kobanya.hu/zoldkobanya/?module=news&action=show&nid=196885
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7. FONTOS VÁLTOZÁS AZ ÁNYK-BAN 2021. 

OKTÓBER 01-TŐL! (nav.hu 2021.09.21.) 

2021. október 1-től az Általános 

Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) v3.7.0-

ás vagy régebbi verziójában a 

nyomtatványbeküldés funkciók nem lesznek 

elérhetők a Biztonságos Kézbesítési 

Szolgáltatáshoz kapcsolódó cím változása miatt... 

https://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjav

a/Fontos_valtozas_az_AN20210921.html 

 

8. KORONAVÍRUS: SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

(ado.hu 2021.10.05.) 

Szakmai videósorozat indul az Adó Online-on! Év 

végéig minden héten új videóval jelentkezünk 

majd, melyekben szakértőink összefoglalják egy 

adott téma legfontosabb vagy legújabb 

tudnivalóit. Első videónkban dr. Kovács Ferenc 

okleveles adószakértő, az Adó szaklap 

főszerkesztője beszél a koronavírus miatti speciális 

szabályokról… 

https://ado.hu/ado/koronavirus-specialis-

szabalyok/ 

 

9. NAV-FIGYELŐ 39. HÉT  (tht.hu 2021.09.27.) 

A T1041 adatlap mellett érdemes használni az 

ONYA felületen megjelenő „biztosítotti bejelentés” 

szolgáltatást és további hírek… 

https://accace.hu/nav-figy-2021-39/ 

 

10. AZ IVÓVÍZ LÉTFONTOSSÁGÚ SZOLGÁLTATÁS (e-

gepesz..hu 2021.09.28.) 

Az ivóvíz létfontosságú szolgáltatás, ezért fontos, 

hogy az ágazat végre a szabályozás területén is a 

megfelelő rangra emelkedett, és eleget tesz az 

európai uniós elvárásoknak is – mondta Horváth 

Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a Vízmű 

Panoráma című szakmai folyóiratnak adott 

nagyinterjújában… 

https://www.e-gepesz.hu/hirek/18411-az-ivoviz-

letfontossagu-szolgaltatas 

Folyóirat cikk: 

https://online.flippingbook.com/view/28771462/4/ 

 

 

 

11. KÓKLEREK FOLYATJÁK EL AZ ÁLLAMI 

TÁMOGATÁST (nepszava.hu 2021.10.06.) 

Budapesten és Közép-

Magyarországon fordul elő a 

legtöbb kontármunka… 

 

EGYÉB: 

 

12. CÉGTÖRLÉSI HULLÁM VÁRHATÓ AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN (e-gepesz.hu 2021.10.04.) 

Az elmúlt évek folyamatainak eredményeképpen 

újra a 2010 közeli szintre, 60 ezer fölé emelkedett az 

építőipari vállalkozások száma, de a kényszertörlési 

eljárások újraindulásának következtében komoly 

cégtörlési hullám várható az építőiparban… 

https://www.e-gepesz.hu/hirek/18417-cegtorlesi-

hullam-varhato-az-epitoiparban 

 

13. MENNYIRE VÉDETT A LAKOSSÁG A 

HITELKAMATOK EMELKEDÉSE ELLEN? (novekedes.hu 

2021.10.04.) 

A fix kamatozású fogyasztóbarát jelzáloghitelek 

elterjedésének köszönhetően lényegesen 

védettebbé vált a lakosság a nemzetközi és a hazai 

kamatkörnyezet esetleges megemelkedésével 

szemben. Az új folyósításokból 2019 óta 

gyakorlatilag eltűntek a változó kamatozású 

hitelek… 

https://novekedes.hu/elemzesek/mennyire-vedett-

a-lakossag-a-hitelkamatok-emelkedese-ellen 

 

14. GÁZÁREMELÉSI KÉNYSZER ALAKULHAT KI A 

JÖVŐ ÉV ELEJÉN MAGYARORSZÁGON (napi.hu 

2021.10.01.) 

Okosan tette a kormány, hogy tavaly, amikor 

alacsony volt a gáz ára Európában, nem 

csökkentette a hazai háztartások rezsijét, mert így 

jelentős tartalék halmozódott fel az idei magas árak 

kompenzálására. Nagy kérdés azonban, meddig 

lesz ez elég… 

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

aremeles-energia-2022-magyarorszag-mvm-

kormany.737517.html 
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15. LAKÁST VENNÉL? 2-8 SZÁZALÉKOS 

ÁREMELKEDÉSRE KÉSZÜLHETSZ! (bankmonitor.hu 

2021.10.06.) 

A lakossági jövedelmek látványos emelkedése és a 

gyerekes vagy gyerekeket vállaló családokat célzó 

állami támogatások erősen ösztönzik a keresleti 

oldalt, ahol a felpörgő infláció miatt a befektetőkkel 

is számolni kell. Emiatt Budapesten a használt 

lakásoknál 4-5, az újépítésűeknél pedig 7-8 

százalékos áremelkedés várható – derül ki a GKI és 

a Masterplast közös szeptemberi felméréséből… 

https://bankmonitor.hu/cikk/lakast-vennel-2-8-

szazalekos-aremelkedesre-keszulhetsz/ 

 
 

16. GAZDASÁGI MEDIÁTOR KÉPZÉS (bkik.hu 

2021.10.06.) 

A mediáció jogszabályi kereteit 

hazánkban az Országgyűlés 

2002. évi LV. törvénye 

szabályozza, mely nem csupán 

a mediátor státuszát és az eljárás 

rendjét szabályozza, hanem megnyitja az utat a 

mindennapi életben keletkező konfliktusok polgári 

mediációs eljárásban való megoldása felé is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://bankmonitor.hu/cikk/lakast-vennel-2-8-szazalekos-aremelkedesre-keszulhetsz/
https://bankmonitor.hu/cikk/lakast-vennel-2-8-szazalekos-aremelkedesre-keszulhetsz/
https://bkik.hu/hu/hirek/gazdasagi-mediator-kepzes

