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LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

1. VIGYÁZAT: IDŐS EMBEREKET SEMMIZ KI AZ 

ÓBUDAI LAKÁSMAFFIA (indirekt.hu 2021.10.19.) 

Több tucat segélykérő üzenet érkezett az egyik 

óbudai lakásszövetkezet elnökéhez, miután a 

közelmúltban a nyilvánosságot felhasználva próbált 

fellépni a lakásmaffiával szemben. Tilly Lászlót 

rengetegen keresték meg durvábbnál durvább 

történeteikkel, a férfi pedig mindenkinek igyekszik 

segíteni… 

https://indirekt.hu/belfold/vigyazat-idos-

embereket-semmiz-ki-az-obudai-lakasmaffia/ 

 

2. LAKÁSFELÚJÍTÁS: KEVESEN TUDNAK RÓLA, 

PEDIG TÖRVÉNYBE IS FOGLALTÁK (vg.hu 2021.10.19.) 

Tilosban járnak, akik a társasház engedélye nélkül 

alakítják át úgy a lakásukat, hogy közben 

hozzányúlnak a közös épületrészekhez, a 

födémhez vagy a teherhordó szerkezethez. A 

törvénymódosítás május óta él… 

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-

gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-

rola-pedig-torvenybe-is-

foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=refe

rral&utm_campaign=hiraggregator 

 

3. MEGKAPTAM A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓT – 

JAVASOLHATOK-E OLYAN ÚJ NAPIRENDI PONTOT, 

AMIT HIÁNYOLOK BELŐLE? (tht.hu 2021.10.19.) 

Október 15-ig kellett volna 

megtartani a társasházi 

közgyűléseket, de erre sok 

helyen nem került sor. Ahogy 

a Kossuth Rádió, Napközben című műsorában 

elhangzott riportból kiderült, volt ahol ez nem 

hanyagságból, hanem a Coviddal kapcsolatos 

szigorítások által szűkre szabott határidő miatt szinte 

kivitelezhetetlen volt… 

 

4. AKÁR A FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELÉT IS 

VISSZAKAPHATJÁK A NYERTES TÁRSASHÁZAK 

(youtube.com 2021.10.13.) 

A pályázati kiírás már elérhető az önkormányzat 

honlapján. Többek között az épületek 

homlokzatainak rekonstrukciójához, vagy a liftek 

cseréjéhez lehet támogatást igényelni/ Hegyvidék 

Televízió… 

https://www.youtube.com/watch?v=lALN1Zo5ZxU 

 

5. MILYEN INGATLANOKRA IGÉNYELHETŐ AZ 

INGYENES NAPELEM? (tisztajovo.hu 2021.10.20.) 

A programba ikerházak külön 

álló épületrészeivel is be lehet 

kapcsolódni, de teljes 

társasház korszerűsítésére már 

nem kérhető a támogatás… A 

támogatás családi házra; ikerház vagy sorház 

jogilag és energetikai szempontból önálló egységét 

képező épületére vagy épületrészére; illetve 

legfeljebb hatlakásos társasházi vagy szövetkezeti 

ingatlanokhoz tartozó épületrészre vagy lakásra 

kérhető… 

 

6. PANELÁRBAN GAZDAGRÉT MEGELŐZTE A 

VIZAFOGÓT (azenpenzem.hu 2021.10.20.) 

Átlagosan 560 ezer forintot kell fizetni 

négyzetméterenként egy panelért a budapesti 

lakótelepeken – tette közzé a Duna House (DH). A 

közvetítők összeszedték, miként változott a 

legnépszerűbb lakótelepek listája… 

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/panelarban-

gazdagret-megelozte-a-vizafogot/8079/ 

 

7. ITT A BELVÁROSI ZÖLDPÁLYÁZAT 2021-RE (5. 

kerulet.ittlakunk.hu 2021.10.20.) 

Két nagyon fontos infó előre: az 

idén kiírt zöldpályázat 

társasházaknak szól, ők 

nevezhetnek (igaz, csak 

kétévente), és a beadási határidő november 18… 

 

 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://indirekt.hu/belfold/vigyazat-idos-embereket-semmiz-ki-az-obudai-lakasmaffia/
https://indirekt.hu/belfold/vigyazat-idos-embereket-semmiz-ki-az-obudai-lakasmaffia/
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-rola-pedig-torvenybe-is-foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-rola-pedig-torvenybe-is-foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-rola-pedig-torvenybe-is-foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-rola-pedig-torvenybe-is-foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/lakasfelujitas-kevesen-tudnak-rola-pedig-torvenybe-is-foglaltak?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.youtube.com/watch?v=lALN1Zo5ZxU
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/panelarban-gazdagret-megelozte-a-vizafogot/8079/
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/panelarban-gazdagret-megelozte-a-vizafogot/8079/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1358
https://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2021/10/20/milyen-ingatlanokra-igenyelheto-az-ingyenes-napelem
https://5.kerulet.ittlakunk.hu/otthon-csalad/211020/itt-belvarosi-zoldpalyazat-2021-re
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8. ÚJRA KÉRHETTEK INGYENES 

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOKAT 

(10.kerulet.ittlakunk.hu 2021.10.14) 

Idén is megrendezi az őszi 

zöldhulladékgyűjtési akciót az 

önkormányzat. Az akció részeként 

ingyen adnak biológiailag lebomló 

100 literes zöldhulladékgyűjtő zsákokat az 

ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek… 
 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 
 

9. TÖRETLEN NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND A TÁVHŐ 

(elobolygonk.hu 2021.10.15.) 

Kisvárosnyi új fogyasztó csatlakozik évente a 

fővárosi távfűtéshez. 

A Főtáv folytatni kívánja a belváros távhőellátására 

és a hőkörzetek összekapcsolására irányuló 

projekteket. Vannak csatlakozók is, és a társaság 

szerint örvendetes, hogy többségük 

magánfejlesztés, ahol látják a távhő nyújtotta 

előnyöket… 

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/20

21_10_15/toretlen_nepszerusegnek_orvend_a_tavh

o 
 

10. NAV adóztatási számlaszámok és adónemek 

érvényes jegyzéke (nav.hu 2021.10.13.) 

A NAV számlaszámok és adónemeik érvényes 

jegyzéke letölthető... 

https://tinyurl.com/3mx9k63y 

 

11. KOMBI CIRKÓT LEHET CSERÉLNI FALI 

KIVEZETÉSES KONDENZÁCIÓS KAZÁNRA? (e-

gepesz.hu 2021.10.18.) 

Számos megkeresést kap a tagozatunk az 

épületgépészettel összefüggő kérdésekkel 

kapcsán, vannak közöttük összetett problémákat 

érintők és egyszerűbb tájékoztatást igénylők is. A 

kérdésekre privát üzenetben vagy – ha az adott 

kérdés/válasz többeket érinthet – nyilvánosan 

reagálunk… 

https://tinyurl.com/9y98anas 

 

 

 

12. A GDPR HÁROM ÉVE (jogkoveto.hu 

2021.10.13.) 

Az adatvédelmi hatóságok szerint az egykapus 

ügyintézés jelenti a legnagyobb problémát a GDPR 

alkalmazásában. Itthon a vállalatok törekednek a 

személyes adatok védelmére, de ez a védelem 

nem tejes körű. Magyarországon az elmúlt három 

évben számos adatvédelmi precedens született, a 

jövőben pedig a bírságok fokozatos emelkedésére 

számíthatunk… 

https://jogkoveto.hu/tudastar/gdpr-harom-eve-

magyarorszagon?utm_source=edm&utm_medium

=hid&utm_campaign=KAMPANY 

 

13. KI LEHET VEZETŐ A MUNKAJOGI SZABÁLYOK 

SZERINT? (jogkoveto.hu 2021.10.13.) 

A törvény erejénél fogva vagy a 

munkaszerződésben foglalt kikötés alapján juthat a 

munkavállaló abba a helyzetbe, hogy 

munkaviszonyára az általános munkajogi szabályok 

helyett a vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandók. Melyek pontosan 

ezek a törvényi szabályok, mi tehet egy 

munkavállalót vezetővé?… 

https://jogkoveto.hu/tudastar/vezeto-allasu-

munkavallalo 

 

14. MŰKÖDIK A LEGÁLIS FŰTÉS-TRÜKK: ÍGY MÉG 

KLÍMÁVAL IS MEGÉRI MELEGÍTENI (langlovagok.hu 

2021.09.28.) 

A fűtési szezon kezdete előtt 

mindenképpen érdemes 

mérlegelni, hogy milyen 

lehetőségek állnak 

rendelkezésünkre, ugyanis 

vannak olyan kevésbé ismert módszerek – mint 

például a klímával fűtés – amelyek pénztárca-és 

környezetbarát alternatívát jelenthetnek a 

hagyományos társaikkal szemben. A hétköznapi 

használatban elterjedt klímák lényegesen 

hatékonyabb és takarékosabb megoldást 

jelenthetnek mondjuk egy hősugárzóval, vagy 

elektromos radiátorral összehasonlítva… 

 

 

 

 

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2021_10_15/toretlen_nepszerusegnek_orvend_a_tavho
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2021_10_15/toretlen_nepszerusegnek_orvend_a_tavho
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2021_10_15/toretlen_nepszerusegnek_orvend_a_tavho
https://tinyurl.com/3mx9k63y
https://tinyurl.com/9y98anas
https://jogkoveto.hu/tudastar/gdpr-harom-eve-magyarorszagon?utm_source=edm&utm_medium=hid&utm_campaign=KAMPANY
https://jogkoveto.hu/tudastar/gdpr-harom-eve-magyarorszagon?utm_source=edm&utm_medium=hid&utm_campaign=KAMPANY
https://jogkoveto.hu/tudastar/gdpr-harom-eve-magyarorszagon?utm_source=edm&utm_medium=hid&utm_campaign=KAMPANY
https://jogkoveto.hu/tudastar/vezeto-allasu-munkavallalo
https://jogkoveto.hu/tudastar/vezeto-allasu-munkavallalo
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20211018/mukodik-a-legalis-futes-trukk-igy-meg-klimaval-is-megeri-melegiteni-1118647?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://10.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-terek/211014/ujra-kerhettek-ingyenes-zoldhulladekgyujto-zsakokat
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15. ÜGYVÉDEK A KÖZJÓÉRT – A BUDAPESTI 

ÜGYVÉDI KAMARA II. PROBONO NAPJA 

(bpugyvedikamara.hu 2021.10.18.) 

A 2019-ben első alkalommal nagy sikert aratott 

rendezvényt követően a Budapesti Ügyvédi 

Kamara idén is megrendezi a ProBono Napot. A 

kezdeményezésben az önként jelentkező ügyvédek 

és kamarai jogtanácsosok ingyenes jogi 

tanácsadást végeznek az előzetesen regisztráló 

rászorulók részére. A Budapesti Ügyvédi Kamara II. 

ProBono Napjának időpontja – az Európai 

Ügyvédnap időpontjához illeszkedve – 2021. 

október 25. (hétfő).… 

http://bpugyvedikamara.hu/probono-nap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB: 

 

16. ÍGY EMELKEDTEK BUDAPESTEN A HASZNÁLT 

LAKÁSOK ÁRAI (profitonline.hu 2021.10.18.) 

A fővárosban átlagosan 3,5 százalékkal emelkedett 

a használt társasházi lakások ára, míg a panelek 

értéke 7,5, a családi házaké pedig majdnem 11 

százalékkal nőtt az év első kilenc hónapjában 2020 

azonos időszakához képest - közölte az Otthon 

Centrum pénteken az MTI-vel… 

https://profitline.hu/igy-emelkedtek-budapesten-a-

hasznalt-lakasok-arai-428107 

 

17. ÖKOTANTEREM A PANELEK KÖZÖTT (napi.hu 

2021.10.08.) 

Helyi, egyetemi és vállalati 

összefogással zöld tanterem épült 

Békásmegyer lakótelepi 

negyedében… 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

http://bpugyvedikamara.hu/probono-nap/
https://profitline.hu/igy-emelkedtek-budapesten-a-hasznalt-lakasok-arai-428107
https://profitline.hu/igy-emelkedtek-budapesten-a-hasznalt-lakasok-arai-428107
https://www.octogon.hu/epiteszet/okotanterem-a-panelek-kozott/

