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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. NOVEMBER ELSEJÉTŐL ISMÉT KÖTELEZŐ A 

MASZKVISELÉS A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN, 

A MUNKÁLTATÓK ELŐÍRHATJÁK AZ OLTÁS FELVÉTELÉT 

DOLGOZÓIKNAK. (kormany.hu 2021.09.28.) 

A koronavírus-járvány negyedik hullámának 

megfékezésére a kormány újabb védelmi 

intézkedésekről döntött. November elsejétől ismét 

kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési 

eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a 

munkáltatók előírhatják az oltás felvételét 

dolgozóiknak… 

https://kormany.hu/hirek/megjelentek-a-vedelmi-

intezkedesekrol-szolo-rendeletek 
 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 43. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.10.02.) 

Alábbi cikkünkben a 

2021/195–198. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb 

újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban a 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

elnökének a bírósági végrehajtással, végrehajtói 

szervezetrendszerrel, valamint a felszámolási 

eljárással és a felszámolókkal kapcsolatos új 

rendeleteiről, továbbá a COVID-19 elleni védelmi 

intézkedések szigorításáról olvashatnak… 
 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

3. ÁFA ALANY LEHET-E A TÁRSASHÁZ? - 

CSIZMADIA SZABOLCS - KÖNYVVIZSGÁLÓ, 

IGAZSÁGÜGYI KÖNYVSZAKÉRTŐ (tht.hu 2021.11.01.) 

ÁFA alany lesz-e a társasház attól, hogy jogi 

személyiséggé válik? Csizmadia Szabolcs  

 

 

könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő 

előadása… 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=

1362 

videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9SwUyMMjz

M&list=PL9UlZpGC4tIqh20bpdKaDprmGP3Yhieev&i

ndex=2 
 

4. KIS HÁZ, ALACSONYABB KÖZÖS KÉPVISELŐI 

DÍJ? – FELEJTSÜK EL! (tht.hu 2021.11.02) 

A saját lakás máig a legnagyobb, legvágyottabb 

tulajdonok közé tartozik Magyarországon, mégis 

az a tapasztalat, hogy a lakáson kívüli, közös 

tulajdonú területekre kevés figyelem irányul, pedig 

annak állapota növeli a komfortérzetet és az 

ingatlan értékét is… 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id

=1363 
 

5. SZÁZBÓL HÁROM OTTHON FELEL MEG AZ ÚJ 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI SZINTNEK (vg.hu 

2021.11.03.) 

Csupán a hazai ingatlanok töredéke felel meg az új 

lakásoknál a jövő júniustól elvárt 

energiahatékonysági szintnek, a Takarék Index 

vizsgálata szerint 2016 és 2020 között csak a lakó- és 

szállásjellegű ingatlanok 2,6 százaléka kapott ilyen 

minősítést… 

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

gazdasag/2021/11/szazbol-harom-otthon-felel-

meg-az-uj-energiahatekonysagi-szintnek 

 

6. ZÖLD UDVAR-PÁLYÁZAT: FERENCVÁROSI 

TÁRSASHÁZAK JELENTKEZHETNEK 

(9.kerulet.ittlakunk.hu 2021.10.27.) 

Az önkormányzat pályázatot ír ki a 

kerületi társasházak részére. A cél a 

társasházak belső, zárt, jól 

körülhatárolható, a társasházhoz 

tartozó udvarán közös zöldterületek kialakítása, 

plusz a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, 

fejlesztése… 

 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://kormany.hu/hirek/megjelentek-a-vedelmi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek
https://kormany.hu/hirek/megjelentek-a-vedelmi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1362
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1362
https://www.youtube.com/watch?v=b9SwUyMMjzM&list=PL9UlZpGC4tIqh20bpdKaDprmGP3Yhieev&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=b9SwUyMMjzM&list=PL9UlZpGC4tIqh20bpdKaDprmGP3Yhieev&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=b9SwUyMMjzM&list=PL9UlZpGC4tIqh20bpdKaDprmGP3Yhieev&index=2
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1363
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1363
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/szazbol-harom-otthon-felel-meg-az-uj-energiahatekonysagi-szintnek
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/szazbol-harom-otthon-felel-meg-az-uj-energiahatekonysagi-szintnek
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/szazbol-harom-otthon-felel-meg-az-uj-energiahatekonysagi-szintnek
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7. HIÁBA ÍRHATJA ELŐ A MUNKÁLTATÓ AZ 

OLTAKOZÁST, AZ ÁLLÁSINTERJÚN TILOS RÁKÉRDEZNIE 

A VÉDETTSÉGRE (ado.hu 2021.10.29.) 

November 1-től ugyan a friss kormányrendelet 

lehetővé teszi a cégek és a vállalkozások számára, 

hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni 

védőoltás felvételét munkavállalóik számára, az 

állásinterjún a védettségre vonatkozó kérdés 

változatlanul kerülendő lesz. Emellett távmunka 

keretében foglalkoztatottak esetében sem 

feltétlenül lesz indokolt az oltásra való kötelezés… 

https://tinyurl.com/yn4manr4 

 
 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

8. TUDATOS FOGYASZTÓVÉDELEM – SEGÍT A 

FEOSZ – LAKÁSÉPÍTÉS-JÓTÁLLÁS (feosz.hu 

2021.10.20.) 

Az utóbbi időben sorra épülnek az új lakások, egyre 

több fiatal fogyasztó vásárolja hitelre, a 

kedvezményes lakástámogatások 

igénybevételével első otthonát. A vállalkozások 

sokszor az aláírt szerződésben foglalt átadási 

határidőket sem tudják tartani és joggal vetődik fel 

a kérdés, hogy vajon a vállalt műszaki feltételekkel 

vajon hibátlanul teljesítenek-e. Ez utóbbi akár, már 

az ingatlanba történő beköltözést követően 

gyorsan kiderülhet, de számos – rejtett – hibával 

csak később szembesülhetnek a vevők… 

https://feosz.hu/hirek/2021/10/20/tudatos-

fogyasztovedelem-segit-a-feosz-lakasepites-

jotallas/ 

 

9. KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ÉS ELEKTRONIKUS 

INYKÉRELEM (jogaszvilag.hu 2021.10.28.) 

A kamara aktuális hírlevelében az ingatlan-

nyilvántartási kérelem elektronikus 

előterjesztésével és kötelező ügyvédi 

továbbképzéssel foglalkozott... 

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

tovabbkepzes-es-elektronikus-inykerelem/ 

 

 

10. ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS: MÁR A 

NAV IS FIGYELMEZTET A HIBÁKRA (rsm.hu 

2021.10.21.) 

A NAV októbertől levelet küld a hibás online számla 

adatszolgáltatást nyújtó adózók részére. A 

figyelmeztetést érdemes komolyan venni, mert az 

áfatervezet is ezekre az adatokra épül… 

https://www.rsm.hu/blog/connectax/online-

szamla/2021/10/online-szamla-adatszolgaltatas-

nav-figyelmeztetes 

 

11. MEGÚJULT A SZABVÁNYKÖNYVTÁR 

(villanylap.hu 2021.10.25.) 

Az MSZT Online Szabványkönyvtár szolgáltatásában 

változásokat vezettek be, amellyel néhány régóta 

fennálló működési nehézséget orvosoltak, illetve 

néhány kényelmi funkciót állítottak a felhasználók 

szolgálatába. Az előfizetési konstrukció és annak 

díja nem változott… 

https://www.villanylap.hu/hirek/5877-megujult-a-

szabvanykonyvtar/?utm_source=szabvany&utm_m

edium=email&utm_campaign=okt-26-hirlevel 

 

12. FEJENKÉNT 1,9 MILLIÓS BÉRTTÁMOGATÁS 

IGÉNYELHETŐ A SZAKKÉPZETT FIATALOK 

ALKALMAZÁSÁÉRT (ado.hu 2021.11.02.) 

A novembertől elérhető új bértámogatás a 

szakképzettséggel rendelkező, 30 év alatti 

álláskeresők foglalkoztatására ösztönöz… 

https://ado.hu/munkaugyek/fejenkent-19-millios-

berttamogatas-igenyelheto-a-szakkepzett-fiatalok-

alkalmazasaert/ 

 

13. VISSZADO-NYOMTATVÁNY: 2021. DECEMBER 

31-IG NYILATKOZHAT AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSHEZ 

(nav.hu 2021.10.31.) 

Mire szolgál a VISSZADO? A VISSZADO 

benyújtásával lehet nyilatkozni 

- a jogosultságról az adó-visszatérítésre,… 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/VISSZADO_

nyomtatvany_20211031.html 
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EGYÉB: 

 

14. ELKÉPESZTŐ NYEREMÉNY: TELJESEN 

BERENDEZETT LAKÁSOK 3 FORINT 3 FILLÉRÉRT, EZEK 

VOLTAK A LOTTÓHÁZAK BUDAPESTEN – FOTÓK! 

(metropol.hu 2021.11.02.) 

 

 

Budapest hét kerületében, 

összesen 12 helyen állnak az 

úgynevezett Lottóházak. De miért 

nevezzük ezeket Lottóházaknak, 

mikor és miért épültek, egyáltalán kik költözhettek 

ezekbe? Tartsanak velünk fővárosi retró sétánkon, 

és kiderül… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://metropol.hu/budapest/lottohazak-budapest-szerencsejatek-509484/

