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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 
 

1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAHELYEK 

KORONAVÍRUS ELLENI VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 

598/2021. (X. 28.) SZ. KORM. RENDELET 

TARTALMÁRÓL (losz.hu 2021.11.04.) 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, figyelemmel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az 5.  § tekintetében az 

Alaptörvény 53. cikk (3)  bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  

koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti 

országgyűlési felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 1. § (1) E… 

http://www.losz.hu/tajekoztato-a-munkahelyek-

koronavirus-elleni-vedelmerol-szolo-598-2021-x-28-

sz-korm-rendelet-tartalmarol/ 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 44. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.11.08.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/199–200. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk.  

….A koronavírus-járvány miatt korlátozásokkal, a 

védettség igazolásával és a védőoltással 

összefüggő rendelkezésekről döntött az 

Alkotmánybíróság … 

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

2021-44-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 

 

 

 

 

3. 2022. ÉVI MUNKASZÜNETI NAPOK, ÁTHELYEZETT 

MUNKANAPOK - ÍGY TERVEZZEN! (rsm.hu 2021.11.09) 

Jövőre két munkanap áthelyezéssel kell tervezniük 

a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az első 

hosszú hétvége 2022-ben március 15-re esik majd, 

összesen öt hosszú hétvégével és három négynapos 

hétvégi pihenővel lehet tervezni jövőre… 

https://www.rsm.hu/blog/berszamfejtes/2021/11/2

022-evi-munkaszuneti-napok-athelyezett-

munkanapok-igy-tervezzen 

Rendelet:  https://njt.hu/jogszabaly/2021-23-20-7Q 
 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK, 

LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE TAKARÍTÓGÉPEK 

BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA (tht.hu 2021.11.08.) 

A XIII. Kerületi Önkormányzat „Takarítógépek 

beszerzésének támogatása járdatakarítási 

feladatok ellátására" címen pályázatot ír ki, 

amelynek célja a társasházak, lakásszövetkezetek 

segítése takarítási kötelezettségük ellátásban… 

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

1366 
 

5. HOGYAN VÁLTOZNAK A TÁRSASHÁZAK JOGI 

ÜGYLETEI, PERBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK, HA JOGI 

SZEMÉLYISÉGGÉ VÁLTAK? CSŐDBE MEHET-E EGY 

TÁRSASHÁZ? ELZÁLOGOSÍTHATÓ-E EGY TÁRSASHÁZ 

A KÜLÖN TULAJDONOK ELZÁLOGOSÍTÁSA NÉLKÜL? 

(tht.hu 2021.11.02) 

milyen hatással van a társasházak jogi ügyleteire 

és a perben való részvételére, ha azok jogi 

személyiséggé válnak… 

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

=1366 

videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4ey_JG6j4

s&list=PL9UlZpGC4tIqh20bpdKaDprmGP3Yhieev&i

ndex=4 

 

 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 

 

http://www.losz.hu/tajekoztato-a-munkahelyek-koronavirus-elleni-vedelmerol-szolo-598-2021-x-28-sz-korm-rendelet-tartalmarol/
http://www.losz.hu/tajekoztato-a-munkahelyek-koronavirus-elleni-vedelmerol-szolo-598-2021-x-28-sz-korm-rendelet-tartalmarol/
http://www.losz.hu/tajekoztato-a-munkahelyek-koronavirus-elleni-vedelmerol-szolo-598-2021-x-28-sz-korm-rendelet-tartalmarol/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-44-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-44-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
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6. TÁRSASHÁZI LAKÁSVÁSÁRLÁS A SZOMSZÉDOK 

ÖNÉLETRAJZÁNAK ISMERETÉBEN? – VAN AHOL 

LEHETSÉGES (tht.hu 2021.11.08.) 

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… 

 

7. 8 AKTUÁLIS MUNKAJOGI KÉRDÉS >> A 

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYRÓL. INTERJÚ DR. FODOR T. 

GÁBOR ÉS DR. SZABÓ IMRE SZILÁRD 

MUNKAJOGÁSZOKKAL (lsoft.hu 2021.10.11.) 

Rákérdezhet-e arra a 

munkáltató, hogy rendelkezik-e 

az általa foglalkoztatott 

személy védettségi 

igazolvánnyal? Igen ellentétes 

tájékoztatókat és véleményeket lehet olvasni ezzel 

kapcsolatban az interneten. 

 

8. MIÉRT VAN SZÜKSÉG TETŐTÉRI KAMERÁKRA 

EGY PANELHÁZBAN?  (orszemprogram.hu 

2021.11.11) 

Érdekes hangok és mozgások a tizedik emeleten. A 

klasszikus panel épületek legtöbbjében a tizedik 

emeleten négy hat – lakás található. Sokan nem is 

tudják, hogy e felett még meghúzódik egy tetőtéri 

szint. Ez lehet nyitott vagy zárt terű, a lényege, hogy 

átjárást biztosít a szomszédos lépcsőházba.  

https://orszemprogram.hu/miert-van-szukseg-

tetoteri-kamerakra-egy-panelhazban/ 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

9. A JÖVŐ ÉV SZEPTEMBER VÉGÉIG LEHET FIZETNI 

A SZÉP-KÁRTYA BÁRMELYIK ZSEBÉBŐL 

(novekedes.hu 2021.10.20.) 

Meghosszabbította a kormány az átjárást a Szép-

kártya egyes alszámlái között, így kilenc hónappal 

tovább, 2022. szeptember 30-ig a kártya bármelyik  

 

zsebéből lehet fizetni a szálláshelyért, a 

vendéglátásért vagy a szabadidős-

szolgáltatásért… 

https://novekedes.hu/hirek/a-jovo-ev-szeptember-

vegeig-lehet-fizetni-a-szep-kartya-barmelyik-

zsebebol 
 

10. MEGINT HALASZTANAK, NOVEMBERTŐL SEM 

KÉSZÍT ÁFABEVALLÁST A NAV (hvg.hu 2021.10.28.) 

Megjelent egy kormányrendelet, ami ismét eltolja 

a tervezetekre vonatkozó határidőt. 

November 12-től már elérhetők lettek volna az 

adóhatóság által készített áfabevallás-tervezetek. 

Ezelőtt néhány nappal azonban, november 8-án 

megjelent egy kormányrendelet, ami újfent eltolta 

a határidőt… 

https://hvg.hu/gazdasag/20211110_afabevallas_

tervezet_nav_kormanyrendelet 
 

11. ONLINE KONFERENCIAKÖZVETÍTÉSEK (rsm.hu 

2021.10.21.) 

A legközelebbi ingyenes konferenciákról 

információk: 

1. Gyermeket nevelők Szja-visszatérítése a 

könyvelői munka tükrében (2021.11.15.) 

http://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?k

onf_ID=2345 

2. A Tbj. törvény és a Szocho 2021 és 2022-es 

szabályai Dr. Futó Gáborral (2021.11.23.) 

http://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?k

onf_ID=2349 

3. Haladó Cégkapu gyakorlati nap Ruszin Zsolttal  

(2021.11.29.) 

4. http://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?k

onf_ID=2350 

 

12. A NAV AZ SZJA-VISSZATÉRÍTÉSRE HIVATKOZÓ 

ADATHALÁSZATRA FIGYELMEZTET (onadozo.hu 

2021.11.04.) 

Az adóhivatal sem e-mailben, sem telefonon, sem 

SMS-ben nem kér adatokat a témában. Arra kérték 

a lakosságot, hogy az ilyen üzenetekre senki ne 

válaszoljon. Az szja-visszatérítéshez szükséges 

adatokat (bankszámlaszám vagy postai cím) 

kizárólag a Visszaadó nevű nyilatkozatban várják… 

https://www.onadozo.hu/hirek/a-nav-az-szja-

visszateritesre-hivatkozo-adathalaszatra-

figyelmeztet-11003 
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13. MENNYIRE KÖTELEZŐ A VÉDŐOLTÁS A 

MUNKAHELYEKEN? (jogkoveto.hu 2021.11.02.) 

A járvány negyedik hullámára és a beoltottak 

számának növelésére tekintettel a jövőben a 

munkáltató kötelezővé teheti a védőoltás 

felvételét, amennyiben ezt szükségesnek látja a 

dolgozók biztonsága érdekében. A koronavírus 

elleni védőoltás kötelezővé tehető egyes 

esetekben az állami és önkormányzati szférában is.  

Az oltás felvételének megtagadása esetén a 

munkaviszony megszüntethető… 

https://bit.ly/3F6s4tu 

 

14. MÉRŐHELY-SZABVÁNYOSÍTÁS 289 EZER, 

FÁZISBŐVÍTÉS 96 EZER FORINT. A NAPELEMES 

PÁLYÁZAT FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

TUDNIVALÓI (villanylap.hu 2021.11.09.) 

A közelmúltban került meghirdetésre a „Lakossági 

napelemes rendszerek támogatása és fűtési 

rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel 

kombinálva” elnevezésű, RRF-6.2.1 jelű pályázat, 

amely rendkívül összetett szabályrendszer mentén 

rendelkezik a jogosultsági, műszaki, 

elszámolhatósági kérésekről. Cikkünkben a 

pénzügyi tervezésre és elszámolhatóságra 

vonatkozó szabályokat vesszük sorra… 

https://bit.ly/3Deyo1x 

 

15. AZ ADÓHATÓSÁG KAMATFIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGE II. (ado.hu 2021.11.11.) 

Megvizsgálva az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Art.) jogszabályi 

rendelkezéseit, látható, vannak olyan esetek, 

amikor az adóhatóságnak bizony kamatfizetési 

kötelezettsége van. Abban az esetben, ha az 

adóhatóság adózó részére a kiutalást 

késedelmesen teljesíti, vagy az adózónak az 

adóhatóság jogszabálysértő döntése kapcsán 

visszatérítési igénye keletkezik, kamatfizetési 

kötelezettsége van… 

https://ado.hu/ado/az-adohatosag-kamatfizetesi-

kotelezettsege-ii/ 

 

EGYÉB: 

 

16. TÖRTÉNELMI CSÚCSOT DÖNTÖTT LAKÁSPIAC 

(vg.hu 2021.11.10.) 

Október első napjaiban 

átlépte az 1000 milliárd forintot 

a folyósított lakáscélú hitelek 

összege – erre eddig éves 

összevetésben sem volt még példa soha. A piacot 

továbbra is a használt lakások finanszírozása alakítja 

– 10-ből 7 hitelforint ilyen vásárlásokat finanszíroz… 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/tortenelmi-csucsot-dontott-lakaspiac

