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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 44. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.11.08.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/201-205. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk.  

E heti összeállításunkban a koronavírus-világjárvány 

negyedik hullámára tekintettel megállapított 

szabályok mellett egyes közjogi tárgyú törvények 

módosításáról is olvashatnak. 

1. Három hónapig hatósági ára lesz az 

üzemanyagnak 

2. Egyes közjogi tárgyú törvények 

módosítása 

3. Veszélyhelyzeti áfaszabályok 

4. Jövő szeptemberig meghosszabbították a 

SZÉP-kártya alszámlái közötti 

átjárhatóságot… 

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

2021-45-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. BEJÁRATI AJTÓ TÁRSASHÁZI LAKÁSBA – MILYEN 

SZEMPONTOKAT MÉRLEGELJÜNK A VÁLASZTÁS 

SORÁN? (civishir.hu 2021.11.12.) 

Ha a meglévő bejárati ajtó 

cseréjére kerül a sor, akkor bizony 

nem vagyunk egyszerű 

helyzetben, függetlenül attól, 

hogy családi házban vagy 

lakótelepi lakásban élünk. Cikkünkben most arra 

fókuszálunk, mire érdemes ügyelni egy társasházi 

lakás esetében… 

 

3. AZ OTTHONI TŰZVESZÉLYRE FIGYELMEZTET A 

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG (infostart.hu 

2021.11.16) 

A legtöbb otthoni tűzeset megelőzhető lenne. 

Füstmérgezés, égési sérülés, porig égett lakás, 

lakhatatlan otthon, milliós károk – jellemzően ősztől 

egyre gyakoribbak a kisebb-nagyobb otthoni 

tűzesetek, hiszen a sütés-főzés, a fűtés vagy éppen 

a dohányzás kapcsán is adottak az égés 

feltételei… 

https://infostart.hu/belfold/2021/11/16/az-otthoni-

tuzveszelyre-figyelmeztet-a-magyar-tuzolto-

szovetseg 

 

4. A LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK 55 SZÁZALÉKA 

LEGALÁBB HÁROMÉVES (uzletem.hu 2021.11.12.) 

Az elszálló alapanyagárak miatt rohamosan 

emelkedik a lakóingatlanok újjáépítési értéke, amit 

azonban a lakásbiztosítások feltételei még az éves 

indexálás mellett is csak nehézkesen követnek. A 

Netrisk.hu közelmúltban elvégzett felmérése szerint 

az ingatlanbiztosítási szerződéseknek 55 százalékát 

legalább három éve nem változtatták meg az 

érintettek… 

https://uzletem.hu/biztositas/a-lakasbiztositasok-55-

szazaleka-legalabb-haromeves/rsslink/rss2 

 

5. A LAKÁSTULAJDONOSOK TÖBBSÉGÉT NEM 

ÉRDEKLIK A TÁRSASHÁZ ÜGYEI. JÓ EZ ÍGY? (tht.hu 

2021.10.15.) 

A társasházi közgyűléseken - 

ahol a társasházzal 

kapcsolatos ügyek felől 

döntenek - sok esetben csak a 

tulajdonosok maximum 20-30 

százaléka jelenik meg, a közös 

képviselőt mintegy gyorsszolgálatot használják, 

mindeközben pedig soha nem látott méreteket ölt 

a panaszkodás és a házkezeléshez való 

rosszindulatú hozzáállás... 

 

 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-2021-45-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-45-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://infostart.hu/belfold/2021/11/16/az-otthoni-tuzveszelyre-figyelmeztet-a-magyar-tuzolto-szovetseg
https://infostart.hu/belfold/2021/11/16/az-otthoni-tuzveszelyre-figyelmeztet-a-magyar-tuzolto-szovetseg
https://infostart.hu/belfold/2021/11/16/az-otthoni-tuzveszelyre-figyelmeztet-a-magyar-tuzolto-szovetseg
https://uzletem.hu/biztositas/a-lakasbiztositasok-55-szazaleka-legalabb-haromeves/rsslink/rss2
https://uzletem.hu/biztositas/a-lakasbiztositasok-55-szazaleka-legalabb-haromeves/rsslink/rss2
https://civishir.hu/eletmod/2021/11/bejarati-ajto-tarsashazi-lakasba-milyen-szempontokat-merlegeljunk-a-valasztas-soran
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1373


  

 

2021/38. 

9. 

2 

 

6. INDUL A „TISZTA UTCA, RENDES HÁZ” 

PROGRAM A TERÉZVÁROSBAN (tht.hu 2021.11.16) 

Az önkormányzat kiemelt 

feladatának tartja a kerület tisztán 

tartását. Most a lakóközösségeket is 

ösztönözni szeretnénk arra, hogy a 

jogszabályokban előírt, kötelező 

takarítási feladataikon túl vállaljanak és tegyenek 

többet azért, hogy közvetlen környezetük tiszta 

legyen… 

 

7. A FELÚJÍTÁSI HULLÁM SEGÍTHET A LEPUSZTULT 

ÉPÜLETEKEN ÉS MOTIVÁLATLAN TULAJDONOSOKON 

(tht.hu 2021.11.16.) 

Lépten nyomon az 

energiahatékony társasházi 

felújítások fontosságáról, a 

megújuló energiaforrások 

térnyeréséről, az ökológiai 

lábnyomunkról, meg hasonló 

világmegváltó dolgokról hallunk, miközben a 

rögvalóság az, hogy a társasházak több, mint 

felében az elmúlt öt évben semmilyen felújítás nem 

történt… 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

8. MUNKAJOGÁSZ: CSAK NAGYON ÓVATOSAN 

SZABAD BEVEZETNI A MUNKAHELYI KÖTELEZŐ OLTÁST 

(hvg.hu 2021.11.15.) 

A munkáltatóknak 

alaposan meg kell 

vizsgálniuk minden 

munkakör esetében, 

hogy egyáltalán 

muszáj-e bevezetni a kötelező oltást vagy van más 

megoldás. És csak az oltás előírása után 

kérdezhetnek rá, ki van egyáltalán már beoltva. Aki 

úgy látja, jogtalanul írták elő számára az oltást, 

bírósághoz fordulhat vagy azonnal felmondhat… 

 

 

 

9. ALÁÍRTÁK A BÉRMEGÁLLAPODÁST (ado.hu 

2021.11.15.) 

A garantált bérminimum 260 ezer forint lesz, a 

minimálbér pedig 200 ezer forint. A minimálbérrel 

együtt a közmunka bére is jelentős mértékben 

emelkedik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a 

bérmegállapodás aláírásakor… 

https://ado.hu/munkaugyek/orban-az-

adocsokkentes-vezetett-a-bermegallapodashoz/ 

 

 

10. A GONDOSKODÓ MUNKÁLTATÓ (ado.hu 

2021.11.16.) 

A munkajog rendeltetéséről, az uniós jogról és 

joggyakorlatról, a hazai joggyakorlatról, a 

munkaszervezés számos kérdéséről szólt 

előadásában dr. Sipka Péter a XVIII. Magyar 

Munkajogi Konferencián… 

https://ado.hu/munkaugyek/a-gondoskodo-

munkaltato/ 

 

 

11. ELSZÁLLÓ ÁRAMÁR: MEGSZÜNTETI AZ ELMŰ-

ÉMÁSZ A LAKOSSÁGI VERSENYPIACI 

ÁRAMSZERZŐDÉSEIT, LÉPNIE KELL AZ ÜGYFELEKNEK 

(portfolio.hu 2021.11.12.) 

Az elszálló piaci áramárak 

miatt arról adott ki honlapján 

tájékoztatást az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Energiaszolgáltató Zrt., hogy 

2021. december 31. napjával 

„a jelenlegi piaci viszonyok miatt” megszünteti 

lakossági versenypiaci szolgáltatását… 

 

 

12. TÉVEDÉS, HIBA VAGY FEKETEMUNKA A HIBÁS 

TAJ SZÁM ALATTI BEJELENTÉS? (jogkoveto.hu 

2021.11.10.) 

Beazonosítható személy hiányában a hibás 

bejelentést a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 

nem fogja elfogadni. Ez azért okozhat komolyabb 

fejtörést a cégek számára, mert a bejelentés nélküli 

foglalkoztatás szankciója jóval szigorúbb lett.… 

https://jogkoveto.hu/tudastar/hibas-tajszam-alatti-

bejelentes 

 

 

https://ado.hu/munkaugyek/orban-az-adocsokkentes-vezetett-a-bermegallapodashoz/
https://ado.hu/munkaugyek/orban-az-adocsokkentes-vezetett-a-bermegallapodashoz/
https://ado.hu/munkaugyek/a-gondoskodo-munkaltato/
https://ado.hu/munkaugyek/a-gondoskodo-munkaltato/
https://jogkoveto.hu/tudastar/hibas-tajszam-alatti-bejelentes
https://jogkoveto.hu/tudastar/hibas-tajszam-alatti-bejelentes
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1374
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1375
https://hvg.hu/kkv/20211115_kotelezo_oltas_covid_munkajog
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211112/elszallo-aramar-megszunteti-az-elmu-emasz-a-lakossagi-versenypiaci-aramszerzodeseit-lepnie-kell-az-ugyfeleknek-510484
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EGYÉB: 

 

13. HÚSZ SZÁZALÉKKAL DRÁGULHATNAK AZ 

ÉPÍTŐANYAGOK JANUÁRTÓL (hvg.hu 2021.11.15.) 

Áruhiányra nem kell 

számítani, de arra viszont 

igen, hogy minden 

építkezés átlagosan tíz 

százalékkal drágább lesz… 

 

14. A LAKÁSOKAT IS MEGDRÁGÍTJA AZ 

ENERGIAPIACI ÁRROBBANÁS (azenpenzem.hu 

2021.11.16.) 

Az idei első kilenc hónapban – derül ki az EBI 

Építésaktivitási Jelentésből – nem látszik a társasházi 

lakásépítések jelentősebb felfutása. Az első  

 

negyedév utáni csökkenést a harmadik 

negyedévben további visszaesés követte. Jövőre 

viszont nagyot ugorhat az építőanyag ára, ami a 

lakásárakra sem lehet hatástalan… 

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/a-lakasokat-

is-megdragitja-az-energiapiaci-

arrobbanas/8147/?=hirkereso 

 

15. MINDENRE KIHAT A REKORDNAGYSÁGÚ 

INFLÁCIÓ (novekedeshu 2021.11.15.) 

A friss inflációs jelentés szerint kedvezőtlen csúcson, 

6,5%-on áll a drágulás mértéke, ami még 

magasabbra is kúszhat év vége felé. Az évtizedes 

rekordérték hatása jelentős a kamatokra, az euróra 

és a teljes gazdaságra, de akár a hétköznapi 

használati tárgyakra is… 

https://novekedes.hu/tozsde/mindenre-kihat-a-

rekordnagysagu-inflacio 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/a-lakasokat-is-megdragitja-az-energiapiaci-arrobbanas/8147/?=hirkereso
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/a-lakasokat-is-megdragitja-az-energiapiaci-arrobbanas/8147/?=hirkereso
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/a-lakasokat-is-megdragitja-az-energiapiaci-arrobbanas/8147/?=hirkereso
https://novekedes.hu/tozsde/mindenre-kihat-a-rekordnagysagu-inflacio
https://novekedes.hu/tozsde/mindenre-kihat-a-rekordnagysagu-inflacio
https://hvg.hu/gazdasag/20211115_epitoanyag_dragulas_januartol

