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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 46. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.11.22.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/206–210.. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk.  

A tartalomból: 

-Maszkviselési szabályok 

-Veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályok hatálybalépése 

-Adatváltozás-kezelési szolgáltatás, 

felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás 

bevezetése   

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

2021-46-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. A KÖZÖS KÉPVISELŐ AKADÉMIA KFT. 

FELHÍVÁSA (2021.11.21.) 

A Magyar Ügyvédi Képző Centrum elindította  a 

JOGOSkodó cím podcast műsorát minden második 

héten jelentkezünk, melyekben társasházi 

kérdésekről beszélgetünk vendégeinkkel. 

CSATORNA: 

https://www.youtube.com/channel/UCnCCWGzS1

WQk0LwS-0G0VHQ 

        

1.  Budapest Wekerle: Jogi Esetek Megoldása - 

Terepgyakorlatok 1. rész - Szomszédjogok (1.1 

- Kilátásvesztés)      

https://www.youtube.com/watch?v=Jq3XKY

Kiask 

 

2. Budapest: Jogi Esetek Megoldása - 

Terepgyakorlatok 1. rész - Szomszédjogok (1.2 - 

Szaghatások)     

https://www.youtube.com/watch?v=F6jbZ_ko

MA4 

 

3. Nyíregyháza: Jogi Esetek Megoldása - 

Terepgyakorlatok 1. rész - Szomszédjogok (1.3. - 

Intimitásvesztés)             

https://www.youtube.com/watch?v=LRnUE2blj

fQ 

 

4. 1. rész - Tetőtérbeépítések 1.:   

 

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

wW0&t=173s       

  

3. KIÍRTÁK BP. XII.KER. HEGYVIDÉK TÁRSASHÁZ 

FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATÁT (tht.hu 2021.10.22.) 

A hegyvidéki önkormányzat pályázatot írt ki a XII. 

kerületi társasházak (épületek) felújításának, 

helyreállítási munkáinak támogatására az alábbi 

részterületekre: társasház homlokzatának felújítása, 

egyéb felújítás, "vis major" esetekre.... 

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

1379 

 

4. ITT AZ ENERGIAVÁLSÁG ELSŐ HAZAI 

ÁLDOZATA: BEDŐLT EGY MAGYAR SZOLGÁLTATÓ 

CÉG (index.hu 2021.11.18) 

Az összes ügyfele ellátását felfüggeszti a JAS 

Budapest Zrt. nevű áramszolgáltató cég. A vállalat 

már október végén tájékoztatta a vevőit, hogy 

nem fog tudni villamos energiát biztosítani 

részükre. A Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (MEKH) ezért most felhívást 

tett közzé annak érdekében, hogy a cégnek 

legalább az egyetemes szolgáltatásra jogosult 

ügyfelei, tehát a lakosság és az önkormányzatok 

ne maradjanak áram nélkül… 

https://index.hu/gazdasag/2021/11/18/aram-

energetika-jas-aramszolgaltato-kozvilagitas/ 

 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://www.youtube.com/channel/UCnCCWGzS1WQk0LwS-0G0VHQ
https://www.youtube.com/channel/UCnCCWGzS1WQk0LwS-0G0VHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3XKYKiask
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3XKYKiask
https://www.youtube.com/watch?v=F6jbZ_koMA4
https://www.youtube.com/watch?v=F6jbZ_koMA4
https://www.youtube.com/watch?v=LRnUE2bljfQ
https://www.youtube.com/watch?v=LRnUE2bljfQ
https://www.youtube.com/watch?v=jTVDCvjgwW0&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=jTVDCvjgwW0&t=173s
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1379
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1379
https://index.hu/gazdasag/2021/11/18/aram-energetika-jas-aramszolgaltato-kozvilagitas/
https://index.hu/gazdasag/2021/11/18/aram-energetika-jas-aramszolgaltato-kozvilagitas/
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5. ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSBAN GONDOLKOZIK? 

EGYABLAKOS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPHAT HOZZÁ 

SEGÍTSÉGET (hvg.hu 2021.11.18.) 

RenoPont néven hoztak létre egyablakos rendszerű, 

nonprofit szolgáltatást szakmai és civil szervezetek. 

Azoknak segítenének vele, akik otthonuk 

energetikai korszerűsítését fontolgatják… 

https://hvg.hu/zhvg/20211118_energetikai_korszeru

sites_egyablakos_tanacsadas_szolgaltatas_renopo

nt 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. KIRE SZÁMÍTHAT A FOGYASZTÓ? (feosz.hu 

2021.11.22.) 

Nem közismert a fogyasztók körében sem, ezért 

tartjuk nagyon fontosnak, hogy felhívjuk mindenki 

figyelmét, hogy kihez, mikor és miért fordulhat, ha 

fogyasztóvédelmi problémája, panasza van és a 

vállalkozással nem sikerül rendezni a vitát. 

Különösen fontos ez a folyamatos leárazásokra, 

akciókra és a közelgő ünnepekre tekintettel is!… 

https://feosz.hu/hirek/2021/11/22/kire-szamithat-a-

fogyaszto/ 

 

 

7. KÖZMŰVEZETÉKEK ELRENDEZÉSE (villanylap.hu 

2021.11.17.) 

A szabványt az 

MSZT/MCS 144 

Közművek létesítése 

műszaki bizottság 

készítette, amelyhez 

a téma fontossága 

miatt a szabvány kidolgozási ideje alatt további 

szakértők csatlakoztak a közműszolgáltatók és 

közműtervezők részéről, valamint a Magyar Közút 

és a Budapest Közút, a BKV Zrt. és az 

Agrárminisztérium képviseletében… 

 

 

 

 

8. FELKÉSZÜLÉS A 2022-ES ADÓÉV 

LEGJELENTŐSEBB VÁLTOZÁSAIRA 

(menedzserpraxis.hu 2021.11.) 

A 2022. évi adótörvény módosítás az összes főbb 

adónemet érinti különböző mértékben és számos 

újdonságot tartogatnak mind a vállalkozások, mind 

a magánszemélyek számára. A következő év 

adószabályaira való felkészülés komoly fejtörést 

okoz a könyvelők, bérszámfejtők számára. A jövő 

évi adótörvény bizonyos kedvező szabályai már 

június 10-étől alkalmazhatóak, 2022. január elsejétől 

pedig az egyes juttatásokra valamint a bérekre 

vonatkozó szabályokat kell flottul tudni… 

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

_ID=2353 

 

 

9. KONTÁRMUNKA VAGY SZAKSZERŰ KIVITELEZÉS? 

(villanylap.hu 2021.11.22.) 

Egy villanyszereléssel 

foglalkozó Facebook-

csoportban bukkantak fel 

a cikkben szereplő képek, 

ahol maga a kérdező sem 

volt biztos abban, hogy a megörökített napelemes 

rendszer kivitelezése csapnivaló vagy épp 

ellenkezőleg. Utána jártunk a dolognak… 

 

 

10. ENGEDÉLYEZTÉK A VILLAMOSSÁGI 

NAGYKERESKEDŐK FÚZIÓJÁT (villanylap.hu 

2021.11.18.) 

A Gazdasági 

Versenyhivatal (GVH) 

engedélyezte a francia 

tulajdonszerzést egy 

hazai villamossági 

termék-nagykereskedő felett, miután az alapos 

vizsgálat megállapította: az ügylet nem csökkenti 

jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon, 

és káros hatásai sem várhatóak… 

 

 

 

 

 

https://renopont.hu/
https://hvg.hu/zhvg/20211118_energetikai_korszerusites_egyablakos_tanacsadas_szolgaltatas_renopont
https://hvg.hu/zhvg/20211118_energetikai_korszerusites_egyablakos_tanacsadas_szolgaltatas_renopont
https://hvg.hu/zhvg/20211118_energetikai_korszerusites_egyablakos_tanacsadas_szolgaltatas_renopont
https://feosz.hu/hirek/2021/11/22/kire-szamithat-a-fogyaszto/
https://feosz.hu/hirek/2021/11/22/kire-szamithat-a-fogyaszto/
http://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?konf_ID=2353
http://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?konf_ID=2353
https://www.villanylap.hu/hirek/5899-kozmuvezetekek-elrendezese
https://www.villanylap.hu/hirek/5901-kontarmunka-vagy-szakszeru-kivitelezes/?utm_source=napelem&utm_medium=email&utm_campaign=nov-23-hirlevel
https://www.villanylap.hu/hirek/5900-engedelyeztek-a-villamossagi-nagykereskedok-fuziojat/?utm_source=gvh&utm_medium=email&utm_campaign=nov-23-hirlevel
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11. 2022-TŐL A MUNKATERÜLETRE VALÓ BE- ÉS 

KILÉPÉSEKET ELEKTRONIKUSAN KELL RÖGZÍTENI. 

INDUL AZ ÜVEGKAPU AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN 

(epitesijog.hu 2021.10.11.) 

Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató 

Rendszer elnevezést valószínűleg senki nem 

jegyezné meg, ezért a jogalkotó az Üvegkapu 

nevet adta az építőiparban 2022. januárjától 

bevezetendő új adminisztrációs kötelezettségnek. 

Az Üvegkapu lényege, hogy elektronikus módon 

lehessen nyilvántartani, hogy ki tartózkodik az 

építési munkaterületen… 

https://epitesijog.hu/10523-2022-tol-a-

munkateruletre-valo-be-es-kilepeseket-

elektronikusan-kell-rogziteni-indul-az-uvegkapu-az-

epitkezeseken 

 

12. LAKÁSOK ÁTRUHÁZÁSA ÉS BÉRBEADÁSA 

ESETÉN KÖTELEZŐ A VILLAMOSHÁLÓZAT 

FELÜLVIZSGÁLATA (epitesijog.hu 2021.11.21.) 

2020 júliusától hatályos az a miniszteri rendelet, 

amely a lakások villamos berendezésén 

felülvizsgálatát írja elő bérbeadáskor és 

tulajdonosváltáskor. Erről a jogszabályi 

kötelezettségről nagyon kevesen tudnak, amelynek 

valószínűleg az az oka, hogy nincs konkrét 

jogszabályi szankciója a tulajdonos mulasztásának. 

Arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy egy 

jogszabályi kötelezettség minden esetben polgári 

jogi felelősséget is keletkeztet… 

https://epitesijog.hu/10598-lakasok-atruhazasa-es-

berbeadasa-eseten-kotelezo-a-villamos-halozat-

felulvizsgalata 

 

13. DRASZTIKUS KAMATEMELÉSEK, SOHA NEM 

LÁTOTT LAKÁSHITEL-DRÁGULÁS VÁRHAT RÁNK ÉV 

VÉGÉN (forbes.hu 2021.11.22.) 

A pénzpiaci kamatok olyan jelentősen emelkedtek 

a jegybanki kamatemelés miatt, hogy több 

futamidőre jelenleg olcsóbb a hitel kamata, mint a 

referenciakamat szintje. A hosszan fix hitelek 

reneszánsza jöhet..… 

https://forbes.hu/penz/alapkamat-emeles-forint-

mnb-lakashitel-dragulas/ 
 

 

 

 

 

EGYÉB: 

 

14. MERRE TART A LAKÁSPIAC? - ÍGY LÁTJÁK A 

LEGFONTOSABB SZEREPLŐK (portfolio.hu 2021.11.20.) 

A Lakás- és Ingatlanpiaci 

Tanácsadó Testület (LITT) 

2021. októberi ülésén a 

lakáspiac aktuális helyzetét 

és folyamatait vitatta meg. A 

Testület kiemelten foglalkozott az építőipari 

költségek alakulásával, az otthonteremtési 

intézkedések hatásaival és az MNB által elindított 

NHP Zöld Otthon Programmal. Az MNB Lakáspiaci 

Jelentése alapján részleteiben is megnéztük az 

egyes témákat… 

 

15. JOBBAN TERVEZHETŐ ÉPÍTÉSI ÁRAKON 

DOLGOZIK AZ ÉVOSZ (portfolio.hu 2021.11.19.) 

Több évtizedes problémája 

a hazai építőipari 

beruházásoknak, hogy azok 

bekerülési ára rendre 

lényegesen magasabb a 

tervezettnél és ez későn derül ki. Főleg a közszféra 

magasépítési beruházásaira jellemző ez a helyzet, 

ami az összes közreműködő számára nagy gond. Az 

építtető késve tudja meg, hogy mibe is kerülne a 

beruházása, a tervezőt túltervezéssel vádolják, a 

kivitelezőre az árdrágító jelzőt illesztik. … 

 

16. NYUGDÍJ: AZ OSZTOGATÁS UTÁN JÖHET A 

SZIGORÍTÁS. EGYELŐRE ARÁNYTALANUL JÓL JÁR, AKI 

JÓ IDŐBEN VONUL NYUGDÍJBA  (forbes.hu 

2021.11.22.) 

Páratlan pénzeső figyelhető 

meg a nyugdíjasoknál: a 

magyar kormány a 

novemberi nyugdíjprémium 

mellett jövő februárban már biztosan plusz egy 

hónappal jutalmazza a szépkorúakat. Több mint 

egymillió embernek nagy segítség ez, de 

szigorítások nélkül nem fogja bírni a kassza – 

módosulhat a nők kedvezményes nyugadalmazási 

feltétele is. Farkas András nyugdíjszakértővel 

beszélgettünk a kilátásokról… 

 
Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://epitesijog.hu/10523-2022-tol-a-munkateruletre-valo-be-es-kilepeseket-elektronikusan-kell-rogziteni-indul-az-uvegkapu-az-epitkezeseken
https://epitesijog.hu/10523-2022-tol-a-munkateruletre-valo-be-es-kilepeseket-elektronikusan-kell-rogziteni-indul-az-uvegkapu-az-epitkezeseken
https://epitesijog.hu/10523-2022-tol-a-munkateruletre-valo-be-es-kilepeseket-elektronikusan-kell-rogziteni-indul-az-uvegkapu-az-epitkezeseken
https://epitesijog.hu/10523-2022-tol-a-munkateruletre-valo-be-es-kilepeseket-elektronikusan-kell-rogziteni-indul-az-uvegkapu-az-epitkezeseken
https://epitesijog.hu/10598-lakasok-atruhazasa-es-berbeadasa-eseten-kotelezo-a-villamos-halozat-felulvizsgalata
https://epitesijog.hu/10598-lakasok-atruhazasa-es-berbeadasa-eseten-kotelezo-a-villamos-halozat-felulvizsgalata
https://epitesijog.hu/10598-lakasok-atruhazasa-es-berbeadasa-eseten-kotelezo-a-villamos-halozat-felulvizsgalata
https://forbes.hu/penz/alapkamat-emeles-forint-mnb-lakashitel-dragulas/
https://forbes.hu/penz/alapkamat-emeles-forint-mnb-lakashitel-dragulas/
https://www.mnb.hu/letoltes/laka-spiaci-jelente-s-2021-november-hu.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/laka-spiaci-jelente-s-2021-november-hu.pdf
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211120/merre-tart-a-lakaspiac-igy-latjak-a-legfontosabb-szereplok-511746
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211119/jobban-tervezheto-epitesi-arakon-dolgozik-az-evosz-511756
https://forbes.hu/penz/nyugdij-katasztrofa-interju/

