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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 202  1 – 47. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.11.22.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/211-214.. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk.  

A tartalomból: 

- A bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő 

eljárások 

- Helyi adót érintő intézkedések a koronavírus-

világjárvánnyal összefüggésben 

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

2021-47-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 
 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

2. ÖSSZEOMLIK A TÁVHŐPIAC A 

GÁZÁREMELKEDÉS MIATT (444.hu 2021.11.29.) 

Legalább egy tucat magyarországi nagyváros 

távhőcége kapott figyelmeztetést az utóbbi 

hetekben a gázkereskedőjétől: vagy írják alá az 

október 1. óta érvényes szerződéseik módosítását, 

és fizessenek többet a gázért, vagy mondják fel a 

szerződésüket… 

https://444.hu/2021/11/29/osszeomlik-a-tavhopiac-

a-gazaremelkedes-miatt 
 

3. BUDAPEST ÁTMENETILEG AZ ELMŰ-TŐL 

VÁSÁROLJA AZ ÁRAMOT (index.hu 2021.12.01.) 

Mától átmenetileg az ELMŰ-től vásárolja a Főváros 

az áramot, miután eddigi szolgáltatónk, a JAS Zrt. 

nem bírta az energia-árrobbanással járó terheket, 

és elvesztette a kereskedelmi engedélyét… 

https://index.hu/belfold/2021/12/01/budapest-

atmenetileg-az-elmu-tol-vasarolja-az-aramot/ 

 

 

4. MÁR A PANELLAKÁSOK ÁRA IS AZ EGEKBEN 

VAN: TÉNYLEG KÖZEL A MILLIÓS NÉGYZETMÉTERÁR? 

(penzcentrum.hu 2021.11.25) 

A KSH legfrissebb statisztikái 

alapján 2020-ban a 

használt lakóingatlanok 

közül a panellakások 

forgalma csökkent a 

legkisebb mértékben. Az árakat tekintve, míg a 

tavalyi első három negyedévben alig 4 százalékos 

növekedés jellemezte a lakótelepi ingatlanokat, 

addig idén az eladott lakótelepi lakások országos 

átlagára már 12 százalékkal növekedett éves 

alapon, állapítható meg a NAV adatai alapján… 

 

5. SZABAD TÉLEN HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉST 

VÉGEZNI? (parameter.sk 2021.11.25.) 

Építkezés és felújítás során 

aranyszabály, hogy bizonyos 

technológiai munkálatokat nem 

lehet akármelyik évszakban 

elvégezni. Az időjárási 

körülmények jelentősen befolyásolhatják a 

munkálatok sikerességét, különösen a homlokzati 

hőszigetelését… 

 

6. AZ ÉPÍTŐIPARBAN MAJDNEM 10 SZÁZALÉKOS 

VOLT A KERESETNÖVEKEDÉS (mfor.hu 2021.11.30.) 

Szeptemberben a bruttó és a nettó átlagkereset 9,1 

százalékkal volt magasabb, mint egy évvel 

korábban. A növekedés tovább élénkült az 

augusztusi 8,9 százalék után. A teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 428 100, 

a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 

284 700 forint volt – közölte a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH)… 

https://mfor.hu/cikkek/makro/az-epitoiparban-

majdnem-10-szazalekos-volt-a-

keresetnovekedes.html 

 

 

 

 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-2021-47-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-47-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://444.hu/2021/11/29/osszeomlik-a-tavhopiac-a-gazaremelkedes-miatt
https://444.hu/2021/11/29/osszeomlik-a-tavhopiac-a-gazaremelkedes-miatt
https://index.hu/belfold/2021/12/01/budapest-atmenetileg-az-elmu-tol-vasarolja-az-aramot/
https://index.hu/belfold/2021/12/01/budapest-atmenetileg-az-elmu-tol-vasarolja-az-aramot/
https://mfor.hu/cikkek/makro/az-epitoiparban-majdnem-10-szazalekos-volt-a-keresetnovekedes.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/az-epitoiparban-majdnem-10-szazalekos-volt-a-keresetnovekedes.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/az-epitoiparban-majdnem-10-szazalekos-volt-a-keresetnovekedes.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20211125/mar-a-panellakasok-ara-is-az-egekben-van-tenyleg-kozel-a-millios-negyzetmeterar-1119684
https://parameter.sk/szabad-telen-homlokzati-hoszigetelest-vegezni
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ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

7. NIVEUS: VÉGRE ITT A HOME OFFICE 

SZABÁLYOZÁS  (ado.hu 2021.11.24.) 

A kedd este benyújtott „veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes szabályozási kérdésekről” szóló 

salátatörvény-javaslat az élet szinte minden 

területét szabályozza, a választási szabályoktól a 

hulladékkezelésen át és több, eddig rendeleti úton 

bevezetett szabályt véglegesít. A Niveus Consulting 

Group ezek közül a legfontosabb munkaügyi és 

adózási kérdéseket vizsgálta… 

https://ado.hu/munkaugyek/niveus-vegre-itt-a-

home-office-szabalyozas/ 

 

8. ITT VANNAK A JÖVŐ ÉVI ADÓMÓDOSÍTÁSOK: 

NAGY ADÓCSÖKKENTÉS JÖN (ado.hu 2021.11.24.) 

A szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos 

csökkenése és a 1,5 százalékpont szakképzési 

hozzájárulás megszűnése mellett a kisvállalati adó 

kulcsa is csökken, s fennmarad a hipa 

kedvezménye is… 

https://ado.hu/ado/itt-vannak-a-jovo-evi-

adomodositasok-nagy-adocsokkentes-jon/ 

 

9. ALKALMAZOTTUKAT BEJELENTÉS NÉLKÜL 

FOGLALKOZTATÓK (nav.hu 2021.11.10.) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján 

rendszeresen közzéteszi azoknak a 

foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, 

adószámát – természetes személyeknél az 

adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges és 

végrehajtható közigazgatási vagy bírósági 

határozat megállapította, hogy nem jelentették be 

alkalmazottuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi 

továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, 

és végrehajthatóvá válásának napját is. A NAV a 

közzétett adózók adatait két év elteltével törli… 

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelent

ett 

 

 

 

10. HIBRID MUNKAVÉGZÉS: MIKOR KELL 

SZERZŐDÉST MÓDOSÍTANI? (jogaszvilag.hu 

2021.11.30.) 

Megállapodás hiányában, az eredeti 

munkaszerződésben meghatározott munkaidő 

érvényes a munkavégzés helyétől függetlenül, de 

hibrid munkavégzés során nem szabad 

megfeledkezni a munkaszerződés módosításáról 

sem… 

https://jogaszvilag.hu/napi/hibrid-munkavegzes-

mikor-kell-szerzodest-modositani/ 

 

11. A VALORIZÁCIÓS SZORZÓK VÁRHATÓ 

ALAKULÁSA 2022. ÉVI NYUGDÍJMEGÁLLAPÍTÁS 

ESETÉN (nyugdijguru.hu 2021.11.30.) 

A 2022. évi nyugdíjmegállapítás esetén 

alkalmazandó valorizációs szorzók előreláthatóan 8 

és fél százalékkal nőhetnek az idei szorzókhoz 

képest… 

https://tinyurl.com/y4tmr2n8 

 

12. ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 

(nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

2021.11.11.) 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B-D. §-ai 

szerinti adategyeztetési eljárás legfontosabb célja, 

hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásban szereplő biztosítási 

jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál 

figyelembe vehető kereseteikről aktív korban – a 

nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást 

kapjanak… 

https://tinyurl.com/3tmwbmk3 

 

13. JANUÁRTÓL EGYSZERŰBB A KÖZMŰVEK 

ÁTÍRÁSA ÉS AZ ADATMÓDOSÍTÁS (index.hu 

2021.11.30.) 

Első ütemben a magánszemélyeknek. 

Január 1-jétől gyorsabb és egyszerűbb lesz az 

adatváltoztatásokkal kapcsolatos ügyintézés és a 

közművek átírása az adatváltozás-kezelési 

szolgáltatás bevezetésével. Ez azt jelenti, hogy a 

lakossági ügyfelek kezdeményezhetik, hogy 

okmányadataik változtatásairól elektronikusan 

https://ado.hu/munkaugyek/niveus-vegre-itt-a-home-office-szabalyozas/
https://ado.hu/munkaugyek/niveus-vegre-itt-a-home-office-szabalyozas/
https://ado.hu/ado/itt-vannak-a-jovo-evi-adomodositasok-nagy-adocsokkentes-jon/
https://ado.hu/ado/itt-vannak-a-jovo-evi-adomodositasok-nagy-adocsokkentes-jon/
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
https://jogaszvilag.hu/napi/hibrid-munkavegzes-mikor-kell-szerzodest-modositani/
https://jogaszvilag.hu/napi/hibrid-munkavegzes-mikor-kell-szerzodest-modositani/
https://tinyurl.com/y4tmr2n8
https://tinyurl.com/3tmwbmk3
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kapjanak értesítést a velük 

szerződésben álló közművek és 

cégek, kiváltva a személyes 

ügyintézést… 

 

14. AZ ÁLLAM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT INGYENES 

SZOFTVERREL TÖRÖLHETŐK LE A SZEMÉLYES ADATOK 

A DIGITÁLIS ESZKÖZÖKRŐL (jogaszvilag.hu 

2021.11.25.) 

A magyarországi adatvédelem új 

korszakkezdetének nevezte az M1 aktuális csatorna 

csütörtök reggeli adásában a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda kormányzati államtitkára, hogy 

december 1-jétől az állam által biztosított ingyenes 

szoftverrel törölheti mindenki személyes adatait a 

digitális eszközökről… 

https://tinyurl.com/2p9er7zt 

 

15. ITT A NAPTÁR, MIKOR LEHET BANKOLNI AZ 

ÜNNEPEK IDEJÉN (forbes.hu 2021.11.30.) 

A karácsony megbolygatja a naptárat: december 

11-e, szombat munkanap lesz, szenteste félig és 

szilveszterkor is kell figyelni. Itt van pár hasznos infó, 

hogyan tudunk élőben bankolni az ünnepi 

időszakban.… 

https://forbes.hu/penz/itt-a-naptar-mikor-lehet-

bankolni-az-unnepek-idejen/ 

 

EGYÉB: 

 

16. KORMÁNYBIZTOS: MÁR LEHET LÁTNI AZ 

ÉPÍTŐANYAGOKNÁL NÉMI ÁRCSÖKKENÉST 

(novekedes.hu 2021.11.20.) 

Szeptemberben már bizonyos építőipari termékek 

ára csökkenni kezdett, és októberre már 10-15 

százalékos csökkenés alakult ki egyes 

termékköröknél. Igaz, a járvány előtti szinthez képest 

még mindig magasabbak az árak. Gyutai Csabát, 

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. vezérigazgatóját, az építőanyagok 

drasztikus áremelkedésének megfékezésével és a 

kialakult termékhiány enyhítésének feladatával 

négy hónappal ezelőtt megbízott kormánybiztost 

kérdeztük… 

https://novekedes.hu/interju/kormanybiztos-mar-

lehet-latni-az-epitoanyagoknal-nemi-arcsokkenest 

 

17. INDULHAT: MEGVAN A MEGEGYEZÉS A 2-ES 

METRÓ ÉS A GÖDÖLLŐI HÉV ÖSSZEKÖTÉSÉRŐL 

(portfolio.hu 2021.11.25.) 

Egyetértett a Fővárosi 

Közgyűlés arról a 

megállapodásról, amely a 

következő évekre 

meghatározza az együttműködési kereteket és a 

műszaki tartalmat a 2-es metró és a gödöllői hév 

összekötésének fejlesztésére. A megállapodás 

hatoldalú, a X., XIV., XVI., XVII. kerületek, a Fővárosi 

Önkormányzat és a kormányzati Budapest 

Fejlesztési Központ köti egymással… 

 

18. RENGETEGET BUKHAT, AKI ÍGY KEZD 

FELÚJÍTÁSBA: HIÁBA AZ INGYENMILLIÓK, EZ DURVÁN 

NYELI A PÉNZT (penzcentrum.hu 2021.11.23.) 

Ma Magyarországon 

egyértelműen kétarcú képet 

mutat az ingatlanfelújítási piac. 

Egyfelől a felújítási kedv 

rendkívül magas a lakosság körében, ugyanakkor 

az alapanyagár-drágulás, a szakemberhiány és a 

munkadíjak emelkedése egyaránt óvatosságra intik 

a renoválni vágyókat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://tinyurl.com/2p9er7zt
https://forbes.hu/penz/itt-a-naptar-mikor-lehet-bankolni-az-unnepek-idejen/
https://forbes.hu/penz/itt-a-naptar-mikor-lehet-bankolni-az-unnepek-idejen/
https://novekedes.hu/interju/kormanybiztos-mar-lehet-latni-az-epitoanyagoknal-nemi-arcsokkenest
https://novekedes.hu/interju/kormanybiztos-mar-lehet-latni-az-epitoanyagoknal-nemi-arcsokkenest
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211125/indulhat-megvan-a-megegyezes-a-2-es-metro-es-a-godolloi-hev-osszekoteserol-512758
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20211123/rengeteget-bukhat-aki-igy-kezd-felujitasba-hiaba-az-ingyenmilliok-ez-durvan-nyeli-a-penzt-1119595
https://index.hu/belfold/2021/11/30/adatok-ugyintezes-adatvaltozas-szolgaltatas-okmanyok-projekt-kozmuvek/

