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KORMÁNY 

ÉS HELYI RENDELETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 
 

1. VÁLTOZÓ ÉS ÁTMENETI SZABÁLYOK: 

VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS, BTK., TÁVMUNKAVÉGZÉS, 

HOME OFFICE, NYELVVIZSGA, LEJÁRÓ OKMÁNYOK 

ÉRVÉNYESSÉGE (jogaszvilag.hu 2021.12.14.) 

Változik, vagy eltérően kell alkalmazni több mint 40 

jogszabályt, köztük a Btk.-t, Be.-t, az Mt.-t, a 

Munkavédelmi tv.-t, a választási eljárásra illetve 

népszavazásra, a jogi személyekre, nyelvvizsgára 

vonatkozó normákat is… 

https://tinyurl.com/ynnc6xtz 

 

2. A KORMÁNY A VESZÉLYHELYZET MELLETT A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGET IS 

MEGHOSSZABBÍTOTTA (hvg.hu 2021.12.16.) 

A járványügyi készültség így már jövő június 18-ig 

van érvényben. De mi is ez?… 

https://hvg.hu/itthon/20211216_emmi_kormany_jar

vanyugyi_keszultseg_veszelyhelyzet 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

3. KORSZERŰ, ENERGIATAKARÉKOS SZELLŐZTETÉS 

SZÉLENERGIÁVAL (grox.hu 2021.12.) 

A GROX HUZATFOKOZÓ TURBINA a szél 

energiájának felhasználásával működik. A régi, 

nagy energiafogyasztású szellőzőmotorok 

cseréjével, a 

szellőzőrendszerek 

korszerűsítésével 

jelentős energia-, és 

költségmegtakarítás  

 

 

érhető el, a szélenergia optimális kihasználásával. 

A korszerűsítésről szóló kisfilmet az alábbi linken 

tekinthetik meg:  

https://www.grox.hu/grox_huzatfokozo_bemutato_

video_102 

 

4. ALACSONY BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG, GYORS 

MEGTÉRÜLÉS: (grox.hu 2021.12.) 

Általában 3-5 havi áramdíj már fedezi az átalakítást, 

de még a nagyobb beruházások is egy éven belül 

megtérülnek. A GROX turbinák zajtalanul 

üzemelnek, egészséges, friss levegőt biztosítanak 

napi 24 órában. 

A GROX hibrid rendszernél a szélturbinák motoros 

kiegészítéssel is bővíthetők, a szél energiáját 

maximálisan kihasználva. Az intelligens, szélfigyelő 

vezérlés biztosítja, hogy a 

30W-os, zajtalanul működő 

GROX BLDC motor kizárólag 

akkor kapcsol be, amikor a 

szélerősség nem elegendő, 

ezért rendkívül 

energiatakarékos. 

Környezetbarát, zöld beruházás, energetikai 

korszerűsítési pályázat keretén belül is 

támogatható. 

 

5. ÁLLAMI TÁVHŐ-MENTŐÖV: MOST VALÓBAN 

„CSAK” A 33 MILLIÁRDOS SEGÍTSÉG ÉRKEZIK 

(portfolio.hu 2021.11.25) 

Egy friss ITM-rendelet csak megteremtette a 

lehetőségét annak, hogy a távhőszektor 

nehézségeinek enyhítésére két irányból is 

reagálhasson a 

kormány, de a kettőből 

most csak az egyikkel, a 

költségvetési forrás 

juttatásával reagál …  

 

 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://tinyurl.com/ynnc6xtz
https://hvg.hu/itthon/20211216_emmi_kormany_jarvanyugyi_keszultseg_veszelyhelyzet
https://hvg.hu/itthon/20211216_emmi_kormany_jarvanyugyi_keszultseg_veszelyhelyzet
https://www.grox.hu/grox_huzatfokozo_bemutato_video_102
https://www.grox.hu/grox_huzatfokozo_bemutato_video_102
https://www.grox.hu/grox_huzatfokozo_bemutato_video_102
https://www.grox.hu/panel_es_tarsashaz_90
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211215/allami-tavho-mentoov-most-valoban-csak-a-33-milliardos-segitseg-erkezik-516312
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6. ÉGETIK A PÉNZT A MAGYAR OTTHONOK (24.hu 

2021.12.16.) 

Szakmai szempontból 

ambiciózus javaslatcsomag született az Európai 

Unió épületállományának energetikai 

korszerűsítésére, de számítani kell rá, hogy a 

tagállamok nem ilyen formában fogják 

elfogadni. Koritár Zsuzsanna, a Magyar 

Energiahatékonysági Intézet vezetője 

a Másfélfok sajtóklubján elemezte a tegnap 

megjelent javaslatokat… 

https://24.hu/tudomany/2021/12/16/europai-unio-

epuletenergetika-felujitas-lakasok-javaslatcsomag/ 

 

7. ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI ABLAK- ÉS 

AJTÓFELÚJÍTÁSRA TERÉZVÁROSBAN (tht.hu 

2021.12.09.) 

A terézvárosi önkormányzat pályázatot hirdet a 

kerületi lakosoknak a lakóhelyként bejelentett 

lakásuk fa nyílászárói felújításának, helyreállításának 

támogatására. A támogatás vissza nem térítendő 

támogatás, amelyet a munka elvégzését követően, 

a benyújtott elszámolás alapján - a rendeletben és 

a támogatási szerződésben foglaltak szerint - 30 

napon belül folyósít az önkormányzat a 

pályázónak… 

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

1389 

 

8. ÁTALAKÍTHAT-E KEDVE SZERINT BÁRMIT A 

TULAJDONOS, A SAJÁT LAKÁSÁN BELÜL? (tht.hu 

2021.12.07.) 

Mindenki rémálma vált 

valóra abban a 

társasházban, ahol a 

Kossuth Rádió Napközben 

című műsorának riportere 

készített interjút. Az egyik 

tulajdonos fölé új tulajdonostárs költözött, aki 

elégedetlen volt a lakás elrendezésével, ezért 

hosszú hónapokon át bontotta az aljzatot, s a 

födémben, új nyomvonalon vezetve a csatornát, 

vízvezetéket, az alatta lakó hálószobája fölé 

helyezte a fürdőszobáját, mellékhelyiségét… 

 

 

 

 

9. FELDARABOLNÁ BUDAPESTET MATOLCSY 

GYÖRGY, A KÜLSŐ KERÜLETEKET LEVÁLASZTANÁ A 

BELVÁROSRÓL, SZERINTE 600 EZER EMBERNÉL NEM 

KELL TÖBB LAKÓ A FŐVÁROSBA 

(budapestkornyeke.hu 2021.12.13.) 

A Magyar Nemzeti Bank 

elnöke, Matolcsi György 

szerint a jelenlegi 

Budapest egy 

kommunista maradvány, 

amit fel kell darabolni, 

hogy a modern időknek megfelelően, 

versenyképesen fejlődhessen. Állítja, az lenne az 

ideális, ha a főváros népessége nem lenne több 600 

ezer főnél, a külső kerületek pedig ismét önálló 

városok lennének… 

 

10. ELDURVULT A BUDAI TÁRSASHÁZI HÁBORÚ, 

HÁROMSZÁZEZRES HAVI DÍJRÓL KÜLDTEK PAPÍRT A 

LAKÓNAK (telex.hu 2021.12.02.) 

Súlyos konfliktus alakult ki egy 

budapesti, I. kerületi 

társasházban. Az egyik 

tulajdonos fokozatosan, 

néhány év alatt többségi 

befolyást szerzett a ház közgyűlésében, közte és a 

kisebbségbe szorult tulajok között hosszú jogi 

háborúskodás alakult ki. Többen is attól tartanak, 

el fogják veszíteni a lakásukat, mert nem tudják 

érvényesíteni az akaratukat a többség 

ellenében… 

 
   

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

11. A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS FOGALMA – 1. RÉSZ 

(jogaszvilag.hu 2021.12.15.) 

Most induló sorozatunkban a Wolters Kluwer 

gondozásában megjelenő Nagykommentár a 

bírósági végrehajtásról szóló törvényhez című 

kiadványból közlünk részleteket – elsőként a bírósági 

végrehajtás fogalmáról… 

https://tinyurl.com/58jc5e5k 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6686
https://masfelfok.hu/
https://24.hu/tudomany/2021/12/16/europai-unio-epuletenergetika-felujitas-lakasok-javaslatcsomag/
https://24.hu/tudomany/2021/12/16/europai-unio-epuletenergetika-felujitas-lakasok-javaslatcsomag/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1389
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1389
https://tinyurl.com/58jc5e5k
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1388
https://budapestkornyeke.hu/feldarabolna-budapestet-matolcsy-gyorgy-a-kulso-keruleteket-levalasztana-a-belvarosrol-szerinte-600-ezer-embernel-nem-kell-tobb-lako-a-fovarosba/
https://telex.hu/belfold/2021/12/02/kozos-koltseg-havi-kozel-300-ezer-lakhatas-tarsashaz
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12. MÓDOSUL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE A 

TÁVMUNKA SZABÁLYAI MIATT (jogaszvilag.hu 

2021.12.10.) 

A 2021. november 23-án a Parlamenthez benyújtott 

törvényjavaslat szerint a veszélyhelyzet során 

alkalmazott szabályokkal összhangban a Munka 

Törvénykönyvét és a Munkavédelmi Törvényt 

véglegesen módosítani tervezik 2022. január 1-jétől 

a távmunka szabályaira tekintettel. Dr. Szemán 

Péter, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners ügyvédi 

iroda munkajogi szakértője foglalja össze a tervezet 

lényegét… 

https://jogaszvilag.hu/napi/modosul-a-munka-

torvenykonyve-a-tavmunka-szabalyai-miatt/ 

 

13. JANUÁRTÓL ADHATÓ AZ ÚJFAJTA ADÓMENTES 

CAFETERIA, ELÉG MENŐ (napi.hu 2021.12.07.) 

A mostaninál is jobban áraszthatják el az utcákat a 

bringások, illetve a munkába járás trendjei is 

alaposan átalakulhatnak január 1. után. Életbe lép 

ugyanis egy jogszabály-módosítás, aminek nyomán 

a cégek adómentesen biztosíthatják 

munkavállalóik számára az elektromos kerékpárok 

magáncélú használatát. Egy magyar startup 

tarolhatja le a piacot… 

https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/cafeteria-

kerekpar-adomentes-bicaj-szja-munkavallalo-

munkaado.741703.html 

 

14. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ÉS 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TANÁCSADÓIRODA NYÍLIK A 

VÁROSHÁZÁN (december.hu 2021.12.07.) 

Lakossági tanácsadóiroda nyílik a Városháza 

ügyfélszolgálati irodáján. Az iroda a HungAIRy és 

a RenoPont projekteknek ad otthont, ahol szakmai 

tanácsadást lehet kapni a HungAIRy projekt 

levegőtisztaság-védelmi akcióival kapcsolatban. A 

RenoPont projekt pedig otthonfelújításban és 

energetikai korszerűsítésben segíti a felújítani 

vágyókat… 

https://telex.hu/belfold/2021/12/07/levegotisztasa

g-otthonfelujitas-budapest-varoshaza-

tanacsadoiroda 

 

 

 

 

15. MÁR CSAK PÁR NAPOD MARADT, HOGY 

LECSAPJ AKÁR 280 EZER FORINTNYI ÁLLAMI 

INGYENPÉNZRE (portfolio.hu 2021.12.16.) 

Sebesen közeledik az év vége, már csak két hét 

maradt arra, hogy maximálni tudjuk a nyugdíjcélú 

megtakarítási termékekkel elérhető állami 

adójóváírás mértékét, amely akár 280 ezer forintra is 

rúghat. Cikkünkben összeszedtük az egyes 

nyugdíjcélú termékek tulajdonságait, ahogyan azt 

is, mire érdemes figyelni, mik lehetnek a buktatók és 

mennyire kavarja meg a lapokat a jövő évi szja-

visszatérítés.… 

https://tinyurl.com/2p94f859 

 

EGYÉB: 

 

16. ÁRROBBANÁS ÉS BÉRROBBANÁS: OLYAN 

SPIRÁLBA KERÜL MAGYARORSZÁG, AMIT MINDENKI 

MEGEMLEGET (portfolio.hu 2021.12.17.) 

Elszállt az infláció, és jövőre 

is gyorsan emelkednek az 

árak, miközben a drasztikus 

minimálbér-emelés is 

préseli a vállalatokat. A 

legkisebb bérek gyors növelése ráadásul 

bértorlódáshoz is vezet, aminek elkerüléséhez a 

magasabb bérkategóriákban is érdemben emelni 

kell. Nem mellesleg a munkaerőhiány mellett újabb 

olajat önt az infláció tüzére a minimálbér 20%-os 

növelése, visszavetve a reálkeresetek emelkedését. 

Ez csak néhány probléma, ami megnehezíti a 2022-

es bértárgyalásokat… 

 

17. VESZÉLYBEN A TÁVHŐPIAC (szabadeuropa.hu 

2021.12.01.) 

Bajban vannak a távhőcégek a gázáremelkedés 

miatt, mivel a háztartásoknak csak a 

rezsicsökkentett hatósági áron adhatják a 

szolgáltatást, írja a 444.hu. Az országban több mint 

650 ezer lakásban van távfűtés, csak Budapesten 

240 ezer lakás fűtését érintheti a probléma... 

https://www.szabadeuropa.hu/a/tavfutes-gaz-

ara/31587221.html 

 

 
Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 

https://jogaszvilag.hu/napi/modosul-a-munka-torvenykonyve-a-tavmunka-szabalyai-miatt/
https://jogaszvilag.hu/napi/modosul-a-munka-torvenykonyve-a-tavmunka-szabalyai-miatt/
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/cafeteria-kerekpar-adomentes-bicaj-szja-munkavallalo-munkaado.741703.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/cafeteria-kerekpar-adomentes-bicaj-szja-munkavallalo-munkaado.741703.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/cafeteria-kerekpar-adomentes-bicaj-szja-munkavallalo-munkaado.741703.html
https://www.facebook.com/budapestmindenkie/posts/211552087822167
https://www.facebook.com/LIFEIPHUNGAIRY/?__cft__%5B0%5D=AZWXy0Oq6ylq8lrlZnGlPuEpWhu91nHncUu8WXzn-D3ir_3FBmchhHNJyRupDbGi-_0FAAyoIHzPl_Ki5p5lnbQQ83ICSH5h9kEkIp-kSrwW47N5iYRtTuXT_JhlCAlinKi_Ov7Tl12ZZr0k7GUJi1L-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/renopontotthonfelujitas
https://telex.hu/belfold/2021/12/07/levegotisztasag-otthonfelujitas-budapest-varoshaza-tanacsadoiroda
https://telex.hu/belfold/2021/12/07/levegotisztasag-otthonfelujitas-budapest-varoshaza-tanacsadoiroda
https://telex.hu/belfold/2021/12/07/levegotisztasag-otthonfelujitas-budapest-varoshaza-tanacsadoiroda
https://tinyurl.com/2p94f859
https://www.szabadeuropa.hu/a/tavfutes-gaz-ara/31587221.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tavfutes-gaz-ara/31587221.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211217/arrobbanas-es-berrobbanas-olyan-spiralba-kerul-magyarorszag-amit-mindenki-megemleget-516442

