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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 6. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.02.15.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/19–21. számú Magyar 

Közlönyökben megjelent újdonságok válogattunk.  

E heti összeállításunkban a koronavírus-járvánnyal 

összefüggő legújabb szabályozásról olvashatnak… 

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

2021-6-het/ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. GEOTERMÁLIS TÁVFŰTÉSI RENDSZERT 

ALAKÍTOTTAK KI MÁTÉSZALKÁN (portfolio.hu 

2021.02.15.) 

Környezetbarát, geotermális energiát hasznosító 

távfűtési rendszer kezdi meg működését a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán - közölte a 

szolgáltató távhőtermelői engedélyét kiadó 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(MEKH) hétfőn az MTI-vel...  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/geoter

malis-tavfutesi-rendszert-alakitottak-ki-mateszalkan-

469882?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio

_linkek&utm_campaign=hiraggregator 

 

3. A PANELKORSZAKOT MUTATJA BE A CSABAI 

MÚZEUM ÚJ KIÁLLÍTÁSA (beolk.hu 2021.02.11.) 

Pálmafás egzotikus környezet 

vagy éppen trópusi vízesés a 

falakon, mellette pedig faborítást  

 

 

 

 

 

 

 

imitáló Orion televízió, rongyszőnyeg és piros műbőr 

fotelek. Csak néhány a retró, posztszocialista 

időszak panellakásainak „alapfelszerelései közül”, 

melyeket hamarosan megidéz egy kiállítás… 

 

4. BETELIK A KIVITELEZŐK HATÁRIDŐNAPLÓJA 

(vg.hu 2021.02.15.) 

A kivitelezők szerint már a beltéri munkálatoknál is 

négy hónapon túli vállalási idők jellemzik a 

lakásfelújítási piacot, miközben széles skálán 

szóródik a tervezett áremelés mértéke… 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-

hirek/betelik-a-kivitelezok-hataridonaploja-2-

3556792/ 

 

5. A LEHEL RADIÁTORGYÁR CÉGCSOPORT 

TÁJÉKOZTATÓJA  

az Otthon Melege Program Radiátorcsere 

alprogram keretén belül megvalósítható 

fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban: 

A LEHEL Radiátorgyár 

cégcsoport az Otthon 

Melege Program 2 keretén 

belül a Radal/Alutherm 

radiátorok LEHEL Viking 

radiátorokra való cseréjén 

felül vállalja, a társasházak 

fűtéskorszerűsítésének 

teljeskörű lebonyolítását a 

pályázatírástól a hitelközvetítésen és gépészeti 

szerelésen keresztül a költségosztók beszereléséig és 

üzemeltetéséig bezáróan.  

A LEHEL Radiátorgyár és a MOM Zrt. 2020-ban 

megalapította a MOM-LEHEL Költségosztó Kft.-t, 

amelynek keretén belül vállalja a társasházak víz- és 

fűtési költségeinek okos mérését és költségosztását. 

https://lehelradiator.hu/otthon-melege-program 

 

 

 

 

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

vagy a képre, vagy a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 

 

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-6-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-6-het/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/geotermalis-tavfutesi-rendszert-alakitottak-ki-mateszalkan-469882?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/geotermalis-tavfutesi-rendszert-alakitottak-ki-mateszalkan-469882?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/geotermalis-tavfutesi-rendszert-alakitottak-ki-mateszalkan-469882?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210215/geotermalis-tavfutesi-rendszert-alakitottak-ki-mateszalkan-469882?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/betelik-a-kivitelezok-hataridonaploja-2-3556792/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/betelik-a-kivitelezok-hataridonaploja-2-3556792/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/betelik-a-kivitelezok-hataridonaploja-2-3556792/
https://lehelradiator.hu/otthon-melege-program
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-panelkorszakot-mutatja-be-a-csabai-muzeum-uj-kiallitasa-3682243/
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ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6. PROHUMAN: A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 

EMELÉSE A MINIMÁLBÉRNÉL IS TÖBBEKET ÉRINT 

(ado.hu 2021.02.16.) 

Általában a minimálbér kerül előtérbe az éves 

bérmegállapodások kapcsán, azonban a 

Prohuman becslése szerint Magyarországon 

jelenleg a garantált bérminimum nagyjából kétszer 

annyi ember pénztárcáját érintheti közvetlenül, mint 

a minimálbér – olvasható az Adó Onlinehoz 

eljuttatott közleményükben...  

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

garantalt-berminimum-emelese-ketszer-annyi-

embert-erinthet-kozvetlenul-mint-a-minimalbere/ 

 

7. NAV-FIGYELŐ, 6. HÉT: MEGJELENTEK A 

MEGEMELT MINIMÁLBÉRREL KAPCSOLATOS 

LEGFONTOSABB  TUDNIVALÓK (ado.hu 2021.02.15.) 

Megemelt minimálbérhez kapcsolódó gyakorlati 

kérdések… 

Ha egy adójogszabály az év első napján hatályos 

minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz, és 

a magasabb összegű minimálbér, garantált 

bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget 

csökkenti, vagyis kevésbé terhessé teszi, akkor a 

fizetési kötelezettség megállapításánál – 

csökkentésénél – a megemelt összegeket már 2021. 

január 1-től alkalmazni lehet… 

https://ado.hu/ado/nav-figyelo-6-het-

megjelentek-a-megemelt-minimalberrel-

kapcsolatos-legfontosabb-tudnivalok/ 

 

8. M-LAP: JELENTŐS VÁLTOZÁS AZ 

ÁFABEVALLÁSBAN (uzletem.hu 2021.02.15.) 

2021. január 1-től az 

áfabevallás részeként 

kezelendő belföldi összesítő 

jelentésekben (M-lap) 

jelentős változás történt. A 

módosítás minden adóalanyt érint, aki belföldi 

partnereitől olyan végszámlát kap, amelynek volt 

korábban előlegszámlája és jelentési kötelezettség 

alá esik – hívja fel a figyelmet az RSM Hungary… 

 

9. FÉLLÁBAS AZ ELLENŐRZÉS – ELLEHETETLENÍTETT 

FOGYASZTÓVÉDELMI TÁRSADALMI SZERVEZETEK 

 (nepszava.hu 2021.02.10.) 

Az elmúlt tíz évben a civil fogyasztóvédelem 

jelentősége csökkent, aminek 

a csalók és az eladói oldalon 

levők a haszonélvezői, a 

vásárlók kevésbé… 

 

 

10. TÉNYLEG TRÜKKÖZNEK A VEZETÉKES GÁZZAL? 

EZÉRT FORR FEL OLYAN LASSAN A VÍZ VALÓJÁBAN! 

(penzcentrum.hu 2021.02.14.) 

Évről évre visszatérő téma a téli időszakban a gáz 

minősége. Amikor a fogyasztók úgy érzékelik, több 

időre van szükség ahhoz, hogy egy lábasban 

felforrjon a víz, hajlamosak arra gondolni: a 

szolgáltató trükközik a gáz minőségével; levegővel 

keveri azt, vagy alacsonyabb fűtőértékű gázt ad el 

ugyanolyan áron… 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/tenyleg-

trukkoznek-a-vezetekes-gazzal-ezert-forr-fel-olyan-

lassan-a-viz-valojaban.1110832.html 

 

 

11. CSALÓKRA FIGYELMEZTET A HIVATAL: EZEKRE 

ÜGYELJ A VÍZ-, GÁZ-, VILLANYÓRA CSERÉNÉL 

  (penzcentrum.hu 2021.02.16.) 

Jóllehet a járvány ideje alatt a munkatársak és a 

fogyasztók egészségének védelme érdekében 

minden szolgáltató igyekszik a minimálisra 

csökkenteni a személyes találkozások számát, mégis 

vannak olyan kötelező, határidős munkálatok, 

amelyeket ebben az időszakban is el kell végezni.  

Otthon Melege Program  

A pályázatokat 2021. március 16-tól 

lehet benyújtani a rendelkezésre álló 

forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. 

augusztus 31-ig. A pályázati kiírás és 

útmutató 

a https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6

RVPIN.html oldalon érhető el 

lehelradiator.hu 

https://ado.hu/munkaugyek/prohuman-a-garantalt-berminimum-emelese-ketszer-annyi-embert-erinthet-kozvetlenul-mint-a-minimalbere/
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https://ado.hu/munkaugyek/prohuman-a-garantalt-berminimum-emelese-ketszer-annyi-embert-erinthet-kozvetlenul-mint-a-minimalbere/
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html
https://ado.hu/ado/nav-figyelo-6-het-megjelentek-a-megemelt-minimalberrel-kapcsolatos-legfontosabb-tudnivalok/
https://ado.hu/ado/nav-figyelo-6-het-megjelentek-a-megemelt-minimalberrel-kapcsolatos-legfontosabb-tudnivalok/
https://ado.hu/ado/nav-figyelo-6-het-megjelentek-a-megemelt-minimalberrel-kapcsolatos-legfontosabb-tudnivalok/
https://www.penzcentrum.hu/otthon/tenyleg-trukkoznek-a-vezetekes-gazzal-ezert-forr-fel-olyan-lassan-a-viz-valojaban.1110832.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/tenyleg-trukkoznek-a-vezetekes-gazzal-ezert-forr-fel-olyan-lassan-a-viz-valojaban.1110832.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/tenyleg-trukkoznek-a-vezetekes-gazzal-ezert-forr-fel-olyan-lassan-a-viz-valojaban.1110832.html
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6RVPIN.html
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/6RVPIN.html
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/m-lap-jelentos-valtozas-az-afabevallasban
https://nepszava.hu/3109206_fellabas-az-ellenorzes--ellehetetlenitett-fogyasztovedelmi-tarsadalmi-szervezetek
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Ilyen például a háztartások fogyasztását mérő 

berendezések cseréje. A MEKH szakemberei 

összegyűjtötték, mire érdemes figyelni a mérőcsere 

alkalmával… 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/csalokra-

figyelmeztet-a-hivatal-ezekre-ugyelj-a-viz-gaz-

villanyora-cserenel.1110936.html 

 

12.    AZ OTTHONRÓL VÉGZETT MUNKA JOGI ÉS 

ADÓZÁSI KÉRDÉSEI: AZ ELMÚLT EGY ÉV 

TAPASZTALATAI  (uzletem.hu 2021.02.12.) 

A kormány február 22-ig meghosszabbította a 

’home office rendelet’ hatályát, amely a második 

hullám eleje óta lehetővé teszi, hogy a 

munkavállalókkal a cégek egyedileg 

állapodhassanak meg a távmunkavégzés 

feltételeiről. A rendelet ráadásul adómentessé teszi 

a munkavállalóknak az otthoni munkavégzéshez 

kapcsolódóan nyújtott költségtérítést. A 

meghosszabbítással együtt lassan egy éve 

biztosított az otthoni munkavégzés jogszabályi 

háttere, mégis több kérdés is felmerül… 

https://uzletem.hu/munkaeropiac/az-otthonrol-

vegzett-munka-jogi-es-adozasi-kerdesei-az-elmult-

egy-ev-tapasztalatai 

 

13. VÉGRE JÖN AZ UTOLSÓ ÓRAÁTÁLLÍTÁS? 

(novekedes.hu 2021.02.14.) 

Jövő hónapban egy órával rövidebb lesz az utolsó 

vasárnap. Hogy ezután lesz-e még óraátállítás azt 

nem tudni biztosan… 

https://novekedes.hu/elemzesek/vegre-jon-az-

utolso-oraatallitas 

 

EGYÉB: 

 

14. ÚJ ENERGIACÍMKÉK: A LEGFONTOSABB 

TUDNIVALÓK (üzletem.hu 2021.02.12.) 

A változásra az Európai Unió már tavaly felhívta a 

figyelmet, viszont a 2020. novemberétől már 

megjelenő új címkék mellett mankóként segíthették 

a vásárlókat a régiek. Idén március 1-től azonban 

már hiába keressük a sok „+” jelzést a háztartási  

 

 

 

nagygépeken, sőt, már az „A” osztályú besorolás is 

kevesebb lesz. Hogyan érdemes tájékozódni az új 

káoszban? A MediaMarkt segít eloszlatni a 

kétségeket.… 

https://uzletem.hu/fogyasztovedelem/uj-

energiacimkek-a-legfontosabb-tudnivalok 

 

15. BUDAPESTEN MÁR HAMARABB LEHET 

ÉRTÉKESÍTENI EGY CSALÁDI HÁZAT, MINT EGY 

TÉGLALAKÁST  (hvg.hu 2021.02.11.) 

 A paneleket továbbra is 

hamar el lehet adni, a 

téglaépítésű lakásokat 

viszont egyre nehezebb… 

 

16.  MILLIÓS BUKÓ IS LEHET A LAKÁSFELÚJÍTÁS 

VÉGE (uzletem.hu 2021.02.12.) 

Akár több millió forintot is elveszíthet az, aki – bár élni 

tud a lakás-felújítási támogatással – a folyósításhoz 

szükséges feltételeket nem megfelelően teljesíti – 

hívja fel a figyelmet a Bank360.… 

https://uzletem.hu/palyazat/millios-buko-is-lehet-a-

lakasfelujitas-vege 

 

17. ELENGEDHETETLEN TEENDŐK AZ ONLINE 

BIZTONSÁG ELŐSEGÍTÉSE VÉGETT (novekedes.hu 

2021.02.14.) 

Az online adatbiztonság egyre inkább 

kulcskérdéssé válik, úgyhogy célszerű minél több 

energiát beletenni ebbe a fajta védelmi 

mechanizmusba. Ezzel elkerülhetjük ugyanis, hogy 

az adataink illetéktelenek kezébe kerüljenek… 

https://novekedes.hu/hirek/elengedhetetlen-

teendok-az-online-biztonsag-elosegitese-vegett 

 

18. A NAP- ÉS SZÉLERŐMŰVEK MEGMUTATTÁK, 

MIÉRT FONTOSAK A MAGYAR ÁRAMELLÁTÁSBAN 

(portfolio.hu 2021.02.14.) 

A csütörtöki rekord után 

pénteken is igen magasan 

alakult Magyarország 

áramfogyasztása… 

 

 

 Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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