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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 9. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.03.08.) 

E heti összeállításunkban kizárólag a koronavírus-

járvánnyal összefüggő jogalkotással foglalkozunk… 

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

2021-9-het/ 

 

2. A BÍRÓSÁGOK MUNKARENDJE IS VÁLTOZIK 

EGY ÚJ KORMÁNYRENDELET SZERINT (hvg.hu 

2021.03.06.) 

Általában nem lesznek 

bírósági tárgyalások a 

„szigorított védekezés” 

idején – mondja ki egy 

szombati kormányrendelet...  

 

3. A FŐVÁROS ELFOGADTA AZ ÚJ CIVIL 

RENDELETET (nonprofit.hu 2021.03.04.) 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

rendelete a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi 

civil szervezetek együttműködéséről… 

https://www.nonprofit.hu/hirek/A-fovaros-

elfogadta-az-uj-civil-rendeletet 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

4. ZSÁKUTCÁBA KERÜLTEK A 

LAKÁSSZÖVETKEZETEK? (feol.hu 2021.03.07.) 

Lelassultak a társasházak felújítási lehetőségei, noha 

pályázatok vannak. Ennek okairól szólt Lénárt István, 

az egyik fehérvári szövetkezet elnöke...  

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/zsakutcaba-

kerultek-a-lakasszovetkezetek-4734967/ 

5. FENSÉGES KERTET ALAKÍTOTTAK KI 5 ÉV ALATT A 

LAKÓK EGY ZUGLÓI BÉRHÁZ UDVARÁN 

(welovebudapest.com 2021.03.01.) 

Öt éve a több mint 

100 éves, gangos, 

háromemeletes 

bérház udvarán 

csupán kő volt, semmi más. Ma hangulatos kert 

fogadja a betérőt – a lakók a lebetonozás 

alternatívájaként választották a nehezebbik utat, a 

kétkezi munkát...  

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

6.  3 VÉSZJÓSLÓ JEL, HOGY HIBÁSAN MÉRHET A 

VÍZÓRÁD: A FELÜLVIZSGÁLAT ELŐTT MAGAD IS 

ELLENŐRIZHETED, DE NEM MINDEGY, HOGYAN 

(femina.hu 2021.03.07.) 

A vízórahibát laikusként is lehet 

észlelni, és vizsgálat kérhető a 

hiba alátámasztására. Ivás, főzés, 

fürdés, mosogatás, WC-öblítés, 

mosás és takarítás - ezernyi dolog van, amiért 

megnyitjuk a csapot, aminek a vízszámlán szereplő 

fizetendő összeg a következménye...  

 

7. SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS A 

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓKNÁL (24.hu 2021.03.06.) 

Hétfőtől március 22-ig 

felfüggeszti a személyes 

ügyintézést, és digitális 

platformokon – online, 

telefonon, illetve e-mailben – várja a 

megkereséseket a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (MEKH), az ELMŰ-ÉMÁSZ 

energiacég és a MVM Next Energiakereskedelmi 

Zrt. és az E.ON Hungária Csoport – tudatták a 

cégek… 

 

 

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

vagy a képre, vagy a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 
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8. KÖTELEZŐ VILLAMOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT A 

LAKÁSÁBAN, NYARALÓJÁBAN ÉS A 

MUNKAHELYÉN?(miosz.hu 2021.03.01.) 

Az ingatlan vásárlásakor, bérbeadásakor már szinte 

minden ingatlantulajdonos találkozott azzal a 

kötelezettséggel, hogy ezen esetekben energetikai 

tanúsítványt kell készíteni, és azt a vevő, bérlő 

részére át kell adni. Azonban kevesebben ismerik 

azt a másik kötelezettséget, amely az ingatlanok 

elektromos hálózata tekintetében terheli a 

tulajdonost, és folyamatosan meg is kell ennek 

felelnie… 

https://www.miosz.hu/hirek/kotelezo-villamossagi-

felulvizsgalat-a-lakasaban-nyaralojaban-es-a-

munkahelyen/ 

 

9. ITT A TAVASZ, ÚJRA ZÖLDÜLNEK A 

SZOMSZÉDJOGOK! (index.hu 2021.03.07.) 

Zavarja a szomszéd grillezése, zenehallgatási 

szokása, áthajló gyümölcsfája, állandóan ugató 

kutyája, zajos építkezése? Üdvözöljük a 

szomszédjogok világában!… 

https://index.hu/belfold/2021/03/07/itt-a-tavasz-

ujra-zoldulnek-a-szomszedjogok-/ 

 

10. A GDPR EGYSZERŰEN KIS-ÉS 

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK (bkik.hu 2021.03.08.) 

Kézikönyv segíti a kkv-k GDPR (az általános 

adatvédelmi rendelet) elveknek való 

megfelelését… 

https://bkik.hu/hu/hirek/a-gdpr-egyszeruen-kis-es-

kozepvallalkozasoknak 

 

11. TOVÁBBRA SEM SZÜKSÉGES A LEJÁRÓ 

OKMÁNYOK MIATT KORMÁNYABLAKBA MENNI 

(kormanyablak.hu 2021.03.08.) 

Nem befolyásolják a 

kormányablakok nyitvatartását a 

március 8-ától életbe lépő 

szigorítások, azonban a 

kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy 

csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel 

keressék fel a kormányablakokat, és lehetőség 

szerint válasszák az elektronikus ügyintézési 

lehetőségeket… 

 

12.    BUDAPEST HULLADÉKUDVARAI  

A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok 

anyagában történő hasznosítási arányának 

javítása, valamint a veszélyes hulladékok 

környezetbe jutásának megakadályozása. Jelenleg 

17 udvar üzemel Budapesten… 

https://www.fkf.hu/storage/app/media/Kiadvanyo

k/hulladekudvar-20191216.pdf 

 

13. INGYEN TANÁCSADÁSSAL SEGÍT A MÉRNÖKI 

KAMARA A REZSI CSÖKKENTÉSÉBEN (telex.hu 

2021.03.08.) 

Elérhető a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 

ingyenes, online energetikai tanácsadása – áll a 

Telexnek eljuttatott közleményükben. Ahogy 

korábban írtuk, Magyarországon a legtöbb lakás 

energetikailag nincs a leghatékonyabban 

összerakva, aminek több oka is lehet… 

https://telex.hu/belfold/2021/03/08/mmk-ingyenes-

energetikai-tanacsadas-itm 

EGYÉB: 

 

14.   OTP BANK: CSALÓK TERJESZTIK EZT AZ 

ÜZENETET, SEMMIKÉPP SE NYISD MEG  (startlap.hu 

2021.03.06.) 

 Ismét nagy mennyiségű e-mailt küldtek ki csalók 

visszaélve az OTP Bank nevével és arculati 

elemeivel. Ha valaki a képen látható levelet kap, 

érdemes törölnie… 

https://www.startlap.hu/vasarlas/otp-bank-csalok-

terjesztik-ezt-az-uzenetet-semmikepp-se-nyisd-

meg/ 

15.  HOME OFFICE – TUDNI KELL KIKAPCSOLNI, 

HOGY LEHESSEN KIKAPCSOLÓDNI (jogaszvilag.hu 

2021.03.05.) 

A távmunkának nemcsak előnyei lehetnek: 

kibillentheti a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyt. Ezt kutatási eredmények is igazolják… 

https://jogaszvilag.hu/eletmod/home-office-tudni-

kell-kikapcsolni-hogy-lehessen-kikapcsolodni/ 

 

 
Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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