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KORMÁNY ÉS HELYI 

RENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 
 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 9. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.03.08.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/39–41. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. E heti összeállításunkban járványügyi, 

építésügyi és foglalkoztatás felügyeleti kérdésekről, 

valamint a közjegyzői ügyviteli szabályok 

módosulásáról olvashatnak… 

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

2021-10-het/ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT 

 ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

2. KÖTELEZŐ HŐSZIGETELÉSI VASTAGSÁGOK 

2021-BEN (orszagos-tanusito-kozpont.hu) 

Ebben a cikkben ismertetjük azokat a hőszigetelési 

vastagságokat, amelyek mellett az 

épületszerkezetek elérik a jogszabályban 

megfogalmazott közel nulla 

energiaigény előírásait, amelyek 

kötelezően alkalmazandóak új 

épületek építésekor...  

 

3. EZERMILLIÁRDOKAT DOBTUNK KI 5 ÉV ALATT AZ 

ABLAKON A ROSSZ LAKÁSFELÚJÍTÁSOKKAL (mehi.hu) 

Évi 100-130 ezer lakóépület energetikai 

(mély)felújítására lenne szükség ahhoz, hogy 

Magyarország valóban elérje 2050-ig a törvénybe 

foglalt klímasemlegességet....  

https://mehi.hu/hir/ezermilliardokat-dobtunk-ki-5-ev-

alatt-az-ablakon-a-rossz-lakasfelujitasokkal 

 

 

 

4. DÉN MÁTYÁS ANDRÁS: A TÁRSASHÁZAK 5 

LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA (tht.hu 2021.03.11.) 

A társasházaknak 5 fő problémája van 

Magyarországon: a rossz általános műszaki állapot, 

a fragmentált, töredezett tulajdonosi szerkezet, a 

bankok hitelezési hajlandósága, a rossz társasházi 

törvény és sok helyen a professzionális 

társasházkezelés hiánya… 

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

1222 

 

5. KÖZGYŰLÉS NINCS, DE A KÖZÖS DÖNTÉS 

LEHETŐSÉGE ADOTT (tht.hu 2021.03.16.) 

A COVID miatti kényszerű kijárási korlátozások 

idején sokan felújításra lakásszépítésre vállalkoznak 

ezekben az időkben. A társasházakban élőknek ez 

több kötöttséget jelent, mint a családi házban 

lakóknak, különösen, ha közös területeket is 

érintenek a munkák vagy, ha más ügyekben 

közösen kell dönteniük, mert az ezekhez szükséges 

közgyűléseket törvényesen nem lehet megtartani… 

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

1223 

 

6. GAZDAGRÉT FELÉPÍTÉSÉRŐL 40 ÉVE DÖNTÖTTEK 

VÉGLEGESEN! (pestbuda.hu 2021.03.10.) 

Budapest nyugati határában, a XI. 

kerületben áll egy lakótelep, 

amelynek életét egy nagysikerű 

szappanopera keretében a 

televízió képernyőjén is nyomon követhettük az 

1980-as és 1990-es években. Gazdagrét 

megépítéséről 40 éve, 1981 márciusában döntöttek 

véglegesen… 

 

7. A HATVAN ÉVE, EGY NYOMORTELEP HELYÉN 

ÉPÜLT FEL BUDAPEST ELSŐ LAKÓTELEPE - KÉPEK 

(origo.hu 2021.03.15.) 

Mintegy hat évtizeddel ezelőtt indult meg az Üllői út 

melletti területen húzódó néhai Mária Valéria-telep 

felszámolása, amelynek helyén a három 

metrómegállónyi hosszúságban elnyúló József  

 TECHNIKAI JAVASLAT:  

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

 

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-10-het/
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-10-het/
https://mehi.hu/hir/ezermilliardokat-dobtunk-ki-5-ev-alatt-az-ablakon-a-rossz-lakasfelujitasokkal
https://mehi.hu/hir/ezermilliardokat-dobtunk-ki-5-ev-alatt-az-ablakon-a-rossz-lakasfelujitasokkal
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1222
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1222
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1223
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1223
https://orszagos-tanusito-kozpont.hu/blog/hoszigeteles-vastagsagok
https://pestbuda.hu/cikk/20210310_gazdagret_felepiteserol_40_eve_dontottek_veglegesen
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Attila-lakótelep jött létre. Az első panelház éppen 60 

évvel ezelőtt készült itt el, amivel megkezdődött a 

panelkorszak Budapesten… 

https://www.origo.hu/gazdasag/20210311-jozsef-

attila-lakotelep-az-elso-panelhaz-

budapesten.html?pIdx=1 

 

8. JÖNNEK AZ INGYENMILLIÓK A 

TÁRSASHÁZAKHOZ, DE KELL HOZZÁ EGY MÉRETES 

ÖNERŐ (privatbankar.hu 2021.03.16.) 

Három milliárd forintot oszt szét a szaktárca a 

társasházak között a fűtés korszerűsítésére. Biztos, 

hogy csak kevés lakóközösség tudja előteremteni a 

magas önerőt, mivel nagyon szűkültek a bevételi 

forrásaik… 

https://privatbankar.hu/cikkek/ingatlan/jonnek-az-

ingyen-milliok-a-tarsashazakhoz-de-kell-hozza-egy-

meretes-

onero.html?utm_source=rss&utm_medium=referral 

 

9. INDUL A LAKÁSFELÚJÍTÁSI BOOM: 

ÓVATOSAN A KÓKLEREKKEL ÉS A 

FÉLKONTÁROKKAL! (telex.hu 2021.03.16.) 

 Tagadhatatlan, hogy sok pozitívuma van a 

méretes kormányzati lakásfelújítási ösztönzésnek. 

Fehéredhet az építőipar, javulhat az 

energiahatékonyság, itthon is perspektívát 

találhatnak a külföldön sokszor megalázó 

körülmények között élő magyar szakik. Csak éppen 

nincsen elég munkás kéz, 

drága az anyag, és 

mindenkinek meg kell tanulnia 

jól szerződni, ügyesen 

szervezni… 

 

10.  MI SEGÍT A TŰZOLTÓKNAK TÁRSASHÁZI 

TŰZESETBEN? (haon.hu 2021.03.15.) 

Mindig meg kell győződniük 

arról, hogy a lakásban senki 

sem tartózkodik... „Nagyon 

gyakori tapasztalat, hogy egy lakástűz miatt füsttel 

telítődik a lépcsőház, és beszivárog a füst a 

lakásokba is, az ott lakók pedig inkább bent 

maradnak, és nem törekednek arra, hogy minél 

hamarabb kijussanak az épületből.”… 

 

 

11. KERESIK A KERÜLET LEGSZEBB VIRÁGOS 

ABLAKÁT, BALKONJÁT (6.kerulet.ittlakunk.hu 

2021.03.16.) 

Versenyt hirdet az önkormányzat; 

várják a legszebb, növényekkel 

díszített balkonokról, ablakokról a 

fotókat… 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

12. MÁR ELÉRHETŐEK A NAV HONLAPJÁN A 

BEVALLÁSTERVEZETEK (index.hu 2021.03.16.) 

Elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

honlapján a bevallástervezetek – közölte 

Facebook-oldalán Varga Mihály 

pénzügyminiszter… 

https://index.hu/gazdasag/2021/03/16/nav-

bevallas-varga-mihaly/ 

 

13. AKKOR IS LEHET IGÉNYELNI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI 

TÁMOGATÁST, HA EGY KISKORÚ NEVÉN VAN AZ 

INGATLAN (24.hu 2021.03.16.) 

A felújított ingatlant pedig 180 napon belül is el 

lehet adni… 

https://24.hu/kozelet/2021/03/16/otthonfelujitasi-

program-kiskoru-gyerek-szulo-tulajdon-novak-

katalin/ 

 

14. MENNYI JUTTATÁS FIZETENDŐ MÁRCIUS 8-

TÓL AZ OTTHON MARADÓ MUNKAVÁLLALÓKNAK? 

 (szakszervezetek.hu 2021.03.10.) 

A kormány a koronavírus-járvány alatt hozott eddigi 

legszigorúbb közegészségügyi célú intézkedése a 

március 8-tól 22-ig elrendelt általános üzletzárás, 

továbbá az óvodák és általános iskolák április 7-ig 

tartó bezárása. Ez az ún. szigorított védekezési 

intézkedés a juttatások szempontjából két 

munkavállalói csoportot is érint:… 

https://szakszervezetek.hu/8-kiemelt-hirek/25769-

mennyi-juttatas-fizetendo-marcius-8-tol-az-otthon-

marado-munkavallaloknak-2 
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15. ÁPRILIS ELSEJÉTŐL MINDENT LÁT A NAV 

(ado.hu 2021.03.18.) 

Április 1-től minden számlát, még a 

magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az 

adóhivatal; március 31-én véget ér a 

zökkenőmentes átállásra biztosított, három 

hónapos szankciómentes időszak – közölte Izer 

Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős 

államtitkára… 

https://ado.hu/szamvitel/aprilis-elsejetol-mindent-

lat-a-nav/ 

 

16. NAV-FIGYELŐ 10. HÉT: VESZÉLYHELYZETI 

ADÓZÁSI KÖNNYÍTÉSEK (ado.hu 2021.03.08.) 

1. Gyakori kérdések és válaszok az szja-

bevallásról 2020-ra vonatkozó 

személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának 

és az adó megfizetésének határideje 2021. május 

20.A NAV a nyilvántartásában szereplő, a 

munkáltatói, kifizetői bevallásokban, 

adatszolgáltatásokban érkezett adatok alapján 

2021-ben is külön kérés nélkül elkészíti a 

magánszemélyek adóbevallási tervezetét…  

 

https://ado.hu/ado/nav-figyelo-10-het-

veszelyhelyzeti-adozasi-konnyitesek/ 

 

EGYÉB: 

 

17.   STOPPOLNÁK A KIVÁNDORLÁST 

BUDAPESTRŐL (nepszava.hu 2021.03.13.) 

 A kollektív lakástulajdonban látja a jövőt a főváros, 

de nem szocialista, hanem 

nyugati minta alapján. A cél: 

legyenek megfizethető árú 

lakások Budapesten… 

 

18.  TÉR-KÉP, 2019  (ksh.hu 2021.02.) 

Kiemelt téma: A lakáspiaci folyamatok területi 

egyenlőtlenségei… 

1.A KORONAVÍRUS OKOZTA JÁRVÁNY HATÁSA A 

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYAMATOKRA 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_

kep_2019.pdf 

 

 

 

Felelős kiadó: 

Vass Ferenc elnök 
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