
   

 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. ÚJ KÖTELEZETTSÉGET KAPNAK A TÁRSASHÁZAK, 

NÉHÁNY AUTÓS ÖRÜLNI FOG (infostart.hu 

2022.01.14.) 

Kötelező lett villanyautó-töltőt telepíteni, vagy a 

későbbi töltőtelepítést 

előkészíteni minden új építésű 

(vagy felújított) épületben. 

Régi épületekben csak 3 év 

múlva kell töltőt telepíteni… 

 

2. FOGYASZTÓVÉDELMI TÁRSADALMI 

SZERVEZETEK HELYZETE (feosz.hu 2022.01.11.) 

2022. január 13-án került sor a Fogyasztóvédelmi 

Egyesületek Országos Szövetségének 

kezdeményezésére az ITM egyes fogyasztóvédelmi 

területek felett szakmai ellenőrzést ellátó 

fogyasztóvédelmi helyettes államtitkársága között 

arra az egyeztetésre, melynek témája a 

fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelenlegi 

és jövőbeni helyzete volt, tekintettel arra, hogy a 

jelenlegi szabályozás alapján a helyettes 

államtitkársághoz tartozik többek között a 

fogyasztóvédelem civil területe, a 

Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályainak 

szakmai irányítása mellett… 

https://feosz.hu/hirek/2022/01/18/fogyasztovedelm

i-tarsadalmi-szervezetek-helyzete/ 

 

3. HAJNALI HÁROMKOR MEETING, HOME OFFICE-

BAN – A SZOMSZÉD IS SZÓT KAP? (tht.hu 2022.01.18.) 

Alapvetésként 

leszögezhetjük, hogy a 

társasházi lakások nem 

irodának épültek, ezért 

a laza home office 

elnevezés a 

mindennapokban jelenthet feszültségforrást. A 

nemzetközi cégeknél például természetes, hogy 

különböző időzónában „meetingelnek" 

egymással a munkatársak, amit a szomszéd 

kihangosítva élvezhet hajnali háromkor… 

 

 

 
 

 

 

4. ÜGYVÉDI KÉPZŐ CENTRUM (youtube.com 

2022.01.13.) 

Jogoskodó 5. rész - A közös képviselő karakter 

gyilkosságának kísérlete 

https://www.youtube.com/watch?v=l5HmU2w_cTc 

 

 
 

 

 
   

 

5. FIGYELEM – MEGÚJULT A NAV OLDALA 

(minositettkonyvelok.hu 2022.01.16.) 

Megújult a NAV oldala 2022.01.15-én éjjel. Amikor 

először megláttam, az jutott eszembe, hogy 

„letisztult, egyszerű”. Szerintem sokkal átláthatóbb, 

mint a régi oldal, ráadásul sok fontos információhoz 

nem kell sokat kattintani és mindent könnyebben 

meg lehet találni. Például a legfrissebb információs 

füzetek, nyomtatványok, két hónap 

üzemanyagárai, a jegybanki alapkamat rögtön a 

főoldalon látható… 

https://www.minositettkonyvelok.hu/figyelem-

megujult-a-nav-oldala/ 

 

6. ÖN IS KAPOTT MÁR NAV-FIGYELMEZTETÉST 

ONLINE SZÁMLAHIBÁK MIATT? (uzletem.hu 

2022.01.16.) 

Az adóhatóság levélben keresi meg azokat a 

társaságokat és fejlesztő cégeket, ahol hibás 

adatszolgáltatásokat tapasztal. A javítás azonban 

nehézségekbe ütközik, mert a NAV csupán a 

hibaüzenetekre hívja fel a figyelmet, 

számlaszámokat nem közöl… 

https://uzletem.hu/jogadokonyveles/on-is-kapott-

mar-nav-figyelmeztetest-online-szamlahibak-

miatt/rsslink/rss2 

 

7. FIGYELEM! ÍGY VÁLTOZIK 2022-TŐL 

MAGÁNSZEMÉLYEKNÉL A SZOCHO (vg.hu 

2022.01.14.) 

Vannak olyan esetek, amikor a magánszemély által 

megszerzett jövedelem után a magánszemély 

köteles szociális hozzájárulási adót fizetni… 

https://tinyurl.com/2s3efdn4 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

2022/3. 

 

1. 

9. 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

 

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 
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8. EKKOR KÖTELEZŐ GARANTÁLT BÉRMINIMUMOT 

FIZETNI (adozona.hu 2022.01.19.) 

… A garantált bérminimumra az a munkavállaló 

jogosult, aki az alábbi két feltételnek együttesen 

megfelel:… 

https://adozona.hu/munkajog/Ekkor_kotelezo_gar

antalt_berminimumot_fizet_ZE93T7 

 

9. NAV-FIGYELŐ 2. HÉT: A VESZÉLYHELYZET IDEJE 

ALATT ADÓMENTESEN ADHATÓ A POSZT-COVID 

SZŰRŐVIZSGÁLAT (ado.hu 2022.01.17.) 

Számos frissített információs füzet jelent meg 2022. 

év 2. hetében...  

https://ado.hu/ado/nav-figyelo-2-het-a-

veszelyhelyzet-ideje-alatt-adomentesen-adhato-a-

poszt-covid-szurovizsgalat/ 

 

10.  NEM INDULT EL AZ INTEGRÁLT HATÓSÁGI 

RENDSZER (langlovagok.hu 2022.01.08.) 

A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény január 1-jétől 

tartalmazza, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv a hatáskörébe utalt hatósági eljárások gyors 

és hatékony lefolytatása érdekében törvényben 

vagy kormányrendeletben meghatározott 

eljárásokban az ügy elektronikus intézéséhez 

elektronikus Integrált Hatósági Rendszert (IHR) 

biztosít… 

 

11. ONLINE IS BEJELENTHETŐ AZ 

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS (profitline.hu 

2022.01.18.) 

Új szolgáltatással bővült az Online 

Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), mostantól 

az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO bejelentés) is 

rögzíthető az oldalon - tájékoztatta a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-t… 

https://profitline.hu/online-is-bejelentheto-az-

egyszerusitett-foglalkoztatas-431714 

 

 

 

 

12. BUDAPEST 2022: ÍGY VÁLTOZIK A VÁROS IDÉN 

(welovebudapest.com 2022.01.12.) 

Minden év eleje a tervezéssel kezdődik, úgyhogy mi 

is átnéztük, milyen változások, építkezések, 

felújítások várhatók Budapesten 2022-ben. Az 

elmúlt évek fővárosi fejlesztései sok esetben 

drasztikusan átformálták a városképet – elég a 

Várnegyed és a Városliget építkezéseire vagy a 

MOL „felhőkarcolójára” gondolnunk –, de az idei év 

is számos olyan fejlesztést tartogat, ami érezhetően 

megváltoztatja majd 

a megszokott épített 

környezetünket… 

 

 

13. SZÍNTŐL DUZZADÓ FESTMÉNYEK MUTATJÁK BE 

A MAGYAR VÁROSOK PANELRENGETEGEIT (24.hu 

2022.01.16.) 

Gesztelyi Nagy Zsuzsa munkáin 

színekkel telnek meg a monoton 

házsorok.... 

 

  

 

 

14. KRÍZISHELYZETEK KEZELÉSE A 

VILLAMOSENERGIA  - ELLÁTÁSBAN (villanylap.hu 

2022.01.11.) 

Az energiahivatal elfogadta és közzétette a 

villamos energia kockázati készültségi tervet, amely 

leírja a villamosenergia-krízishelyzetek 

megelőzéséhez és kezelésükhöz szükséges 

eljárásokat. Az ellátásbiztonság garantálásához 

minden eshetőségre fel kell készülni, és cselekvési 

tervet kell kidolgozni, így a 

most elkészült dokumentumot 

négyévente aktualizálja majd 

a hivatal... 

 

15. MEGÉRKEZETT A HATÉKONY NAPELEM, AMI EGY 

ABLAK IS EGYBEN (ado.hu 2022.01.17.) 

Átlátszó, ablakként használható napelemeket 

fejlesztett a kaliforniai Ubiquitous Energy. A panelek 

a látható fényt nem szűrik meg, csupán az 

infravörös és ultraibolya sugarakat fogják fel. Az 

üvegpanelek 10 százalékos hatékonyságot 

mutatnak, ami komoly áttörést jelent a 

technológiában...  

https://www.napi.hu/tech/napelem-ablak-helyett-

atlatszo-pv-panel-ubiquitous-energy-

energia.744272.html 
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