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1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 51. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.12.27.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/232–241. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. 

E heti összeállításunkban az újabb veszélyhelyzeti 

előírások mellett a szerkezetátalakítási törvény és az 

új ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási 

szabályairól, valamint a Földmegfigyelési 

Információs Rendszerről és néhány igazságügyi 

tárgyú rendeletmódosításról is olvashatnak… 

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

2021-51-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 52. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2022.01.03.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/242–246. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk. 

E heti összeállításunkban az állam örökléséről, egyes 

veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül 

helyezéséről, valamint a három, közérdeklődésre 

számot tartó kúriai döntésről is olvashatnak… 

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

2021-52-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91 

 

 

 

 
 

 

3. VÁLTOZIK A SZELEKTÍVHULLADÉK-GYŰJTÉS 

BUDAPESTEN (24.hu 2021.12.28) 

Január 1-jétől az FKF valamennyi begyűjtési 

rendszerében (házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés, 

gyűjtőszigetek, lakossági 

hulladékudvarok) az italos 

kartondoboz, mint a 

Tetrapak, átkerül a kevert  

 

 

 

 

 

 

 

csomagolási hulladékok közé, a sárga fedelű 

tartályokba, a kék fedelű tartályokban ezen túl  

kizárólag tiszta papírhulladék gyűjthető – közölte a 

szervezet az MTI-vel… 

 

4. TÁRSASHÁZI SZELLŐZŐK KARBANTARTÁSA 

(ezermester.hu 2021.12.31) 

A lakásszellőztetés, 

lakásszellőzés fontosságáról 

már sokszor írtunk, 

elemezve, hogy 

egészségünkre és 

magatartásunkra 

(oxigénhiány, fáradtság, koncentrációhiány) 

ugyanúgy hatással van, mint lakásunk állapotára 

(dohos, nedves levegő, penészesedés stb.). 

Természetesen így van ez a társasházaknál, régi 

panelházaknál is, melyek modern szellőztető 

rendszereiről éppen előző lapszámunkban 

számoltunk be. Az alábbiakban pedig egy más 

megközelítéssel térünk vissza a témához, milyen 

hatással vannak az elhanyagolt szellőzők a 

panellakásra, és mit jelent a rendszeres 

karbantartás… 

 

5. JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI – TŰZVÉDELMI 

RIADÓTERV A TÁRSASHÁZAKBAN (tht.hu 2021.12.21) 

Idén már 281 otthonban 

csaptak fel a lángok a 

Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által felügyelt 

területen, ezért 

figyelemfelkeltő céllal tűzoltási bemutatót 

tartottak Egerben, melyről a Kossuth Rádió 

Napközben című műsora is beszámolt. A felvezető 

riportban többen is megszólaltak, akik elszenvedői 

vagy szemtanúi voltak lakástüzeknek… 

 

 

6. NEM TŰZVÉDELMI RIADÓTERV KELL A 

TÁRSASHÁZAKBA (langlovagok.hu 2021.12.22.) 

A Kossuth Rádió Napközben című műsorában 

alaposan félrevezették a hallgatókat. 

KORMÁNY ÉS HELYI RENDELETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

2022/1. 

 

1. 

9. 

 

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://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-51-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-51-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-52-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2021-52-het/?hilite=jogszab%C3%A1lyfigyel%C5%91
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/12/28/valtozik-a-szelektivhulladek-gyujtes-budapesten-kek-sarga-tartaly-italos-kartondoboz/
https://ezermester.hu/cikk-9514/Tarsashazi_szellozok_karbantartasa
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1398
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Az adventi időszak jellemző tűzveszélyeire hívták fel 

a figyelmet december 14-én a Kossuth Rádióban. A 

Napközben című műsorban megszólalt Dr. Bék 

Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos 

Egyesületének (TTOE) elnöke is, bár ne tette volna… 

https://www.langlovagok.hu/11312/nem-

tuzvedelmi-riadoterv-kell-a-tarsashazakba/#more 

 

 

7. KÖZÖS KÉPVISELŐK FIGYELEM! KÖZTERÜLET-

HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS KELL A 

HULLADÉKGYŰJTŐK KIRAKÁSÁHOZ (csepel.hu 

2022.01.05.) 

Tájékoztatjuk … 2022. január 1-től a lakótelepeken a 

hulladékgyűjtők – közszolgáltató általi 

szemételvitelhez szükséges 

időtartamot meghaladó – tartós 

jellegű közterületi kihelyezéséhez 

a csepeli önkormányzattól 

közterület-használati 

hozzájárulás beszerzése 

szükséges… 

 

 

8. A LAKÁSBÓL UTCÁRA DOBOTT TÁRGYAK ÁLTAL 

OKOZOTT KÁRÉRT IS A TULAJDONOS VONHATÓ 

FELELŐSSÉGRE - AZ ELOLTOTT TÜZET IS JELENTSÜK A 

TŰZOLTÓKNAK! (tht.hu 2021.12.28.) 

A Kossuth Rádió 

Napközben című 

műsorának társasházi 

rovatában a karácsonyi és 

szilveszteri időszak 

veszélyforrásainak 

áttekintése során ismét 

szóba kerültek a tűzvédelemmel kapcsolatos 

teendők. Nagy Csaba a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője több 

olyan szabálytalanságot is felsorolt, melyek 

elkerülése nem csak a saját biztonságunk, hanem a 

házban lakók biztonsága érdekében is fontos… 

 

9. ÜGYVÉDI KÉPZŐ CENTRUM (youtube.hu 

2021.12.) 

- Jogoskodó 3. rész - A közösképviselőkről  

https://www.youtube.com/watch?v=WBoh4o

W04WQ 
 

- Jogoskodó 4. rész - A közösképviselői 

túlkapásokról 

     https://www.youtube.com/watch?v=d1pPyi-

o-R4 

 

 

 

 

 

 

10.   2022. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK – HOGYAN 

ADÓZUNK 2022-BEN? (rsm.hu 2021.12.31.) 

Számos adóváltozás lép életbe januártól, áfa, 

adótervezés, tao, szja, kiva, szocho, vagy hipa 

terén, van mire figyelniük a cégeknek. A társaságok 

számára fontos, adózást érintő 2022-től életbe lépő 

változásokról íme egy áttekintés… 

https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/12

/2022-adovaltozasok-hogyan-adozunk 

 

11. ÍGY VÁLTOZIK JANUÁRTÓL A PTK.: JOGI 

SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, KKT, BT 

(jogaszvilag.hu 2021.12.28.) 

Átfogóan módosították a Ptk. jogi személyekre 

vonatkozó szabályait, cikkünk első részében az 

általános szabályokat, valamint a közkereseti és a 

betéti társaságokat érintő változásokat mutatjuk 

be, külön jelezve a január 1-jén és a 2023 júliusától 

hatályos szabályokat… 

https://jogaszvilag.hu/szakma/igy-valtozik-

januartol-a-ptk-jogi-szemelyek-altalanos-

szabalyai-kkt-bt/ 

 

12. MEGÉRKEZETT A „HOME OFFICE 

TÖRVÉNYCSOMAG” – RÉSZLETES ELEMZÉS A 

SZABÁLYOKRÓL (ado.hu 2022.01.03.) 

Milyen kockázati tényezők merülnek fel az új 

szabályozással? Mi a home office törvényi fogalma 

és mi lett a “rezsiátalánnyal”? Mikortól és milyen 

esetekben kell alkalmazni az új szabályokat? 

Cikkünkben a home office törvény kihirdetett 

szabályait elemezzük… 

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

home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-

szabalyokrol/ 

 

13. TOVÁBB ERŐSÖDNEK A FOGYASZTÓK JOGAI 

2022-BEN IS. AZ ÁTFOGÓ SZABÁLYVÁLTOZÁS UTÁN 

KISEBB, DE FONTOS ÚJDONSÁGOK JÖNNEK A 

JÓTÁLLÁS-SZAVATOSSÁGBAN 

(fogyasztovedelem.kormany.hu 2021.12.20.) 

Januártól minőségi kifogás esetén a korábbi fél 

helyett egy éven át a kereskedőnek kell 

bizonyítania, hogy a termék hibája a gyártáskor 

keletkezett-e, vagy nem rendeltetésszerű 

használatból ered. A vételárat bizonyos esetekben 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

https://www.langlovagok.hu/11312/nem-tuzvedelmi-riadoterv-kell-a-tarsashazakba/#more
https://www.langlovagok.hu/11312/nem-tuzvedelmi-riadoterv-kell-a-tarsashazakba/#more
https://www.youtube.com/watch?v=WBoh4oW04WQ
https://www.youtube.com/watch?v=WBoh4oW04WQ
https://www.youtube.com/watch?v=d1pPyi-o-R4
https://www.youtube.com/watch?v=d1pPyi-o-R4
https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/12/2022-adovaltozasok-hogyan-adozunk
https://www.rsm.hu/blog/adotanacsadas/2021/12/2022-adovaltozasok-hogyan-adozunk
https://jogaszvilag.hu/szakma/igy-valtozik-januartol-a-ptk-jogi-szemelyek-altalanos-szabalyai-kkt-bt/
https://jogaszvilag.hu/szakma/igy-valtozik-januartol-a-ptk-jogi-szemelyek-altalanos-szabalyai-kkt-bt/
https://jogaszvilag.hu/szakma/igy-valtozik-januartol-a-ptk-jogi-szemelyek-altalanos-szabalyai-kkt-bt/
https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol/
https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol/
https://ado.hu/munkaugyek/megerkezett-a-home-office-torvenycsomag-reszletes-elemzes-a-szabalyokrol/
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1400
https://csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/13798-kozos-kepviselok-figyelem-kozterulet-hasznalati-hozzajarulas-kell-a-hulladekgyujtok-kirakasahoz
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a szavatossággal érintett termékeknél (ilyenek pl. a 

ruhák, cipők, 10 ezer forintnál olcsóbb műszaki 

cikkek) is vissza lehet kérni már az első javítás vagy 

csere után… 

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tov

abb_erosodnek_a_fogyasztok_jogai_2022ben_is_az

_atfogo_szabalyvaltozas_utan_kisebb_de_fontos_uj

donsagok_jonnek_a_jotallasszavatossagban 

 

14. BIZTOSÍTÁST KÖTNI GONDOSAN KELL 

(ezermester.hu 2021.12.29.) 

Kevés olyan ember van, aki 

legalább egy ismerősétől ne 

hallott volna panaszt 

valamelyik biztosítóra, ha az 

nem térítette a kárát vagy a 

kár egy részét. A biztosítási 

szakértők szerint a leggyakoribb hiba ilyen esetben 

az, hogy nem a megfelelő értékre biztosítjuk 

értékinket. Ez azt jelenti, hogy amikor megkötjük pl. 

a lakásbiztosítást, akkor a kötvényben meg van 

határozva egy összeg, erre az összegre szerződünk 

a biztosítóval, ennek az összegnek a nagysága 

határozza meg a fizetendő biztosítási díjunkat is. 

Káresemény esetén pedig maximum ezt az 

összeget fizeti majd ki a biztosító… 

 

 

 

 

15. A TŰZOLTÓK ÚJ KIHÍVÁSA A NAPELEM 

(nepszava.hu 2021.12.30.) 

A solar panelekkel felszerelt épületben keletkezett 

tűz oltása speciális szaktudást és különleges 

beavatkozást igényel, ezért a tűzoltókat 

folyamatosan képzik ezekre a helyzetekre is… 

https://nepszava.hu/3142121_a-tuzoltok-uj-

kihivasa-a-napelem 

 

16. A FÖLDKÖZI-TENGERBŐL ÉRKEZIK A SPANYOL 

ÉPÍTŐIPAR NAGY VISSZATÉRŐJE (elobolygonk.hu 

2021.12.29.) 

A neptunfű (Posidonia oceanica) egy 

mediterráneumban honos tengerifű-féle, amelyet a 

Balear-szigetekhez tartozó Formenterán 

hagyományosan használtak szigetelés gyanánt – 

egy innovatív projekt ezt a tradíciót elevenítette fel. 

Az eredmény: 14 modern és energiatakarékos 

mintaotthon, amelyet rászorulók vehettek 

birtokba... 

https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Epits_

okosan/2021_12_29/a_foldkozi_tengerbol_erkezik_a

_spanyol_epitoipar_nagy_visszateroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELELŐS KIADÓ: 

VASS FERENC ELNÖK 

EGYÉB: 

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tovabb_erosodnek_a_fogyasztok_jogai_2022ben_is_az_atfogo_szabalyvaltozas_utan_kisebb_de_fontos_ujdonsagok_jonnek_a_jotallasszavatossagban
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tovabb_erosodnek_a_fogyasztok_jogai_2022ben_is_az_atfogo_szabalyvaltozas_utan_kisebb_de_fontos_ujdonsagok_jonnek_a_jotallasszavatossagban
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tovabb_erosodnek_a_fogyasztok_jogai_2022ben_is_az_atfogo_szabalyvaltozas_utan_kisebb_de_fontos_ujdonsagok_jonnek_a_jotallasszavatossagban
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tovabb_erosodnek_a_fogyasztok_jogai_2022ben_is_az_atfogo_szabalyvaltozas_utan_kisebb_de_fontos_ujdonsagok_jonnek_a_jotallasszavatossagban
https://nepszava.hu/3142121_a-tuzoltok-uj-kihivasa-a-napelem
https://nepszava.hu/3142121_a-tuzoltok-uj-kihivasa-a-napelem
https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Epits_okosan/2021_12_29/a_foldkozi_tengerbol_erkezik_a_spanyol_epitoipar_nagy_visszateroje
https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Epits_okosan/2021_12_29/a_foldkozi_tengerbol_erkezik_a_spanyol_epitoipar_nagy_visszateroje
https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Epits_okosan/2021_12_29/a_foldkozi_tengerbol_erkezik_a_spanyol_epitoipar_nagy_visszateroje
https://ezermester.hu/cikk-9511/Biztositast_kotni_gondosan_kell

