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1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2021 – 52. HÉT 

(jogaszvilag.hu 2021.12.27.) 

Alábbi cikkünkben a 2021/242–246. számú Magyar 

Közlönyök legfontosabb újdonságai közül 

válogattunk: 

− Veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon 

kívül helyezése 

− A közigazgatási perben hozott ítélethez 

kapcsolódó végrehajtási tárgyú végzés elleni 

fellebbezés elbírálása 

− Árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás 

megfelelősége… 

https://tinyurl.com/4j5zbj5p 

 

 

 

 
 

 

2. FOJTOGATJÁK A NAGYVÁROSOKAT AZ 

ELSZÁLLT ENERGIAÁRAK (telex.hu 2022.01.11.) 

A lakossági fogyasztók a rögzített rezsiárak miatt 

még alig éreznek valamit az elszabadult 

energiaárakból, a piaci szereplők mellett viszont az 

önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta az 

intenzív drágulás. A távhőszolgáltatáshoz vagy a 

tömegközlekedés fenntartásához szükséges 

energiaszámlák csak idén több milliárddal növelik a 

nagyobb magyarországi városok kiadásait… 

https://telex.hu/gazdasag/2022/01/11/energia-

energiaarak-tavho-onkormanyzatok-miskolc-

szeged-gyor-hodmezovasarhely-debrecen-pecs 

 

3. SZANKCIÓKKAL FENYEGETI A 

KORMÁNYHIVATAL A KÖZÖS KÉPVISELŐKET - A TTOE 

A MINISZTERELNÖKSÉGHEZ FORDULT (tht.hu 

2022.01.11.) 

Meglepetten olvasták a közös 

képviselők/társasházkezelők a kormányhivatalok 

által az elmúlt napokban küldött tájékoztatót, 

melyben jelzik, szankcionálnák a rezsicsökkentési  

 

 

 

 

 

 

 

tájékoztató kihelyezésével 

kapcsolatos -sok esetben 

kivitelezhetetlen - teendők 

elmulasztását… 

 

4. KISEBBSÉGBE KERÜLTÜNK A TÁRSASHÁZBAN – 

TŰRJÜNK VAGY HARCOLJUNK? (tht.hu 2022.01.11.) 

Komoly konfliktushelyzet alakult ki egy budapesti 

társasházban. Az egyik 

tulajdonos, egy életmód 

orvos, aki rendelőt nyitott a 

házban, fokozatosan 

vásárolta fel az ingatlanokat, s 

ma már szinte csak az általa jóváhagyott dolgok 

történhetnek az épületben… 

 

5. UDVARZÖLDÍTÉS TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZHATNAK 

A KERÜLETI TÁRSASHÁZAK (6.kerulet.ittlakunk.hu 

2022.01.09.) 

A kerület pályázatot hirdet társasházaknak, belső 

udvaruk zöldítéséhez szükséges építési-műszaki 

tervek elkészítésére. A Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Tájépítészeti Karának 

féléves tervezési feladata során tájépítész hallgatók 

február és április között 

terézvárosi társasházi 

udvarokra dolgoznak ki 

kertépítészeti terveket. - írta az 

önkormányzat oldala… 

 

6. HEGYVIDÉKI TÁRSASHÁZPÁLYÁZAT: FEBRUÁR 

ELEJÉIG MÉG HATÁROZHATTOK, RÉSZT VESZTEK-E 

(2.kerulet.ittlakunk.hu 2022.01.11.) 

A hegyvidéki önkormányzat pályázatot írt ki a XII. 

kerületi társasházak (épületek) felújításának, 

helyreállítási munkáinak támogatására az alábbi 

részterületekre: 

− társasház homlokzatának felújítása 

− egyéb felújítás 

− "vis major" esetekre… 

https://12.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/220111/he

gyvideki-tarsashazpalyazat-februar-elejeig-meg-

hatarozhattok-reszt-vesztek-e 

 

KORMÁNY ÉS HELYI RENDELETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, 

TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

2022/2. 

 

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 
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https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1410
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https://6.kerulet.ittlakunk.hu/hivatalok/220109/udvarzoldites-tervezesere-palyazhatnak-keruleti-tarsashazak
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7. NETTÓ-BRUTTÓ-HASZNOS ALAPTERÜLET: MIK A 

KÜLÖNBSÉGEK? (udastar.ingatlan.com 2022.01.06.) 

Egy ingatlan vételárát döntően befolyásolja, hogy 

mekkora területtel rendelkezik. Ezért vevőként és 

eladóként is előnyös, ha tisztában vagyunk a nettó, 

a bruttó és a hasznos alapterület közötti 

különbségekkel.https://tudastar.ingatlan.com/elad

nek/netto-brutto-hasznos-alapterulet-mik-a-

kulonbsegek/ 

 
 

 

 

 

 
   

 

8. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG VAGY 

MUNKÁLTATÓI LEHETŐSÉG? (menedzserpraxis.hu 

2022.01.) 

A koronavírus elleni kötelező védőoltás munkajogi 

és jogszabályi megoldásai. November 1-jén két 

jogszabály is hatályba lépett a pandémiával 

kapcsolatban… 

https://tinyurl.com/buu3h2nr 

 

9. ÍGY MÓDOSULNAK A TB-KÖTELEZETTSÉGEK A 

MINIMÁLBÉR-EMELÉS HATÁSÁRA (jogkoveto.hu 

2022.01.) 

A minimálbér előző év végén eldöntött jelentős 

mértékű emelése komoly hatással bír a 

biztosítottakat terhelő 18,5 százalékos 

társadalombiztosítási járulékfizetésre, és a 

foglalkoztatók (kifizetők) által fizetendő szociális 

hozzájárulás adó fizetésére is, de változnak egyes 

társadalombiztosítási és szociális pénzellátások 

összegei is… 

https://jogkoveto.hu/tudastar/minimalber-

emeles-tarsadalombiztositas 

 

10. VAN-E TENNIVALÓM, HA ELÉVÜLT AZ 

ADÓSSÁGOM? (ado.hu 2022.01.03.) 

Igen, van és ha nem teszed meg, 

újra aktívvá válhat. Mutatjuk, mit 

kell csinálni…Az elévülés mára 

közismert, gyakran használt 

kifejezéssé vált, mégis az egyik 

leginkább félre értett jogintézmény. Nem árt 

tisztázni néhány fontos dolgot a témában és 

megfelelően cselekedni… 

 

 

11. 2022. JANUÁRJÁTÓL HATÁLYOS ÉPÍTÉSÜGYI 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK. MÓDOSULT AZ OTÉK, AZ 

ELJÁRÁSI KÓDEX ÉS A KIVITELEZÉSI KÓDEX IS 

(epitesijog.hu 2022.01.11.) 

A 2021 év végi jogalkotási hajrából természetesen 

az építésügyi kormányrendeletek sem maradhattak 

ki. Kivételesen elmondható, hogy a 2022. év 

kezdetére az építésigazgatást is érintő 

jogszabályokban átfogó változások nem 

történtek… 

https://epitesijog.hu/10699-2022-januarjatol-

hatalyos-epitesugyi-jogszabalyvaltozasok-

modosult-az-otek-az-eljarasi-kodex-es-a-kivitelezesi-

kodex-is 

 

12. ÉPÍTÉSÜGYI ELŐÍRÁSOK VÁLTOZNAK 

JANUÁRBAN (kormanyhivatal.hu 2022.01.06.) 

Több építésügyi változás lép életbe január 11-ével. 

Módosul az engedély nélkül végezhető építések 

szabálya és meghatározzák az „építmény 

térfogata” fogalmát. A fennmaradás 

kérelmezésének határideje harmincról 

száznyolcvan napra nő… 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-

szolnok/hirek/epitesugyi-eloirasok-valtoznak-

januarban 

 

 

 

 

13. ÚJ LAKÁS BUDAPESTEN 30 MILLIÓ ALATT? - 

EZEKBEN A PROJEKTEKBEN MÉG LEHETSÉGES 

(portfolio.hu 2022.01.05.) 

Az újlakás-piacon tapasztalható gyors 

áremelkedéssel párhuzamosan, egyre szűkül azon 

budapesti új lakások száma, amik még beleférnek 

egy elképzelt 30 millió forintos határba (hitel nélkül). 

De egyelőre nem teljesen reménytelen a helyzet… 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20220105/uj-

lakas-budapesten-30-millio-alatt-ezekben-a-

projektekben-meg-lehetseges-519398 

 

14. EGYRE KERESETEBBEK A PANELLAKÁSOK 

(novekedes.hu 2022.01..) 

Egyre népszerűbbek a panellakások az 

ingatlan.com elemzése szerint, amelyben több mint 

160 ezer hirdetés alapján vizsgálták meg az 

érdeklődés alakulását, valamint az árak változását 

a lakáspiacon... 

https://novekedes.hu/ingatlan/egyre-

keresetebbek-a-panellakasok FELELŐS KIADÓ: 

VASS FERENC ELNÖK 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, 

ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 

CIKKEK: 

EGYÉB: 
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