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TECHNIKAI JAVASLAT: hol a képre, hol a forrás megjelölésre kell kattintani a cikkek eléréséhez 

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1.   JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2020 – 22. HÉT (jogaszvilag.hu 2020.06.02.) 

Alábbi cikkünkben a 2020/119–129. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk … 

https://bit.ly/3cOq4rq 

 

2. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2020 – 23. HÉT (jogaszvilag.hu 2020.06.08.) 

Alábbi cikkünkben a 2020/130–134. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk…  

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2020-23-het/ 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

3. FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁGON LEVŐ MUNKAVÁLLALÓ HELYZETE (tavmunka.jogkoveto.hu 

2020.05.) 

A veszélyhelyzet 2020. március 11-én történő elrendelése utáni időszakban a veszélyhelyzetre 

tekintettel indult fizetés nélküli szabadság esetén a munkavállalónak az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére való jogosultsága megszűnt. Egy 2020. április 22-én hatályba lépett rendelet 

azonban visszamenőlegesen visszaállította a jogosultságot. De mit is jelent ez a gyakorlatban?... 

https://bit.ly/2UwNXNG 

 

4. ÚJRA VÁLTOZNAK A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK A KORONAVÍRUS HELYZETRE TEKINTETTEL  

(jogaszvilag.hu 2020.05.29.) 

Az OBH közzétette a bírósági eljárásokat érintő részletes tájékoztatókat…  
https://bit.ly/2BRCbXL 
 

5. A MUNKAHELYEK ÚJRAINDÍTÁSAKOR AZ ADATVÉDELEMRE IS FIGYELNI KELL (jogaszvilag.hu 

2020.06.02.) 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos védelmi intézkedések enyhítésével párhuzamosan a cégek és 

üzletek az újranyitást tervezik, vagy már meg is kezdték. Az újranyitással járó adatvédelmi 

kötelezettségekre a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda hívja fel a figyelmet… 

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/a-munkahelyek-ujrainditasakor-az-adatvedelemre-is-figyelni-kell/ 

 

6. TÉRFIGYELŐ KAMERÁK ÉLŐKÉPÉNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA (jogaszvilag.hu 2020.06.03.) 

A térfigyelő kamerák élőképét nem lehet úgy közvetíteni, hogy az az érintettek személyes adatainak 

közvetítését vonja maga után… 

https://jogaszvilag.hu/szakma/terfigyelo-kamerak-elokepenek-nyilvanossagra-hozatala/ 
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2 

 

2020/10. 

 

7. ÚJRA MEHETÜNK FÖLDHIVATALBA! (jogaszvilag.hu 2020.06.08.) 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatali Főosztálya arról tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi 

Kamarát, hogy 2020. június 8. napjától a veszélyhelyzet miatti módosításokat  felfüggeszti, azaz 

visszaáll a megszokott ügymenet és ügyfélfogadási rend, mely a www.foldhivatal.hu honlapon is 

megismerhető. Az iratdoboz használata és az érkeztetett példány postázása megszűnik, a 

beadványok a korábbi gyakorlat szerint, személyesen vagy postafiók címre juttathatók el a hivatalba.  

https://jogaszvilag.hu/napi/ujra-mehetunk-foldhivatalba/ 

 

8. ADATVÉDELEM: KÖNYVELŐIRODÁT BÍRSÁGOLT A NAIH (adozona.hu 2020.06.09.) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felügyeleti hatóságként bejelentést 

kapott arra vonatkozóan, hogy a bejelentő birtokába került egy magánszemélyek és vállalkozások 

könyvelési adatait tartalmazó lista, melyet más papírszemetekkel együtt "fújt hozzá a szél". A 

felügyeleti hatóság a könyvelőtársaságot beazonosította, a bejelentést kivizsgálta, és 500 ezer forint 

adatvédelmi bírságot szabott ki. Cikkünkben a vizsgálat tanulságaira mutatunk rá…  

https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/Konyveloirodat_birsagolt_a_NAIH_U6090M 

 

 
 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

9. TÁRSASHÁZI VEGYES GYŰJTŐKÉMÉNYEKRŐL MÉG EGYSZER (hvg.hu 2020.05.28.) 

MESTER+ Előző lapszámunkban egy kifejezetten szakmai, de mégis sokakat érintő problémával, 

a társasházi vegyes gyűjtőkéményekkel foglalkoztunk. Ezzel a kérdéskörrel előbb utóbb találkozni 

fognak – vagy talán már találkoztak is – mindazok, akik régebbi építésű, többszintes társasházban 

laknak, ahol az egyes lakások gázkazánjai egy közös kéménybe vannak becsatlakoztatva. Korábbi 

írásunkhoz több szakértői hozzászólás is érkezett, közülük kettőt kivonatosan közzéteszünk. … 

https://ezermester.hu/cikk-9012/Tarsashazi_vegyes_gyujtokemenyekrol_meg_egyszer 

 

10. TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN UV LÁMPÁS FERTŐTLENÍTÉSRE AZ ÖSSZES IRODÁBAN? HOGYAN 

ÉRTELMEZZÜK A HATÓSÁGI AJÁNLÁSOKAT? (portfolio.hu 2020.06.02.) 

… A héten kezdtük el a népegészségügyi hivatal ajánlásainak értelmezését, 

amiben még sok kérdőjel van, például, hogy a fan coil kikapcsolásával hogyan 

lehetséges a működés nyáron. Fontosabb viszont, hogy hogyan viszonyuljunk 

ezekhez az ajánlásokhoz…  

 

11. JÓK A FŐVÁROS ADOTTSÁGAI A GEOTERMIKUS ENERGIA FŰTÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA (vg.hu 

2020.06.04.) 

… Kelenföld, Kispest és Újpest gázalapú távfűtő központjainak gázfelhasználását 30-50 százalékban 

kiválthatná termálvízalapú fűtés, Rákospalotán pedig az egészét – a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalnak a főváros geotermikus adottságairól készült tanulmánya szerint. A hévizekkel 

való gazdálkodást megkönnyítené a hévforrások egységes védőterület-kijelölése… 

https://jogaszvilag.hu/napi/ujra-mehetunk-foldhivatalba/
https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/Konyveloirodat_birsagolt_a_NAIH_U6090M
https://ezermester.hu/cikk-8985/Tarsashazi_vegyes_gyujtokemeny
https://ezermester.hu/cikk-9012/Tarsashazi_vegyes_gyujtokemenyekrol_meg_egyszer
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200602/tenyleg-szukseg-van-uv-lampas-fertotlenitesre-az-osszes-irodaban-hogyan-ertelmezzuk-a-hatosagi-ajanlasokat-434634
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https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/jok-a-fovaros-adottsagai-a-geotermikus-energia-futesi-

celu-hasznositasara-2-2299752/ 

PDF: http://www.mekh.hu/download/7/a0/d0000/geotermikus_budapest.pdf 

 

12. PÁLYÁZATOKRÓL:   

UDVARUK ZÖLDÍTÉSÉRE PÁLYÁZHATNAK A KERÜLETI TÁRSASHÁZAK (6.kerulet.ittlakunk..hu 

2020.06.10.)/  VI. kerület 

Az önkormányzat pályázatot ír ki a terézvárosi társasházaknak udvaruk zöldítésére. Az igényelhető 

támogatás bruttó 100 ezer és 1 millió forint között van, a kiadások 80 százalékáig terjedhet. A többi 

részletet, a felhívást és a pályázati adatlapot az önkormányzat oldalán találjátok… 

https://6.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-terek/200610/udvaruk-zolditesere-palyazhatnak-keruleti-

tarsashazak 

 

 

13. DUNA HOUSE: A PANEL A LEGJOBB HOSSZÚTÁVÚ INGATLANBEFEKTETÉS (atv.hu 2020.06.10.) 

A panellakások az enyhe negatív árkorrekció ellenére is a legjobb befektetésnek számítanak 

hosszútávon az ingatlanpiacon, az elmúlt 7 évben megháromszorozták értéküket és még mindig az 

egyik legnépszerűbb ingatlantípus az otthont keresők között a Duna House elemzése szerint… 

http://www.atv.hu/belfold/20200610-duna-house-a-panel-a-legjobb-hosszutavu-ingatlanbefektetes 

                                         

EGYÉB: 
 

 

14. ISMÉT CSŐDKÖZELI HELYZETBEN A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ, AZ ÁLLAMI 

KUKAHOLDING 3,6 MILLIÁRDOT KÖVETEL TŐLÜK (merce.hu 2020.05.30.) 

Nem csupán nem fizetett ki a szemétszállításért országosan számlázó Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) 3,6 milliárd forintnyi beszedett, és a Fővárosi Közterület-

fenntartót megillető díjat, de „hulladékkezelés” jogcímén még pont ennyi pénzt is követel vissza az 

FKF-től… 

https://merce.hu/2020/05/30/ismet-csodkozeli-helyzetben-a-fovarosi-kozterulet-fenntarto-az-

allami-kukaholding-36-milliardot-kovetel-toluk/ 

 
15. TÉRKÉPEN AZ ORSZÁGOS LAKÁSÁRAK: A TE KÖRNYÉKEDEN MENNYIT ÉR EGY NÉGYZETMÉTER? 

(portfolio.hu 2020.06.04.) 

Megjelent az OTP legfrissebb Lakóingatlan Értéktérkpe, ami járási szinten 

mutatja be a lakásárak alakulását. Az elemzés kiemeli a megyeszékhelyeket, 

valamint Budapestet, ahol kerületenként is megnézhetjük, hogy a tavalyi évben 

hol, mennyiért cseréltek gazdát átlagosan a lakások… 
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https://www.terezvaros.hu/kozlemenyek/teremtsen-oazist-tarsashaza-udvaran
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https://6.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-terek/200610/udvaruk-zolditesere-palyazhatnak-keruleti-tarsashazak
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https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200604/terkepen-az-orszagos-lakasarak-a-te-kornyekeden-mennyit-er-egy-negyzetmeter-435058?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_ingatlan
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16. ERRE KÉSZÜLJ, HA KLÍMÁT SZERELTETNÉL A LAKÁSODBA IDÉN NYÁRON: A KORONAVÍRUS 

MINDENT BORÍTOTT (penzcentrum.hu 2020.06.06.) 

…van alapja annak a felvetésnek, hogy az irodákban működő klímaberendezések hozzájárulhatnak a 

koronavírus terjedéséhez?… 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/erre-keszulj-ha-klimat-szereltetnel-a-lakasodba-iden-nyaron-

a-koronavirus-mindent-boritott.1097122.html 

 

17. GANGVÉGEK, AVAGY EGYSZER A KÖRFOLYOSÓ IS VÉGET ÉR… – 23 GYÖNYÖRŰ FOTÓ BUDAPEST 

LÉPCSŐHÁZAIRÓL (wmn.hu  2020.06.08.) 

A Gangvégek, avagy egyszer a körfolyosó is véget ér… blog névadó alapítója, Jándi Péter az egyik 

házlátogatás során elcsodálkozott, hogy a végtelennek hitt gangnak egyszer csak vége lett. Ez pedig 

annyira megtetszett neki, hogy elkezdte fotózni a gangvégeket és elindította a 

fotós blogját, ahová feltöltötte a budapesti lépcsőházakról készült képeket. 

Mára egy egész csapat gyűlt köré, akikkel együtt viszi a blogot, és több mint 

harmincezer követőjük van Facebookon ... 

 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/erre-keszulj-ha-klimat-szereltetnel-a-lakasodba-iden-nyaron-a-koronavirus-mindent-boritott.1097122.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/erre-keszulj-ha-klimat-szereltetnel-a-lakasodba-iden-nyaron-a-koronavirus-mindent-boritott.1097122.html
https://www.facebook.com/budapestigangok/
https://www.facebook.com/budapestigangok/
https://wmn.hu/kult/52919-gangvegek-avagy-egyszer-a-korfolyoso-is-veget-er--23-gyonyoru-foto-budapest-lepcsohazairol

