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

 

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

 

1. VÉGE A VESZÉLYHELYZETNEK, VÁLTOZNAK A MUNKAJOGI SZABÁLYOK (jogaszvilag.hu 

2020.06.26.) 

Az országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, amely 2020. június 18-

án lépett hatályba. A korábban bevezetett különleges munkajogi szabályok megszűnnek, de egy 

részük még július 1-ig alkalmazható…  

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/vege-a-veszelyhelyzetnek-valtoznak-a-munkajogi-szabalyok/ 

 

2. AZONNAL FELMONDHAT A MUNKAVÁLLALÓ, HA NEM KAP FIZETÉST (jogaszvilag.hu 2020.06.29) 

A munkabér megfizetése a munkáltató alapvető kötelezettsége. Abból levonásnak jogszabály vagy – a 

levonásmentes munkabérrészig – végrehajtható határozat alapján van helye. Bérfizetésre ezért 

határidőben a munkáltató akkor is köteles, ha munkavállalójával szemben olyan vizsgálatot folytat, 

amelynek eredményeként utóbb esetleg vele szemben kártérítési igénnyel élhet... 

https://jogaszvilag.hu/napi/azonnal-felmondhat-a-munkavallalo-ha-nem-kap-fizetest/ 

 

 

3.   VÁLTOZÁSOK A FOGLALKOZTATÁS BÉRTÁMOGATÁSÁBAN (jogkoveto.hu 2020.06.23.) 

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásáról szóló kormányrendelet a veszélyhelyzet 

megszűnésével hatályon kívül helyezésre került. A bértámogatás azonban 2020. augusztus 31-ig még 

igényelhető, de néhány rendelkezést eltérően kell, illetve lehet alkalmazni… 

https://bit.ly/2CSUCvD 

 

 

4. VESZÉLYHELYZET UTÁN – HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE (turizmus.com 2020.06.28.) 

A veszélyhelyzet ideje alatt hozott Korm. rendeletek hatályukat vesztették, és a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti valamint a járványügyi készültséghez kapcsolódó jogszabályok 

léptek hatályba…  

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/veszelyhelyzet-utan-hatalyos-jogszabalyok-

gyujtemenye-1170584 

 

 

5. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2020 – 26. HÉT (jogaszvilag.hu 2020.06.29.) 

Alábbi cikkünkben a 2020/148–153. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk…  

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2020-26-het/ 
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LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

6. JÚLIUS 1-JÉN ÚJRA ELINDULNAK A FŐVÁROSI KÉMÉNYELLENŐRZÉSEK (kemenysepro.hu 

2020.06.) 

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet elmúltával a FŐKÉTÜSZ Kft. 

július 1-jével ismét megkezdi az előzetesen meghirdetett (ún. sormunka 

jellegű) kéményellenőrzéseket Budapesten. A fővárosi kéményseprők a 

szükséges értesítések kihelyezését már megkezdték… 

 
7.   GÁZIPAR: FRISSÍTETTÉK A SZAKÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKAT (vgfszaklap.hu 2020.06.22.) 

Idén áprilisban tették közzé a Gázipari Szakági Műszaki Előírásokat, majd ennek szövegén három 

helyen kisebb módosításokat hajtottak végre a Gázipari Műszaki Szakbizottsághoz azóta beérkezett 

észrevételek, javaslatok alapján… 

https://www.vgfszaklap.hu/hirek/6088-gazipar-frissitettek-a-szakagi-muszaki-eloirasokat 

 

8. A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS NYÁRON IS LÉTEZŐ VESZÉLY (katasztrofavedelem.hu 2020.06.29.) 

Sokan a fűtési szezonhoz kötik ezeket az eseteket, holott több háztartásban egész évben gázüzemű, 

fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxid-mérgezés veszélye egész 

évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, páraelszívót, vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember 

telepítsen, hiszen ezek együttes használata is befolyásolja a lakás légáramlását. A nyári melegben 

lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-

monoxid a lakótérbe… 

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/239939/a-szen-monoxid-mergezes-nyaron-is-letezo-

veszely 

 
9.    MI A RÁÉPÍTÉS, ÉS MIT ÉRDEMES TUDNI ERRŐL? (lakascentrum.hu2020.06.25.) 

Ráépítésről akkor beszélünk,  ha valaki egy másik személy tulajdonában álló 

földre saját anyagával építkezik anélkül, hogy erre egyébként jogosult lenne. A 

ráépítés bizonyos esetekben a  ráépítő számára tulajdonjog megszerzését is 

eredményezheti. Mikor, mitől függ  ez? Mit érdemes tudni a ráépítésről?… 

 

10. HŐSZIGETELJÜNK KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSSAL, VÁLTSUNK MULTIPOR LAPOKRA 

(magyarepitok.hu 2020.06.29.) 

…Magyarországon azért van szükség több fűtési energiára, mert a meglévő, 

elöregedő lakásállomány nagy részénél a megfelelő hőszigetelés nem megoldott. 

Építésük idején nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy az épületek 

élettartama alatt a fűtéshez szükséges energiaigény alacsony legyen. 
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11. ÓLOM A VÍZBEN: KÖZEL A MEGOLDÁS? (vgfszaklap.hu 2020.06.30.) 

Szeptemberre hozhat eredményt a nehézfémet valóban kiszűrni képes 

tisztítóberendezések vizsgálata… 

 

 

EGYÉB: 
 

12. MI LESZ HOSSZÚ TÁVON A HOME OFFICE JÖVŐJE? (1.kerulet.ittlakunk.hu 2020.06.23.) 

Sokakat foglalkoztat a kérdés, miután márciusban egyik pillanatról a másikra kellett átállnia a 

cégeknek egy teljesen új működési formára. Sok magyarországi vállalat kiemelkedően rugalmasan 

kezelte a helyzetet, nagymértékű digitális átállás indult el a cégek jelentős részénél. … 

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/mi-lesz-hosszu-tavon-a-home-office-jovoje/3/ 

 

13. SE A KARANTÉN ELŐTTI, SE A KARANTÉN ALATTI MÓDSZEREK NEM LESZNEK JÓK MÁR A 

MUNKÁBAN (infostart.hu 2020.06.28.) 

A koronavírus-járvány a munkavégzést is megváltoztatja – mondta az InfoRádiónak nyilatkozó klinikai 

szakpszichológus. Goschi Gabriella szerint a home office hatékonysága sok munkáltatót és 

munkavállalót elgondolkodtatott a jövőről. Mindazonáltal már most látszik, hogy sem a karantén 

előtti, sem a karantén alatti módszerekhez nem szabad visszatérni, tehát új rendszerre, új 

egyensúlyra van szükség… 

https://infostart.hu/belfold/2020/06/25/se-a-karanten-elotti-se-a-karanten-alatti-modszerek-nem-

lesznek-jok-mar-a-munkaban 

 
14. BUDAPESTEN NAGYOT NŐTTEK A LAKÁSBÉRLETI DÍJAK  (realista.hu 2020.06.29.) 

Az Eurostat minden évben tanulmányt készít az Európai városok relatív megélhetési költségnek 

összehasonlításáról, amelynek fontos része a lakásbérleti díjak vizsgálata is. A 2019-es adatokból 

kiderül, hogy Budapesten bár a legnagyobb mértékben nőttek a bérleti árak az előző évhez képest, 

még így is az európai nagyvárosok közötti sorrendben hátul szerepel… 

http://realista.hu/news/details/137958 

 
15. A KORONAVÍRUS SEM TÁNTORÍTOTTA EL AZ ÜGYFELEKET AZ INGATLANVÁSÁRLÁSTÓL 

 (realista.hu 2020.06.30.) 

Inkább a kivárást, a halasztást választotta, de nem mondott le ingatlanvásárlási, felújítási, bővítési 

tervei megvalósításáról a járvány miatt az ügyfelek többsége az OTP Bank friss kutatása szerint. A 

törlesztési moratórium lehetőségével az adósok kevesebb mint a fele élt… 

http://realista.hu/news/details/137966 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 
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