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

 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 
1.   AUGUSZTUSBAN ÍGY TERVEZZEN – MUNKANAP-ÁTHELYEZÉS LESZ (szakszervezetek.hu 

2020.08.01.) 

A munkaszüneti napokat a Munka Törvénykönyve határozza meg – írja az alon.hu … 

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/23278-augusztusban-igy-tervezzen-

munkanap-athelyezes-lesz 

 

 

2. KATAEMELÉS: VITÁBA SZÁLLT A BUDAPESTI KAMARA ELNÖKE PARRAGHGAL (adozona.hu 

2020.08.03.) 

Semmilyen egyeztetés nem előzte meg a több százezer katás vállalkozót érintő adószigorítást, az 

MKIK nevében egyedül Parragh László képviselte a véleményét – mondta a novekedes.hu-nak a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke, Nagy Elek… 

https://ado.hu/ado/kataemeles-vitaba-szallt-a-budapesti-kamara-elnoke-parraghgal/ 

 

 

3.   FIGYELEM, ÚJ SZÁMLASZÁMOKRA KELL UTALNI A JÚLIUSI JÁRULÉKOKAT (24.hu 2020.08.06.) 

Mint ismert, július 1-jétől egykulcsos (18,5 százalékos) társadalombiztosítási járulék lépett a korábbi 

egyéni járulékok (nyugdíj-, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási-, 

munkaerőpiaci járulék) helyébe. Ezzel párhuzamosan megváltoztak a 

számlaszám(ok) is, amelyekre a járuléko(ka)t kell fizetni, hívja fel a 

figyelmet Facebook-posztjában a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete… 

 

 

4. JOGORVOSLATI ESZKÖZÖK AZ ADÓELJÁRÁSOKBAN (adozona.hu 2020.08.11.) 

Írásunkban az adózók által kérelemre indítható, az Air.-ban megtalálható rendes, rendkívüli és „kvázi” 

jogorvoslati eszközöket elemezzük… 

https://adozona.hu/adozas_rendje/Jogorvoslat_az_adoeljarasokban_7KC6UW 

 

 

5. INGYENES SZOFTVEREIRE HÍVTA FEL A FIGYELMET A NAV (ado.hu 2020.08.12.) 

A NAV ingyenes számlázóprogrammal és mobilapplikációval segíti a vállalkozásokat – közölte az 

adóhatóság...  

https://ado.hu/ado/ingyenes-szoftvereire-hivta-fel-a-figyelmet-a-nav/ 

 

 

 

 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/hosszu-hetvege-augusztus-es-munkanap-athelyezes-augusztus-athelyezes-2020-augusztusban-igy-tervezzen
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/23278-augusztusban-igy-tervezzen-munkanap-athelyezes-lesz
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/23278-augusztusban-igy-tervezzen-munkanap-athelyezes-lesz
https://ado.hu/ado/kataemeles-vitaba-szallt-a-budapesti-kamara-elnoke-parraghgal/
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/01/01/igy-adozunk-2020-ban/
https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Fizetendo_jarulekok.html
https://www.facebook.com/mkoe.hirek/posts/3465999253418463
https://adozona.hu/adozas_rendje/Jogorvoslat_az_adoeljarasokban_7KC6UW
https://ado.hu/ado/ingyenes-szoftvereire-hivta-fel-a-figyelmet-a-nav/
https://24.hu/fn/uzleti-tippek/2020/08/06/tb-jarulek-uj-szamlaszam-nav/
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6. PATTHELYZET A SZÁMLAKIBOCSÁTÁSI HATÁRIDŐ MIATT: HOGYAN KELL SZÁMOLNI A 8 NAPOT? 

(adozona.hu 2020.08.12.) 

Az áfatörvény július 1-jétől hatályos szabályai (163. §) szerint az adóalany a számla kibocsátásáról 

legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól 

számított észszerű időn belül köteles gondoskodni. A törvény szerint olyan esetben, amikor a számla 

áthárított adót tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, az észszerű határidő 8 

napon belüli számlakibocsátási kötelezettséget jelent... 

https://adozona.hu/2020_as_adovaltozasok/All_a_bal_a_szamlakibocsatasi_hatarido_miat_6JANO4 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

7. MÉG MINDIG A PANELT LEHET A LEGHAMARABB ELPASSZOLNI (vg.hu 2020.08.05.) 

Hiába növekedett negyedével a panellakások értékesítésének ideje, még mindig ez az ingatlantípus 

értékesíthető a leggyorsabban: országos átlagban 88 nap alatt kelnek el az ilyen típusú lakások. A 

családi házak eladói fél évnél hosszabb idő után találnak vevőt, derült ki az Otthon Centrum piaci 

elemzéséből… 

https://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/meg-mindig-a-panelt-lehet-a-leghamarabb-elpasszolni-

2678945/ 

 

8. HÁZI KEDVENCEK A NÉGY FAL KÖZÖTT (szon.hu 2020.08.12.) 

El kell viselnünk, ha a szomszéd lakásban nyüszít a kutya vagy koncertezik a macska?... – Korábban, 

ha valaki házi kedvencet akart tartani a lakásában, a szervezeti és működési 

szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve a közvetlen szomszédok 

kétharmadának jóváhagyására volt szükség. Volt olyan társasház, amelynek 

szmsz-e kifejezetten tiltotta a kutya- és macskatartást… 

 

 

 

EGYÉB: 

 

 
9. MINDEN MÁSODIK ALKALMAZOTT MUNKÁJA SORÁN OKOZOTT MÁR BIZTONSÁGI 

KOCKÁZATOT (szakszervezetek.hu 2020.08.01.) 

Egy friss tanulmány szerint minden második alkalmazott munkája során okozott már biztonsági 

kockázatot. A hibák legfőbb oka a szórakozottság volt, és a távmunka csak súlyosbította a helyzetet… 

https://szakszervezetek.hu/hirek/23279-minden-masodik-alkalmazott-munkaja-soran-okozott-mar-

biztonsagi-kockazatot 

 

 

https://adozona.hu/2020_as_adovaltozasok/All_a_bal_a_szamlakibocsatasi_hatarido_miat_6JANO4
https://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/meg-mindig-a-panelt-lehet-a-leghamarabb-elpasszolni-2678945/
https://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/meg-mindig-a-panelt-lehet-a-leghamarabb-elpasszolni-2678945/
https://szakszervezetek.hu/hirek/23279-minden-masodik-alkalmazott-munkaja-soran-okozott-mar-biztonsagi-kockazatot
https://szakszervezetek.hu/hirek/23279-minden-masodik-alkalmazott-munkaja-soran-okozott-mar-biztonsagi-kockazatot
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/hazi-kedvencek-a-negy-fal-kozott-4100750/
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10. FORGALOMCSILLAPÍTÁS ÓBUDÁN: ITT VANNAK A RÉSZLETEK (3.kerulet.ittlakunk.hu 

2020.08.02.) 

A főváros több kerületében tizenöt helyszínen elkezdődnek, illetve néhány esetben már el is 

kezdődtek a közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási mintaprojektek. Ennek 

részeként a 3. kerületben a Vörösvári út és a Szentendrei út sűrűn lakott szakaszán, 

ahol eddig 60 km/h óra volt a megengedett sebesség, ezt most 50 km/h-ra 

csökkentik… 

 

11. OLCSÓBBAK LEHETNEK A LAKÁSOK (adozona.hu 2020.08.03.) 

A lakásárak stagnálására, csökkenésére lehet számítani a szakértői várakozások szerint – derül ki a 

GKI és a Masterplast közös felméréséből… 

https://adozona.hu/altalanos/Olcsobbak_lehetnek_a_lakasok_NXGOAT 

 

12. A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN A CÉGEK HARMADA ÁLLT ÁT TELJESEN TÁVMUNKÁRA (vg.hu 

2020.08.06.) 

A veszélyhelyzet idején a magyarországi cégek 33 százalékánál az alkalmazottak heti 5 napot 

dolgoztak otthonról, 16 százalékuknál 3-4 napos, 7 százalékuknál pedig 1-2 napos távoli 

munkavégzést rendeltek el; minél nagyobb egy cég, annál magasabb volt a folyamatos távmunka 

aránya – derül ki a Profession.hu felméréséből… 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/a-veszelyhelyzet-idejen-a-cegek-harmada-allt-at-

teljesen-tavmunkara-2692457/ 

 

13. DRASZTIKUS VISSZAESÉS JÖHET AZ ÚJ LAKÁSOK SZÁMÁBAN - ALIG INDULNAK ÚJ PROJEKTEK 

(portfolio.hu 2020.08.08.) 

Több olyan tényező is megjelent az elmúlt időszakban a hazai újlakás-piacon, ami ahhoz vezetett, 

hogy egyre kevesebb új beruházás indul. Bár a korábban nagyobb számban indított építkezések miatt 

egyelőre nem érezzük a vsszaesést, a következő 2-3 évben ismét eltűnhet az 

új lakások széles kínálata a piacról, amit részben ellensúlyozhat a 

rozsdaövezetekre bevezetendő 5 százalékos lakásáfa - derül ki az EBI 

legfrissebb Építésaktivitási Jelentéséből… 

 

14. ITT ÉPÜLHET FEL A VILÁG LEGMAGASABB, ELŐREGYÁRTOTT ELEMEKBŐL ÁLLÓ 

FELHŐKARCOLÓJA (portfolio.hu 2020.08.10.) 

Hamarosan elkészülhet a világ legmagasabb, előregyártott elemekből álló 

felhőkarcolója. A szingapúrban megvalósuló 192 méter magas épület elemeit a 

szomszédos Malajziában gyártják - írja a CNN. Az előregyártott elemek 

alkalmazásának számos előnye van az építőiparra nézve … 

 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 
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