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

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

 

1. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2020 – 36. HÉT (jogaszvilag.hu 2020.09.07.) 

Alábbi cikkünkben a 2020/197–201. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk…  

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2020-36-het/ 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 
 

2. JÁR-E FIZETÉS ÉS TÁPPÉNZ A KARANTÉN ALATT? (jogaszvilag.hu 2020.09.08.) 

A koronavírus-járvány során a munkavállaló könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy amennyiben 

nem tud otthon dolgozni, akkor sem bérre, sem egyéb ellátásra nem lesz jogosult, így a legjobb 

megoldás biztosítani az otthoni munkavégzés körülményeit – derül ki a PwC Legal közleményéből... 

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/jar-e-fizetes-es-tappenz-a-karanten-alatt/ 

 

 

3. BENYÚJTOTTÁK MÁR A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓT ÉS AZ ÉVES ADÓBEVALLÁSOKAT? (ado.hu 

2020.09.09.) 

A koronavírus járványra tekintettel áprilisban került kihirdetésre, hogy a számviteli és adózási 

szakemberek számára legjelentősebb éves határidők szeptember 30-ra módosultak. Szeptember 30-

ig kell benyújtani a cégek éves beszámolóit, az éves adóbevallásokat és a transzferár 

dokumentációt...  

https://ado.hu/ado/benyujtottak-mar-a-2019-evi-beszamolot-es-az-eves-adobevallasokat/ 

 

4. ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK A MUNKAVISZONYBAN (adozona.hu 2020.08.31.) 

Az otthoni munkavégzéshez szükséges elektronikus eszközökkel kapcsolatban fontos kérdés, ki 

köteles biztosítani ezeket, és az is például, hogy a munkavállaló mikor jogosult eme eszközöket a 

munkavégzéstől eltérő, azaz magáncélra használni… 

https://jogaszvilag.hu/cegvilag/elektronikus-eszkozok-a-munkaviszonyban/ 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

5. MEKKORA A HAVI TÖRLESZTŐJE MOST EGY HITELBŐL VÁSÁROLT, ÁTLAGOS PANELLAKÁSNAK? 

(napi.hu 2020.09.09.) 

Vajon milyen áron juthatunk most hozzá egy átlagos állapotú, 50-56 

négyzetméteres panellakáshoz a nagyobb városokban és Budapest egyes 

kerületeiben, illetve egy ilyen megvásárláshoz mekkora minimális önerőt kell 

tudnunk előteremteni, ha hitelt is felvennénk?… 

 

https://jogaszvilag.hu/szakma/jogszabalyfigyelo-2020-36-het/
https://jogaszvilag.hu/cegvilag/jar-e-fizetes-es-tappenz-a-karanten-alatt/
https://ado.hu/ado/benyujtottak-mar-a-2019-evi-beszamolot-es-az-eves-adobevallasokat/
https://jogaszvilag.hu/cegvilag/elektronikus-eszkozok-a-munkaviszonyban/
https://www.napi.hu/ingatlan/bankmonitor-bank-hitel-lakas-ingatlan-torleszto-panel.713138.html
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EGYÉB: 

 
6. KIDERÜLT, MI A LEGJOBB BEFEKTETÉS MOST AZ INGATLANPIACON (24.hu 2020.09.08.) 

Van az ingatlanpiaci befektetéseknek egy olyan típusa, mely árát tekintve alacsonyabb belépési 

szinten elérhető a befektetők számára, mint egy lakás, nem amortizálódik, 

nincs probléma a rezsiköltségekkel, jó a megtérülése és rendkívül könnyű az 

értékesíthetősége. Ez az ingatlantípus a garázs, mely továbbra is az egyik 

legjobb befektetésnek számít a hazai ingatlanpiacon… 

 

 

7. KINEK LESZ JÓ AZ ÚJ HOME OFFICE-SZABÁLYOZÁS? (index.hu 2020.09.04.) 

Két napja írtunk arról, hogy hamarosan a Parlament elé kerülhet a Munka törvénykönyv módosítása, 

amely az otthoni munkavégzés rugalmasabbá tételét célozza. Cikkünkre 

többen is úgy reagáltak, hogy a 16 100 forintos rezsiátalány semmire sem lesz 

elegendő. Ezért szakértői véleményt kértünk a tervezett változtatásokkal 

kapcsolatban… 

 

 

8. 7 SZUPER KIRÁNDULÓHELY A PESTI OLDALON (welovebudapest.com 2020.09.07.) 

Buda meredeken vezet Pesttel szemben a kirándulóhelyek számában, amit földrajzi helyzetének, 

dombjainak, hegyeinek köszönhet. Ennek ellenére a pesti oldal sem szenved hiányt olyan 

zöldterületekben, amelyek jelentős természeti értékeket képviselnek. Mivel olvasóink már többször 

számon kérték tőlünk ezt az összeállítást, lássuk hát, melyek ezek!… 

https://welovebudapest.com/toplista/7-kirandulohely-a-pesti-oldalon 

 

 

9. FÜRJES BALÁZS: MEGKEZDTÜK AZ 5-ÖS METRÓ TERVEZÉSÉT (portfolio.hu 2020.09.10.) 

Budapest fejlesztéséért a mindenkori városvezetés, és a mindenkori magyar kormány felelős. A 

kormány anyagi támogatása erős és folyamatos, a főváros és a kormány közötti viták beleférnek az 

együttműködésbe, ami folyamatos párbeszéd mellett hasznos is lehet – mondta el a Portfolio által 

megrendezett Lakás Konferencián Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció 

fejlesztéséért felelős államtitkár. Az államtitkár Budapest 

közlekedésfejlesztéséról, az otthonteremtés kérdéséről és a minőségi 

zöldfelületek fontosságáról beszélt. A lakáspiac legfontosabb kérdéseit 

pedig Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért és devizatartalék-

kezelésért felelős ügyvezetője foglalta össze… 

 

 

 

 

 

https://welovebudapest.com/toplista/7-kirandulohely-a-pesti-oldalon
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/09/08/legjobb-befektetes-ingatlanpiac-garazs/
https://index.hu/gazdasag/2020/09/04/kinek_lesz_jo_az_uj_home_office-os_szabalyozas/
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200910/furjes-balazs-megkezdtuk-az-5-os-metro-tervezeset-448166
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10. BEKEMÉNYÍT A FŐVÁROS: 15 EZERRE BÜNTETHETIK, AKI NEM VISEL MASZKOT ZÁRT HELYEN 

(hvg.hu 2020.09.14.) 

Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten… 

https://hvg.hu/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam 

 

 

11. ROZSDAÖVEZETEK: PÉNZ LESZ BŐVEN, KÉRDÉS, SIKERÜL-E OKOSAN ELKÖLTENI (hvg.hu 

2020.09.14.) 

Egyelőre több a kérdés, mint a válasz a rozsdaövezeti programmal kapcsolatban. Elég garancia-e az 5 

százalékos áfa arra, hogy elérhető árú lakások épüljenek, és ne szívódjon fel a pénz az építési 

láncban, akárcsak a csoknál vagy a korábbi áfacsökkentésnél? Mi lesz a rozsdaövezeten kívüli 

területekkel, ha a fejlesztőknek csak a barnamezőn garantált a megtérülés? Ki és miből fog oda 

tömegközlekedést, szociális infrastruktúrát fejleszteni?… 

https://hvg.hu/ingatlan/20200914_Rozsdaovezetek_penz_lesz_de_okosan_koltik_el 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

https://hvg.hu/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam
https://hvg.hu/ingatlan/20200914_Rozsdaovezetek_penz_lesz_de_okosan_koltik_el

