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

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1. ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALBAN ÉS A FŐVÁROSI 

KÖZSZOLGÁLTATÓKNÁL (koronavirus.budapest.hu 2020.05.04) 

 BKK 

 Budapest Közút 

 Budapesti Nagybani Piac Zrt… 
 

https://koronavirus.budapest.hu/blog/2020/05/04/ugyfelfogadasi-rend/ 

 

2. ÓVATOSAN BÁNJON A FERTŐZŐ HULLADÉKKAL! (koronavirus.budapest.hu 2020.04.29.) 

…A kukákba csak annyi hulladékot tegyenek, hogy a teteje lecsukható legyen! Az FKF viszonteladó 

partnerei forgalmaznak olyan zsákokat, amelyekben a szokásos mennyiségen felül keletkező többlet 

háztartási hulladék kihelyezhető. … 

https://bit.ly/35AivT6 

 

3. FOKOZATOSAN, SZIGORÚ MENETREND MELLETT ÚJRAINDÍTHATÓ AZ ÉLET - VÉGET ÉR A 

KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS ELSŐ FÁZISA! - ÚJ SZABÁLYOK (jogiforum.hu 2020.04.22) 

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire is tekintettel 

újraindítható az élet Magyarországon - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

csütörtöki online sajtótájékoztatóján… 

 

https://www.jogiforum.hu/hirek/41645 
 

4. ÍGY VÁLTOZIK AZ ÉLET HÉTFŐTŐL – A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK (HVG.hu  2020.04.30.) 

Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont 

teljesen újraindul az élet."… 

https://bit.ly/3c2eidn 

 
 

5. TÁRSASHÁZAKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS MIATTI VÉSZHELYZET 

IDEJÉRE (mtoszsz.hu.hu 2020.04.) 

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 

2. A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról… 
 

https://www.mtoszsz.hu/articles/hataridok-th 

 
 

 

https://koronavirus.budapest.hu/blog/2020/05/04/ugyfelfogadasi-rend/
https://bit.ly/35AivT6
https://www.jogiforum.hu/hirek/41645
https://bit.ly/3c2eidn
https://www.mtoszsz.hu/articles/hataridok-th
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ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 
 

6. MEGJELENT AZ ELJÁRÁSJOGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 

(kamaraonline.hu 2020.04.01.) 

A kormány az Alaptörvény által és a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényben kapott 

felhatalmazás alapján kihirdette az egyes eljárásjogi intézkedéseket. 

Ezek célja, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt is garantált legyen a 

jogbiztonság és biztosítottak legyenek az állami eljárások és azok esetleges megakadása ne legyen 

hátrányos az állampolgárokra, gazdasági vállalkozásokra nézve…  

https://bit.ly/3caE676 

 

7. AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 

 (hrportal.hu 2020.04.20) 

A koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merül fel a bizonylatok, így a 

számlák elektronikus továbbítására, befogadására. Ez a tájékoztató azok számára kíván segítséget 

nyújtani, akik ebben a helyzetben térnek át az elektronikus számlázásra illetve ebben az időszakban 

fogadnak be először ilyen bizonylatokat… 

https://bit.ly/3djgs8F 
 

8. A KÖZJEGYZŐK MOST IS FOGADNAK MINDEN FONTOS ÜGYBEN, DE ÚJ REND SZERINT 

kamaraonline.hu.2020.04.23) 

A járvány miatt kihirdetett különleges jogrendben is fogadják az ügyfeleket a közjegyzők minden 

fontos és halaszthatatlan ügyben, de a veszélyhelyzet idejére új rendet alakítottak ki – közölte a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) … 

https://bit.ly/35yBIEE 

 

9. MÓDOSÍTOTT ŰRLAPOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN - 

ELÉRHETŐEK AZ ÚJ ÁNYK NYOMTATVÁNYOK! (Jogiforum.hu 2020.04.29.) 

2020. április 1-jétől megváltozott, hogy mely bíróságok járnak el közigazgatási és munkaügyi 

ügyekben. Ennek megfelelően az új hatásköri szabályokhoz igazodóan az OBH által publikált ÁNYK 

űrlapokat is módosították… 

https://www.jogiforum.hu/hirek/41640 

 

 

https://bit.ly/3caE676
https://bit.ly/3djgs8F
https://bit.ly/35yBIEE
https://www.jogiforum.hu/hirek/41640
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10.  ÚJABB ADÓZÁSI KÖNNYÍTÉSEKET VEZETETT BE A KORMÁNY! - A FELHALMOZOTT 

ADÓTARTOZÁST NEM VESZI FIGYELEMBE NAV ADÓLISTÁJÁN (Jogiforum.hu  2020.04.29.) 

Az egészségügyi veszélyhelyzet során felhalmozott adótartozást nem veszi figyelembe a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóslistája meghatározásakor – hívja fel a figyelmet az EY. A legfrissebb  

kormányrendelet alapján számos területen újabb adózási könnyítéseket vezetett be a kormány a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, hogy támogassa a nehéz pénzügyi helyzetbe került 

vállalatokat…  

https://www.jogiforum.hu/hirek/41639 

 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 

 

11. KÖZÖS KÖLTSÉG FIZETÉSRE KÉRHETŐ-E MORATÓRIUM? (THT.hu 2020.04.29.) 

Kérdés: 

A vészhelyzetre tekintettel van-e lehetőség arra, hogy egy társasház tulajdonosai kérjék a közös 

költség fizetés, illetve a gondnok feladatainak, határozatlan időtartamra történő felfüggesztését… 
 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1142 

 

12. A MÁJUS 4-E UTÁNI ENYHÍTÉSEK ALAPJÁN LEHET-E KÖZGYŰLÉSEKET TARTANI A VIDÉKI 

VÁROSOKBAN? (THT.hu 2020.05.01.) 

 Kérdés:  

A május 4-én életbe lépő enyhítések után - Budapestet és Pest megyét leszámítva - lehet-e 

közgyűléseket tartani a vidéki városokban? … 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1145 
 

 

13. AZ AIRBNB VÍRUSA – VÉLEMÉNY (turizmus.com 2020.05.04.) 

Az airbnb aggódik vendégei egészségéért. De mi lesz a társasházak lakóival? 

Őket ki védi meg a vírushordozó turistáktól?… 

 

 

14. NYÍRBÁTORBAN KÉZFERTŐTLENÍTŐVEL LÁTJÁK EL A TÁRSASHÁZAKAT  

(szabolcsihir.hu 2020.05.04.) 

Napokon belül mindenhová eljut… 

https://bit.ly/2W8XP1D 

https://www.jogiforum.hu/hirek/41639
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1142
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1145
https://bit.ly/2W8XP1D
https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/az-airbnb-virusa-1169835
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EGYÉB: 

15. BKIK: A VÁLSÁG ALATT ÁT KELL ALAKÍTANI A KERESKEDELMI INGATLANOK BÉRLETI DÍJÁT 

(kamaraonline.hu 2020.04.24.) 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 7 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki a 

vállalkozások ingatlanbérleti helyzetének kezelésére, amelyben azt kérik a kormánytól, hogy a válság 

alatt a kereskedelmi ingatlanok bérleti díját a bérlők havi árbevételének függvényében határozzák 

meg, a bérbeadók bevételkiesését pedig adókedvezményből pótolnák..… 

https://bit.ly/35vnlkC 
 

 

16. ÚJ BRINGASÁVOK JELENTEK MEG BUDAPESTEN (koronavirus.budapest.hu 2020.04.30.) 

Rég várt bringasávok jelentek meg egyes nagyforgalmú utakon egyik napról a másikra. A 

#bringasávosítás a Bartók Béla, a Tétényi és az Üllői út után már a Nagykörutat is eléri… 

https://bit.ly/2zYLjc8 

 

17. MELYIK BUDAPEST LEGDRÁGÁBB LAKÓTELEPE? (Portfolio.hu 2020.05.03.) 

A lakótelepekkel kiemelten akkor foglalkoztunk legutóbb, amikor év elején az egyik legnagyobb hazai 

ingatlanközvetítő 2019 harmadik és negyedik negyedéve között több mint 5 százalékos árcsökkenést 

mért a panellakásoknál. Ezúttal azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy most 

milyen árak jellemzik a lakótelepi lakásokat, éppen ezért egy részletes körképet 

készítettünk amelyben a budapestiek mellett azt a vidéki lakótelepet is 

bemutatjuk, ahol 2016 és 2019 között a legnagyobb ütemű volt az áremelkedés… 

 

18. PARRAGH SZERINT KÉT SZÁMJEGYŰ GDP-ZUHANÁS IS JÖHET IDÉN (index.hu 2020.05.04.) 

Nem lepődnék meg, ha a GDP akár két számjegyű százalékos mértékben zuhanna az idén – mondta 

Parragh László, az MKIK elnöke a Népszavának adott interjújában. Korábban a 

kormányberkekből a legpesszimistább nyilatkozónak számító Varga Mihály is csak 

annyit mondott erről a témáról, hogy feltehetően 3 százaléknál nagyobb lesz a 

visszaesés… 

 

19. DURVÁN VISSZAESETT AZ INGATLANPIAC ÁPRILISBAN (24.hu 2020.05.04.) 

Áprilisban 58 százalékkal esett vissza a magyarországi ingatlanpiac az egy évvel korábbihoz képest, 

mindössze 5971 ingatlan cserélt gazdát szemben a tavaly azonos időszaki 14 166-

tal – közölte a Duna House (DH) saját adatain alapuló becslését az MTI-vel 

hétfőn. A társaság szerint jelentős a csökkenés a márciusi 11 100 adásvételhez 

viszonyítva is… 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

https://bit.ly/35vnlkC
https://bit.ly/2zYLjc8
https://bit.ly/2SClrt6
https://bit.ly/2SB8Nuz
https://bit.ly/3c6cJuX

