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

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1. A VESZÉLYHELYZET JOGSZABÁLYAI ÉS MAGYARÁZATUK 

 (koronavirus.jogkoveto.hu 2020.05.04) 

Válasszon a keresett témák közül vagy keressen a jogszabályok között.  Frissítve folyamatosan. 
 

https://koronavirus.jogkoveto.hu/tanterven-kivuli-digitalis-oktatas-jogszabaly 

 

2. ADÓBEVALLÁS HALASZTÁSA: FONTOS KÉRDÉST TISZTÁZOTT A PM ÁLLAMTITKÁRA 

(THT.hu 2020.05.10.) 

A veszélyhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítése szerint a beszámolót és az 

ahhoz kapcsolódó éves bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni 

és beküldeni, sőt az adót is eddig az időpontig kell megfizetni - tájékoztatta 

az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős 

államtitkára… 

 

3. A VESZÉLYHELYZET ALATT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS NÉLKÜL IS SZEREZHETŐ ÉPÍTÉSI 

ENGEDÉLY? (epitesijog.hu  2020.05.11. frissítve.) 

A koronavírus-járvány miatt a Kormány folyamatosan hirdet ki veszélyhelyzeti normákat, amely a 

veszélyhelyzet időtartama alatti, speciális előírásokat rögzítik. Megismerhettük már az építési 

engedélyek hatályával kapcsolatos könnyítéseket, illetve a személyes megjelenést igénylő eljárási 

cselekményeket csökkentő rendelkezéseket. A 2020. május 18-ától hatályos rendelkezések 

beleillenek ebbe a sorba, hiszen a veszélyhelyzet időszakára szólnak, de ki is lógnak ebből, hiszen 

nem a könnyítést, hanem lényegben egy eljárási típus megszüntetését rögzítik…  

https://bit.ly/3fIv0R0 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

4. TOVÁBBRA SEM LEHET KÖTELEZŐ A MUNKAVÁLLALÓK LÁZMÉRÉSE (jogaszvilag.hu  

2020.04.30.) 

A NAIH álláspontja szerint az adattakarékosság elvébe ütközik, azaz nem megfelelő és releváns az 

adatkezelési cél szempontjából, ugyanis önmagában abból a tényből, hogy egy munkavállaló 

lázas,még nem lehet egyértelműen arra következtetni, hogy ennek okozója az új típusú koronavírus 

fertőzés..…  

https://bit.ly/3cocL1g 

https://koronavirus.jogkoveto.hu/tanterven-kivuli-digitalis-oktatas-jogszabaly
https://bit.ly/3fIv0R0
https://bit.ly/3cocL1g
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1149


  

2 

2020./6. 

 
5. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 1. (goldacco.hu 2020.05.04..) 

Az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetése óta sokszor hallottam már a foglalkoztatóktól, hogy ez 

mennyire egyszerű, csak bejelented reggel a munkavállalót, befizeted az 1000 Ft-os járulékot és 

máris mindent letudtál. 

Bár ez tényleg nagyon egyszerűnek tűnik, bizony ennek a jogviszonynak is 

vannak szabályai, amit kötelező betartani. Az alábbi írás a teljesség igénye 

nélkül, a fontosabb szabályokra, lehetőségekre, kötelezettségekre hívja fel 

a figyelmet.…  

 

 

6. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2. (goldacco.hu 2020.05.04..) 

Előző cikkünkben leírtuk az egyszerűsített foglakoztatás fajtáit és 

feltételeit. 

Alábbi írásunkban a bejelentéshez, a bevalláshoz és a közterhek helyes 

megállapításához igyekszünk segítséget nyújtani.… 

 
 

7. MUNKÁLTATÓI NEHÉZSÉGEK KORONAVÍRUS IDEJÉN – KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2. RÉSZ 

(ado.hu 2020.05.06.) 

Lehet-e új munkaszerződést kötni home office-ban a munkavállalóval? Mi lesz a kényszerből, más 

megoldás hiányában fizetés nélküli szabadságra “küldött” dolgozókkal? Kiveheti-e az éves 

szabadságát, akit fizetés nélküli szabadságra küldtek? Fontos kérdések, fontos válaszok… 

https://bit.ly/3fwwHRs 

 

8. MUNKÁLTATÓI NEHÉZSÉGEK KORONAVÍRUS IDEJÉN – KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 3. RÉSZ 

(ado.hu  2020.05.07.) 

Az előző cikk folytatása.…  

https://bit.ly/3cfHyx8 

 

9. RÖVID PÓRÁZON TARTJA A FOGYASZTÓVÉDELEM AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKAT 

(vg.hu.2020.05.07) 

A koronavírus-járvány és a veszélyhelyzeti intézkedések idején, a személyes ügyintézési lehetőségek 

hiányában megnő a telefonos és online ügyfélszolgálatok jelentősége. A 

fogyasztóvédelem áprilistól augusztusig ellenőrzi az ügyfélszolgálatok 

működtetésére kötelezett vállalkozásokat annak érdekében, hogy a 

fogyasztók ügyeiket végeláthatatlan várakoztatás nélkül intézhessék el 

távolról is… 

 

https://bit.ly/3fwwHRs
https://bit.ly/3cfHyx8
https://goldacco.hu/2020/05/04/egyszerusitett-foglalkoztatas-1-2/
https://bit.ly/3fzCQwD
https://bit.ly/35CUFpS
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10. DISZKRIMINÁLHATJÁK A MUNKÁLTATÓK A KORONAVÍRUST ELKERÜLŐKET KORONAVÍRUS 

(jogaszvilag.hu  2020.05.07.) 

Ez ahhoz vezethet, hogy az emberek a munkavállalás érdekében szándékosan megfertőzik magukat 

vagy a feketepiacon vásárolnak hamis pozitív tesztet. A tudósok szerint a koronavírus fertőzésen való 

átesést ellenőrzése érdekében végzett antitest-vizsgálat bevezetése, diszkriminációhoz vezethet a 

munkahelyen…  

https://bit.ly/3dx4lF5 

 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

 

11. SPECIÁLIS FERTŐTLENÍTŐBERENDEZÉS A DÉL HERCEGNŐJE TÁRSASHÁZBAN (zaol.hu 

2020.05.04.) 

Nemcsak az intézmények, a családok, a társasházi lakóközösségek is törekszenek a legnagyobb 

egészségügyi biztonságra, a koronavírus-világjárvány okozta kockázatokat 

mindenki szeretné a lehető legkisebbre csökkenteni. Így járt el néhány napja az 

egyik zalaegerszegi társasház, amely a városban való elhelyezkedése okán a Dél 

hercegnője elnevezést viseli… 

 

12. A TAKARÍTÁSON NEM LEHET LAZÍTANI - HOGYAN BEFOLYÁSOLTA A JÁRVÁNY A FEHÉRVÁRI 

TÁRSASHÁZAK ÉLETÉT? (fmc.hu 2020.05.06.) 

Napi szinten fertőtlenített lépcsőházak és rendhagyó lifthasználat – utána jártunk, 

hogy a fehérvári társasházak életét hogyan befolyásolta a koronavírus-járvány… 
 

 

 

13. TÁRSASHÁZI VEGYES GYŰJTŐKÉMÉNY (ezermester.hu 2020.05.11.) 

Korábban a társasházi gyűjtőkémények sok problémát nem jelentettek. A kéményfal elöregedése 

ugyan olykor balesetet, akár mérgezést is okozott, de az akkori szabályokat nem volt 

nehéz betartani. Aztán jöttek a bélelt kémények, melybe később turbós kazánokat 

kötöttek. Ezzel kapcsolatban már szigorodtak az előírások, és azokat számon is 

kérték… 

 

14. A KUKÁK BÍRJÁK A HOME OFFICE-T (vg.hu 2020.05.12.) 

…Lapunk tapasztalatai szerint Budapesten számos társasház extra kukákat rendelt a veszélyhelyzet 

idején, mivel az általánossá váló home office és az otthoni oktatás 

következtében megugrott a kommunális hulladék mennyisége a 

lakóközösségekben. Ezzel összefüggésben az NHKV és az FKF különböző 

tendenciáról számolt be… 

https://bit.ly/3dx4lF5
https://bit.ly/2YK3BZc
https://bit.ly/2Wdgvxd
https://ezermester.hu/cikk-8985/Tarsashazi_vegyes_gyujtokemeny
https://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/a-kukak-birjak-a-home-office-t-2-2247406/
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EGYÉB: 

15. KORONAVÍRUS: ÍGY JÖHETNEK KI NYERTESEN A BÉRLŐK A MOSTANI VÁLSÁGBÓL 

(Portfolio.hu 2020.05.06.) 

Előnyükre fordíthatják a mostani helyzetet a kereskedelmi ingatlanokban területet bérlő 

vállalkozások. Ehhez arra van szükség, hogy kellő rugalmassággal dolgozzák át 

ingatlanhasználatukat, megfelelő taktikával lépjenek fel a bérbeadókkal 

folyatott tárgyalásokon és legyenek nyitottak a szokásostól eltérő 

megoldásokra, amiket a piacot ismerő szakértők tárnak eléjük.… 
 

 

16. BÉCS, MELBOURNE ÉS NEW YORK UTÁN BUDAPEST FÁIT IS LELTÁRBA VESSZÜK (főkert.hu 

2020.05.06.) 

BP Fatár néven elkészült a főváros ingyenesen letölthető nyilvános fa- és parkkataszter 

applikációja, amelynek segítségével Budapest polgárai is közreműködhetnek a budapesti 

zöldfelületek megóvásában és fejlesztésében!… 

 

17. SZABADIDŐS TÉRKÉP COVID-19 IDEJÉN (enbudapestem.hu 2020.05.07.) 

 

Hol sétálhatsz egyet Budapesten a kijárási korlátozás alatt? Fedezd fel a lakókörnyezeted kevésbé 

ismert parkjait, kirándulóhelyeit, közterületeit! Hogy elkerüld a sűrűn látogatott vagy lezárt helyeket, 

megmutatjuk, hol tudsz úgy egy egészségügyi sétát tenni, hogy közben betartod a 

távolságtartás járványügyi szabályait. Budapesten közel 860 ha természetvédelmi 

terület, és számos kevésbé használt zöldfelület van, ahol a tömeget elkerülve is 

tudsz egyet sétálni vagy sportolni. … 

 

18. VÍRUSOS LIFTGOMB, ATM-KÉPERNYŐ, KILINCS ELLENI CSODAKÉSZÜLÉK (player.hu 

2020.05.08.) 

Megfelelő feladatra megfelelő eszköz: íme, egy csodálatos célszerszám a 

vírusfertőzés elhárítására a közösségi tapogatás veszélyes terepén!… 

 

 

19. KUKKANTS BE IZGALMAS LÉPCSŐHÁZAKBA, GANGOKRA! – AZ ELMARADT TAVASZI 

BUDAPEST100 HELYETT MOST VIRTUÁLISAN  (welovebudapest.com 2020.05.11.) 

Bár a Budapest100 jubileumi, 10. alkalmát az elmúlt májusi hétvége helyett őszre 

halasztották, a csapat mégis összetett egy izgalmas videót, hogy ezen a tavaszon 

se maradjunk nyitott kapuk és a pincétől padlásig tartó házbejárások nélkül. Íme a 

Találkozunk a Tizediken!.. 

 

 

https://bit.ly/35JmsFg
https://bit.ly/2L5hJ7j
https://bit.ly/2WMwu4a
https://bit.ly/3fSCr8C
https://bit.ly/3fKtrSU
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20. MOST INGYENES ONLINE OKTATÁSSAL KAPHATSZ INFORMATIKAI TUDÁST (portfolio.hu 

2020.05.11.) 

A gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban megnyílt a jelentkezési 

lehetőség az ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra május 11-én, hétfőn - jelentette be 

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és 

szabályozásért felelős államtitkára hétfőn online sajtótájékoztatón… 

https://bit.ly/2Wp7LE1 

 

21. ERŐS VÁR A MI OTTHONUNK – A LAKÁSBETÖRÉSEKRŐL (mindsetpszichologia.hu 

2020.05.12.) 

„Otthon, édes otthon”, „mindenütt jó, de a legjobb otthon” – szólnak szólásaink. Bizonyára a 

legtöbben, ha arra gondolnak, hol tudnak igazán kikapcsolódni, akkor az otthonunkat mondanák. 

Kicsi vagy nagy, kertes vagy panel, a hely, ahol mindennap nyugovóra hajtjuk a 

fejünket, a részünkké válik. Egy darab abból, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. 

Éppen ezért ügyelünk rá, hogy csinosítsuk, ízlésünk szerint díszítsük, a saját 

képünkre formáljuk. Cikkünkben a lakásbetörések szemszögéből közelítjük meg 

az otthonnal való kapcsolatunkat… 

 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

https://bit.ly/2Wp7LE1
https://bit.ly/3cu1ahf

