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

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1. LEHET-E ÍRÁSBELI SZAVAZÁSSAL DÖNTENI HITELFELVÉTELRŐL VÉSZHELYZET IDEJÉN? 

(THT.hu  2020.05.16.) 

Kérdés: A jelenlegi vészhelyzeti intézkedések lehetőséget adnak-e arra, hogy egy lakóközösség 

írásbeli szavazással döntsön a felújításhoz szükséges hitel felvételéről?…  

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1154 

 

 

2.  ADÓBEVALLÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI HATÁRIDŐ SZEPTEMBER 30- MINDEN, AMIT A 

BESZÁMOLÓKKAL KAPCSOLATOS HALASZTÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES 

 (tavmunka.jogkoveto.hu.2020.05.) 

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklésével összefüggésben – a Kormány 2020. 

április 22-től hatályba lépő rendelkezése értelmében – az éves beszámolóval kapcsolatos 

kötelezettségek vonatkozásában halasztási lehetőség áll a beszámoló 

készítésre kötelezettek rendelkezésére. A szabályokat, hogy – remélhetően – 

hasznos, gyakorlatias segítséget tudjunk ezáltal nyújtani, a témával 

összefüggésben felmerült kérdéseken keresztül ismertetjük… 

 

3.  VESZÉLYHELYZET – BUDAPEST ÚJRANYITÁSÁNAK RÉSZLETSZABÁLYAI ÉS A 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÉNYSZERENGEDÉLY (jogaszvilag.hu2020.05.17.) 

Hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás Budapesten, részletesen bemutatjuk, hogy minderre milyen 

védelmi intézkedések mentén kerül sor. Bemutatjuk továbbá a közegészségügyi kényszerengedély 

részletszabályait is… 

https://bit.ly/3g4Th44 

 

4. HÉTFŐTŐL ENYHÜLNEK A SZIGORÍTÁSOK - A KÖZGYŰLÉSEK MÉG KARANTÉNBAN (THT.hu  

2020.05.17.) 

A vidéki könnyítések után hétfőtől Budapesten is enyhülnek a szigorítások. Itt tartunk most: …  

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1155 

 

 

5. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 2020 – 20. HÉT (jogaszvilag.hu  2020.05.18.) 

Alábbi cikkünkben a 2020/104–112. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk…  

https://jogaszvilag.hu/jogszabalyfigyelo-2020-20-het/ 

 

https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1154
https://bit.ly/3g4Th44
https://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=1155
https://jogaszvilag.hu/jogszabalyfigyelo-2020-20-het/
https://tavmunka.jogkoveto.hu/beszamolo-elhalasztasa-cikk/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=KORONA_klnszm_12_levl_HIDEG_feliratkozknak&utm_medium=email
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6. MIT LEHET, KELL ÉS TILOS TENNÜNK, HA VÉGRE KISZABADULUNK A KARANTÉNBÓL? 

(index.hu  2020.05.19.) 

…Most a járványgörbe másik, ereszkedő oldalán vagyunk, és remélhetőleg a 

következő hetekben tovább fog csökkenni az aktív betegek száma, de ehhez 

továbbra is be kell tartani azokat a biztonsági szabályokat, amelyeket az elmúlt 

hónapokban kellett követni…  

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

7. ÚJ UTALÁSI MÓDOT VEZETETT BE A NEMZETI KÖZMŰVEK (profitline.hu 2020.05.13.) 

Új, innovatív fizetési megoldást kínál ügyfeleinek a Nemzeti Közművek (NKM), már nem csak 

bankszámlaszámra, hanem az újonnan bevezetett másodlagos azonosítókra, 

vagyis a gazszamla@nemzetikozmuvek.hu és 

villanyszamla@nemzetikozmuvek.hu e-mail címekre is indíthatják az ügyfelek az 

utalást…  

 
8. ÁTMENETILEG KEDVEZŐBB A SZÉP KÁRTYA JUTTATÁS – DE MENNYIVEL IS? 

(menedzserpraxis.hu  2020.05.13.) 

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…  
https://menedzserpraxis.hu/hir.php?hir_ID=4572 
 
 
 

9. VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYEKRE: BÍRSÁG JÖHET, HA NINCS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS (ado.hu 

2020.05.14.) 

A kormány 2020. május 15-én, illetve 16-án megalkotott rendeleteivel (208., 211.) lehetőséget 

biztosított a fokozatos visszarendeződésre a munkahelyeken. Azoknál a munkáltatóknál, ahol a 

munkavállalók nagy része otthoni munkavégzésben vagy állásidőben töltötte az elmúlt két hónapot, 

a visszarendeződés számos munkáltatói feladatot generál… 

https://ado.hu/munkaugyek/visszateres-a-munkahelyekre-birsag-johet-ha-nincs-kockazatertekeles/ 

 

 

 

 
 

https://menedzserpraxis.hu/hir.php?hir_ID=4572
https://ado.hu/munkaugyek/visszateres-a-munkahelyekre-birsag-johet-ha-nincs-kockazatertekeles/
https://index.hu/techtud/2020/05/19/koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitasa_ujranyitas_mire_figyeljunk_mit_tegyunk_mit_szabad_mit_nem/
https://profitline.hu/Uj-utalasi-modot-vezetett-be-a-Nemzeti-Kozmuvek-407605
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10. A PERES ELJÁRÁSOK DIGITALIZÁLÓDÁSA A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN (jogaszvilag.hu 

2020.05.19.) 

A jelenleg hatályban lévő polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) eleget téve a 

felgyorsult technikai fejlődés kívánalmainak már a 2018-as hatálybalépésekor is tartalmazta az 

elektronikus technológiák és eszközök alkalmazására vonatkozó szabályokat. Azt azonban senki nem 

gondolta volna, hogy ezek élesben történő alkalmazására ilyen rövid időn belül, ilyen széles körben 

sor kerülhet… 

https://jogaszvilag.hu/a-peres-eljarasok-digitalizalodasa-a-jarvany-arnyekaban/ 
 

 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

 

11. AKKOR MOST GRILLEZHETÜNK AZ ERKÉLYEN, VAGY ÖRÖKRE FELEJTSÜK EL? (divany.hu 

2020.05.04.) 

Vagy marad az elektromos grill? Azt meg minek kivinni? Ezenkívül mindenre választ adott a 

katasztrófavédelem… 

https://divany.hu/offline/2020/05/13/szabad-e-grillezni-az-erkelyen/ 

 

12. ÚJRA ELINDULT HELYSZÍNI TARTÁLYMOSÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK! (fkf.hu  2020.05.11.) 

Az FKF Nonprofit Zrt. két új „kukamosó” járművel végzi a beérkező megrendelések teljesítését. 

A munkagépek a Társaság különböző térfogatú hulladékgyűjtő tartályainak, azok belső, hulladékkal 

szennyezett részének helyszíni mosását tudják elvégezni a 110 literestől egészen az 1100 literes 

űrméretig. A mosáshoz szükséges vizet a célgép saját tartályából biztosítja, illetve a keletkező 

szennyezett vizet szintén egy különálló tartályba gyűjti, a környezet megóvása érdekében…  

https://www.fkf.hu/hirek/ujra-elindult-helyszini-tartalymosasi-szolgaltatasunk 

 

13. KÖZGYŰLÉS JÁRVÁNY IDEJÉN? ÍGY OLDJA MEG A KÖZÖS KÉPVISELŐ (ripost.hu 2020.05.13.) 

Az udvarra hívja össze a hatlakásos társasház közgyűlését Forray M. Antónia, de tárgyalt már 240 

lakásos szövetkezeti házzal is, online engedi be otthonába a lakókat… 

https://ripost.hu/politik/insider/kozgyules-jarvany-idejen-igy-oldja-meg-a-kozos-kepviselo-2415330/ 
 

 

 

 

14. VIDEOKAMERÁK A TÁRSASHÁZAK KÖZÖS HELYISÉGEIBEN (jogaszvilag.hu 2020.05.14.) 

A szerző az alábbi írásában az Európai Unió Bíróságának ítéletét elemzi, mely a T. K. kontra Asociaţia 

de Proprietari bloc M5A‑ScaraA-ügyben[1] született és a lakóépületek közös helységeibe telepített 

videomegfigyelő rendszerek és az adatkezelés kapcsolatának kérdéskörét vizsgálta… 

https://jogaszvilag.hu/videokamerak-a-tarsashazak-kozos-helyisegeiben/ 

 

 

https://jogaszvilag.hu/a-peres-eljarasok-digitalizalodasa-a-jarvany-arnyekaban/
https://divany.hu/offline/2020/05/13/szabad-e-grillezni-az-erkelyen/
https://www.fkf.hu/hirek/ujra-elindult-helyszini-tartalymosasi-szolgaltatasunk
https://ripost.hu/politik/insider/kozgyules-jarvany-idejen-igy-oldja-meg-a-kozos-kepviselo-2415330/
https://jogaszvilag.hu/videokamerak-a-tarsashazak-kozos-helyisegeiben/
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15. RENDKÍVÜLI ELJÁRÁSREND A NYÁRI KARBANTARTÁSI IDŐSZAKBAN (fotav.hu 2020.05.15.) 

A járványügyi helyzet miatt, a munkavállalók és a lakosság védelme érdekében a nyári karbantartási 

munkálatok időszakára az ürítések és visszatöltések kezelésére a FŐTÁV Zrt. speciális eljárásrendet 

vezet be május 15-től, vagyis a fűtési szezon végének napjától… 

http://www.fotav.hu/tajekoztatas/hireink/kozlemenyek-hirek/kozlemenyek/rendkivuli-eljarasrend-

a-nyari-karbantartasi-idoszakban  

 

16.   BIZTONSÁG A VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN MOST ÉS HOSSZÚ TÁVON IS (vizmuvek.hu 

2020.05.15.) 

Tavaszi hálózatöblítés a Fővárosi Vízművek ellátási területén 

Társaságunk a járványhelyzetre való tekintettel mindent megtesz annak érdekében, hogy a vízellátás 

zavartalan legyen, vannak azonban olyan halaszthatatlan karbantartási munkák, melyek elmulasztása 

esetlegesen a vízminőség biztonságát veszélyeztethetné. Ezek közé tartozik a város vízellátása 

szempontjából meghatározó gerinc- és főnyomóvezetékek öblítése… 

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/mediaszoba/hirek-

informaciok/hireink/5092 

 

17. BUDAPEST FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI HÍREK (kozszolgalat.hu 2020.05.15.) 

https://www.hirstart.hu/megye/budapest?autorefreshed=1 

 

18. NEM TUDSZ BEJELENTKEZNI A LAKÁSBA, HA NEM EGYEZIK AZ EMELET-AJTÓ SZÁM (vaci-

naplo.hu 2020.05.19.) 

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a közigazgatásban. A feladat 

nem egyszerű, ahhoz, hogy mindenkinek a pontos címe szerepeljen a fontos 

iratokban, számos ember és közösség együttműködése szükséges. E munkában 

nagy szerepe van a város jegyzőjének és adott esetben például egy társasház 

közgyűlésének… 

 

                                                      

EGYÉB: 

 

19. PIZZÁSDOBOZ, DVD, SAMPONFLAKON – ÍGY GYŰJTSD SZELEKTÍVEN A HULLADÉKOT, HOGY 

ÉRTELME IS LEGYEN (player.hu 2020.05.14.) 

A szelektív hulladékgyűjtés már nem menő – ahogy az se, hogy köszönünk vagy  hogy zsebkendőbe 

fújjuk az orrunkat. Ez alap. A szándék viszont kevés, nem árt, ha tudod, hogy kell pontosan csinálni… 

https://player.hu/zold-jovo/igy-kell-szelektiven-gyujteni-a-hulladekot/ 
 

 

 

 

 

http://www.fotav.hu/tajekoztatas/hireink/kozlemenyek-hirek/kozlemenyek/rendkivuli-eljarasrend-a-nyari-karbantartasi-idoszakban
http://www.fotav.hu/tajekoztatas/hireink/kozlemenyek-hirek/kozlemenyek/rendkivuli-eljarasrend-a-nyari-karbantartasi-idoszakban
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/mediaszoba/hirek-informaciok/hireink/5092
https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/mediaszoba/hirek-informaciok/hireink/5092
https://www.hirstart.hu/megye/budapest?autorefreshed=1
https://player.hu/zold-jovo/igy-kell-szelektiven-gyujteni-a-hulladekot/
https://vaci-naplo.hu/2020/05/nem-tudsz-bejelentkezni-a-lakasba-ha-nem-egyezik-az-emelet-ajto-szam/
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20. A KORONAVÍRUS FELGYORSÍTHATJA AZ ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOK TERJEDÉSÉT (24.hu 

2020.05.15.) 

A hivatalos ügyekhez – így például szerződések aláírásához, banki ügyintézéséhez 

– gyakran elengedhetetlen a személyes jelenlét és az aláírás, így a jelenlegi helyzet 

komoly hatással lehet az elektronikus aláírás elterjedésére is… 

 

21. KAPÓRA JÖHET A KORMÁNYNAK A VÁLSÁGKEZELÉSHEZ EGY BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM 

(hvg.hu 2020.05.15.) 

Hatalmas rá az igény, a döntéshozók eddig mégis rendre lesöpörték a bérlakásépítésekre vonatkozó 

szakmai javaslatokat az asztalról. A nemrég belengetett vállalkozói bérlakásprogram viszont 

segíthetne a családalapításon még nem gondolkodó fiatalokon, és az építőipar is Münchhausen 

báróként ránthatná ki magát vele a mocsárból… 

https://hvg.hu/ingatlan/20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar

_csak_penz_kellene_hozza 

 

22. MIÉRT ÁLLT LE A VILÁG AZ ÚJ VÍRUS MIATT, HA A KORÁBBIAK ENÉLKÜL IS ELTŰNTEK? 

(index.hu 2020.05.18.) 

Vírusok jönnek és mennek, némelyik súlyosabb betegséget okoz, másokat alig veszünk észre; van 

olyan, amelyiket könnyű elkapni, de van, amelyik nehézkesebben terjed. Mára 

világossá vált, hogy a tavaly év végén feltűnt új koronavírus nemcsak egy köszönés 

erejéig tette tiszteletét, hanem hosszabb távra kell berendezkednünk ellene… 

 

23. ELMAGYARÁZTA AZ MNB, MITŐL NŐHET MEG A TÖRLESZTŐRÉSZLET A MORATÓRIUM 

UTÁN (portfolio.hu  2020.05.18.) 

A hitelekre vonatkozó fizetési moratórium miatt nem nő az ügyfelek törlesztőrészlete a moratórium 

lezárulta után,  a változó kamatozású hitelek kamata viszont módosulhat az idei 

év hátralévő részében, és 2021. januártól az akkor fennálló kamatnak megfelelő 

törlesztőrészletet kell fizetni – tisztázta az MNB... 

 

24. NEGATÍV ÉRZELMEKET VÁLT KI A MUNKAVÉGZÉS MEGSZAKÍTÁSA (Sg.hu 2020.05.18.) 

Nem csupán stresszt okoz, ha valakinek egyszerre több feladatra kell figyelnie és e folyamat során 

elvonják a figyelmet. Ioannis Pavlidis, a Houstoni Egyetem kutatója és a kollégái azt vizsgálták, hogy 

az úgynevezett multitasking miként hathat a munkavállalókra. A 

szakemberek megállapították, hogy ha valakinek egyszerre több feladatot 

kell elvégeznie és eközben például folyamatosan e-maileket kap… 

 

 

 

https://hvg.hu/ingatlan/20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza
https://hvg.hu/ingatlan/20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza
https://24.hu/fn/uzleti-tippek/2020/05/13/koronavirus-elektronikus-eljarasok-alairas-eszemelyi/
https://index.hu/techtud/2020/05/18/koronavirus_jarvany_covid-19_sars_mers_h1n1_influenza_legyozes_visszaszoritas_korlatozas_terjedes/
https://www.portfolio.hu/bank/20200518/elmagyarazta-az-mnb-mitol-nohet-meg-a-torlesztoreszlet-a-moratorium-utan-432500
https://sg.hu/cikkek/it-tech/140993/negativ-erzelmeket-valt-ki-a-munkavegzes-megszakitasa
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25. A NYÁR ÖNMAGÁBAN NEM FOG VÉGET VETNI A JÁRVÁNYNAK (index.hu 2020.05.18.) 

Amióta csak tudunk az új típusú koronavírusról, kimondva-kimondatlanul sokan azt remélik, hogy 

ahogy beköszönt a kánikula, több más, megfázást hozó vírushoz hasonlóan ez is eltűnik a 

süllyesztőben. A trópusi országokban kitört járványok sajnos nem ezt 

támasztják alá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a meleg ne dolgozna a járvány 

ellen, de hogy ettől nem fog elmúlni, az nagyjából biztos. Van előrejelzés a 

járvány újabb budapesti felfutására is… 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 

https://index.hu/techtud/2020/05/19/koronavirus_jarvany_nyar_meleg_idojaras_eghajlat_homerseklet_uv-sugarzas/

