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

 

KORMÁNYRENDELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

1.   EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETET LEHET ELRENDELNI A TISZTIFŐORVOS JAVASLATÁRA 

(infostart.hu 2020.05.27.) 

Egy új törvényjavaslat szerint ebben az esetben számos terület 

korlátozható. 

A kormány nevében a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot. … 

 

2. MEGJELENT A RENDELET, MÁTÓL LEHET TARTANI SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEKET (infostart.hu  

2020.05.28.) 

A Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent 

kormányrendelet értelmében, amennyiben a szervezők biztosítják a 

rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az új rendeletben 

meghatározott feltételeket, akkor május 28-tól, azaz a csütörtöki naptól 

megtarthatóak a szabadtéri rendezvények…  

 

3. NAV: ISMÉT TELJES KÖRŰ AZ ÜGYFÉLFOGADÁS PEST MEGYÉBEN (ado.hu 2020.05.29.) 

Június 2-tól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) valamennyi Pest megyei ügyfélszolgálatán újra 

fogadják az ügyfeleket, akiket ugyanakkor arra kér a hivatal, hogy részesítsék előnyben az 

elektronikus vagy telefonos ügyintézést…  

https://ado.hu/ado/nav-ismet-teljes-koru-az-ugyfelfogadas-pest-megyeben/ 

 

4. KORONAVÍRUS: HOGY HAT A JÁRULÉKMENTESSÉGI KEDVEZMÉNY A NYUGDÍJRA?  

(ado.hu 2020. 05.29.) 

A nyugdíjjárulék-fizetés alóli mentesség ideje alatt folytatott tevékenység nyugdíjra jogosító szolgálati 

idő lesz, az elért jövedelem pedig beszámításra fog kerülni a nyugdíj összegébe…  

https://ado.hu/tb-nyugdij/koronavirus-hogy-hat-a-jarulekmentessegi-kedvezmeny-a-nyugdijra/ 

 

ADÓZÁSHOZ, JOGHOZ, ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CIKKEK: 

 

5. AJÁNLÁS AZ ÚJBÓLI MUNKAHELYI MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ (nnk.gov.hu 2020.05.19.) 

A járvány jelenlegi szakaszában továbbra is javasoljuk az otthoni digitális munkavégzés, a „home 

office” tevékenység elsődlegességének biztosítását. Amennyiben a továbbiakban nem lehetséges, az 

alábbi megelőző intézkedések bevezetését tartjuk indokoltnak:... 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/646-ajanlas-az-ujboli-munkahelyi-

munkavegzes-megkezdesehez 

https://www.parlament.hu/irom41/10748/10748.pdf
https://www.parlament.hu/irom41/10748/10748.pdf
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bd52d38038b085b5ffdebc8a1798ca3e73e433cb/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bd52d38038b085b5ffdebc8a1798ca3e73e433cb/megtekintes
https://ado.hu/ado/nav-ismet-teljes-koru-az-ugyfelfogadas-pest-megyeben/
https://ado.hu/tb-nyugdij/koronavirus-hogy-hat-a-jarulekmentessegi-kedvezmeny-a-nyugdijra/
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/646-ajanlas-az-ujboli-munkahelyi-munkavegzes-megkezdesehez
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/646-ajanlas-az-ujboli-munkahelyi-munkavegzes-megkezdesehez
https://infostart.hu/belfold/2020/05/27/egeszsegugyi-valsaghelyzetet-lehet-elrendelni-a-tisztifoorvos-javaslatara
https://infostart.hu/belfold/2020/05/28/kihirdettek-matol-megrendezhetok-a-szabadteri-rendezvenyek
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6. KÉSEDELMI KAMAT ÚTMUTATÓ: KINEK, MENNYIT ÉS MIKOR KELL FIZETNI? (erthetojog.hu 

2020.05.27.) 

Mindenkinek jár késedelmi kamat, ha nem fizetnek neki időben? Köteles-e késedelmi kamatot fizetni, 
aki késve teljesíti a fizetési kötelezettségét? Mennyi a késedelmi kamat mértéke? Kérdések, melyek 
sokakat foglalkoztatnak. Vagy azért, mert nekik nem fizetnek időben, vagy azért, mert ők csúsznak 
meg a fizetéssel, és tudni szeretnék, hogy jogszerű-e, ha a hitelező plusz összeget követel…  
https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/kintlevoseg-kezeles-koveteles-behajtas/kesedelmi-kamat-
utmutato-kinek-mennyit-es-mikor-kell-fizetni/ 
 

7. MIKOR KÖTELES A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉST VÉGEZNI? 

(kocsisszabougyved.hu 2020.05.27.) 

A munkáltató egyik alapvető kötelezettsége, hogy a munkavállalók számára biztosítsa az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. Ahhoz, hogy e kötelezettségének eleget tudjon 

tenni, alapvető feltétel, hogy a munkáltató tisztában legyen a munkabiztonságot és a dolgozók 

egészségét veszélyeztető kockázatokkal, és megtegye a szükséges lépéseket. Ezért a munkáltatónak 

nemcsak joga, hanem kötelessége is kockázatértékelést végezni. Mit értünk munkavédelmi 

kockázatértékelés alatt? Milyen hatással van a kockázatértékelésre a koronavírus járvány?… 

https://kocsisszabougyved.hu/mikor-koteles-a-munkaltato-munkavedelmi-kockazatertekelest-

vegezni/ 

 

8. ADÓJOGI SZABÁLYOK, KEDVEZMÉNYEK, KÖNNYÍTÉSEK A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN 

(tavmunka.jogkoveto.hu 2020.05.) 

Útmutató cégvezetőknek és könyvelőknek… szerző Sinka Júlia közgazdász, okleveles áfa- és 

nemzetközi adószakértő /PDF 

https://tavmunka.jogkoveto.hu/wp-content/uploads/2020/05/Adoszabalyok-kedvezmenyek-

konnyitesek-202005.pdf 

 

9. 100.000 FORINT FELETTI ÁFA A SZÁMLÁBAN (vallalkozas-okosan.hu 2020.05.27.) 

VÁLTOZÁS 2020. JÚLIUS 1-TŐL! Ha ALANYI MENTES vagy, rád is vonatkozik a számlák online 

jelentése, ha belföldi adóalany felé állítasz ki számlát, megszűnik a 100.000 ft-os értékhatár…  

https://www.vallalkozas-okosan.hu/100_ezer_forint_feletti_afa_szamlaban 

 

10. ÍGY KELL SZABÁLYOSAN MEGSZEREZNI AZ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁST (adozona.hu  

2020.05.28.) 

A személyes adatok kezelése vonatkozásában a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet 

(GDPR) tartalmazza a kötelező előírásokat. Sajnos azonban a rendelet értelmezése sokszor nem 

könnyű. Tagállami precedens kis számban áll rendelkezésre, luxemburgi bírósági döntés pedig kevés 

született. Ezekből kifolyólag nagy jelentősége van annak, hogy az Európai Adatvédelmi Testület 

(EDPB) – mely a GDPR által létrehozott, a rendelet előírásait elemző szerv – milyen útmutatásokat 

bocsájt ki. 2020. május 4-én jelent meg az 5/2020. számú iránymutatás az adatkezelési hozzájárulás 

feltételeiről, melyet az alábbiakban ismertetünk…  

https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/Iranymutatas_szuletett_a_helyes_adatkezeles_LT9FTY 

https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/kintlevoseg-kezeles-koveteles-behajtas/kesedelmi-kamat-utmutato-kinek-mennyit-es-mikor-kell-fizetni/
https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/kintlevoseg-kezeles-koveteles-behajtas/kesedelmi-kamat-utmutato-kinek-mennyit-es-mikor-kell-fizetni/
https://kocsisszabougyved.hu/mikor-koteles-a-munkaltato-munkavedelmi-kockazatertekelest-vegezni/
https://kocsisszabougyved.hu/mikor-koteles-a-munkaltato-munkavedelmi-kockazatertekelest-vegezni/
https://tavmunka.jogkoveto.hu/wp-content/uploads/2020/05/Adoszabalyok-kedvezmenyek-konnyitesek-202005.pdf
https://tavmunka.jogkoveto.hu/wp-content/uploads/2020/05/Adoszabalyok-kedvezmenyek-konnyitesek-202005.pdf
https://www.vallalkozas-okosan.hu/100_ezer_forint_feletti_afa_szamlaban
https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/Iranymutatas_szuletett_a_helyes_adatkezeles_LT9FTY
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11. „MI LENNE, HA MOSTANTÓL AZ IRODÁBAN TÖLTÖTT IDŐNK HELYETT AZ ELVÉGZETT 

FELADATOKAT FIZETNÉK MEG?” – A HOME OFFICE PSZICHOLÓGIÁJA (pszichoforyou.hu 

2020.05.28.) 

Miközben a 21. század modern vívmányai lehetővé teszik, hogy a nap 24 órájában elérhetőek 

legyünk, ez az elvárás legalább napi 8 órában a munkahelyek nagy részénél a személyes jelenlétre is 

igaz – sokszor annak ellenére, hogy ez egyébként nem lenne a munkavégzés alapvető feltétele. 

Egy korábbi cikkünkben már részletesen írtunk arról, hogy miért lenne hasznos újragondolni a kötött 

a munkaidőt – ami a vonatkozó kutatások és tanulmányok szerint a produktivitásunkra és az 

egészségünkre sincs túl jó hatással, nem szólva a fenntarthatósági szempontokról…  

https://pszichoforyou.hu/lelekerosito-a-home-office-pszichologiaja/ 

 

12. BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSE VAN A CÉGNEK? ERRŐL JÓ, HA TUD (piacesprofit.hu 

2020.05.29.) 

A koronavírus okozta gazdasági visszaesés következtében sok vállalkozás küzd likviditási 

problémákkal, ami a behajthatatlan követelések számának növekedését okozhatja. Az emiatt nehéz 

helyzetbe került vállalkozások számára ugyanakkor rendkívül fontos lehet, hogy az adóhatóságtól 

legalább a behajthatatlan követelések áfáját vissza tudják igényelni… 

https://bit.ly/2U7CJ1Z 

 

13.  NEGYVENNYOLC TÖRVÉNYT MÓDOSÍT EGY ÚJ JOGSZABÁLY (adozona.hu 2020.05.29.) 

A 2020. évi 125. számú Magyar Közlönyben kihirdetett, az egyes közigazgatási tárgyú törvények 

módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény módosítja… 

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

9 

 

14. HA NEM AUTOMATIZÁLJA BEJÖVŐ SZÁMLÁINAK JELENTÉSÉT, BELE FOG FULLADNI AZ 

ADMINISZTRÁCIÓBA! (adozasrolerthetoen.blog.hu 2020.05.29.) 

A 2020. július 1-től induló új szabályok az online számla-adatszolgáltatásban nem minden vállalkozás 

számára jelentenek ugyanolyan mértékű megterhelést. Emlékeztetőül: a változás lényege, hogy 

ezentúl minden vállalkozásoknak kiállított számláról – áfatartalomtól függetlenül – adatot kell 

szolgáltatni a NAV-nak beleértve a fordított áfás és az alanyi mentes ügyleteket is. Továbbá kötelező 

lesz a vevők adószámának feltüntetése a számlán és az XML állományokban…  

https://adozasrolerthetoen.blog.hu/2020/05/29/itt_a_kiterjesztett_online_szamla-adatszolgaltatas 

 

15. NEM KELL TÖBBÉ SZÁMLATÖMB, MOBILON IS LEHET SZÁMLÁT ADNI (hvg.hu 2020.06.02.) 

Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült. 

Már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű mobilapplikációja, amivel a 

számlák mobiltelefonon is kiállíthatók. Az adóhatóság közleménye szerint az alkalmazás letöltése és 

használata is ingyenes, és automatikusan teljesíti a kötelező adatszolgáltatást…  

https://hvg.hu/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni 

 

https://pszichoforyou.hu/5-ok-ami-miatt-ujra-kellene-gondolni-a-kotott-munkaidot/
https://pszichoforyou.hu/lelekerosito-a-home-office-pszichologiaja/
https://bit.ly/2U7CJ1Z
https://adozona.hu/2020_as_adovaltozasok/Negyvennyolc_torvenyt_modosit_egy_uj_jogsza_LCZSL9
https://adozona.hu/2020_as_adovaltozasok/Negyvennyolc_torvenyt_modosit_egy_uj_jogsza_LCZSL9
https://adozasrolerthetoen.blog.hu/2020/05/29/itt_a_kiterjesztett_online_szamla-adatszolgaltatas
https://hvg.hu/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni
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16. KORONAVÍRUS: A FŐTÁV ÚJRANYITJA ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIT (portfolio.hu 2020.06.03.) 

A Főtáv újranyitja ügyfélszolgálati irodáit, a járványügyi helyzet enyhülése miatt – derült ki a társaság 

közleményéből…  

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-a-fotav-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-

435214 

 

17. KORONAVÍRUS: ÚJRANYITJA ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIT AZ FKF (portfolio.hu 2020.06.03.) 

Tekintettel a járványügyi helyzet enyhülésére, csütörtöktől újra megnyitja személyes ügyfélszolgálati 

irodáit a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) – tette közzé a társaság szerdán…  

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-az-fkf-

435230 

 

 

LAKÁSSZÖVETKEZETEKET, TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ CIKKEK: 
 

18. ŐRSI GERGELY, A II. KERÜLET POLGÁRMESTERE KEZDEMÉNYEZTE A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 

MÓDOSÍTÁSÁT (masodikkerulet.hu 2020.) 

…Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere kezdeményezte, sürgősséggel módosítsák a társasházi 

törvényt és tegyék lehetővé a beszámolóról és a költségvetésről döntő társasházi közgyűlések 

elhalasztását a járványügyi veszélyhelyzet utáni időszakra, valamint bővítsék az írásbeli és 

elektronikus szavazás lehetőségeit…  

https://masodikkerulet.hu/cimlap/orsi-gergely-a-ii-kerulet-polgarmestere-kezdemenyezte-a-

tarsashazi-torveny-modositasat 

 

19. PÁLYÁZATOKRÓL:   

 

A. MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A TÁRSASHÁZI PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJÉT 

(2.kerulet.ittlakunk..hu 2020.05.29.)/  II. kerület 

Az önkormányzat a különleges helyzetre való tekintettel meghosszabbította az idei általános 

társasházi felújítási támogatásra a pályázatok beadási határidejét,  2020. június 30-ról 2020. 

augusztus 31-re módosította… 

https://2.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200529/meghosszabbitottak-tarsashazi-palyazat-leadasi-

hataridejet 

 

B. JÚLIUS 31-IG LEHET PÁLYÁZNI A TÁRSASHÁZI TÁMOGATÁSOKRA (obvf.hu 2020.05.28.) 
/ III. kerület  

A módosítás értelmében Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatok új benyújtási határideje: 2020. 
július 31. (péntek) 12.00 óra. 
A pályázatokhoz szükséges dokumentumok elérhetők honlapunkon a “Pályázatok” menüpont alatt. 
https://obvf.hu/?r=#palyazatok 
 

 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-a-fotav-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-435214
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-a-fotav-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-435214
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-az-fkf-435230
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200603/koronavirus-ujranyitja-ugyfelszolgalati-irodait-az-fkf-435230
https://masodikkerulet.hu/cimlap/orsi-gergely-a-ii-kerulet-polgarmestere-kezdemenyezte-a-tarsashazi-torveny-modositasat
https://masodikkerulet.hu/cimlap/orsi-gergely-a-ii-kerulet-polgarmestere-kezdemenyezte-a-tarsashazi-torveny-modositasat
https://2.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200529/meghosszabbitottak-tarsashazi-palyazat-leadasi-hataridejet
https://2.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200529/meghosszabbitottak-tarsashazi-palyazat-leadasi-hataridejet
https://obvf.hu/#palyazatok
https://obvf.hu/?r=#palyazatok
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20. LIFTBEN JÁTSZÓDIK AZ ELSŐ KORONAVÍRUSOS THRILLER, ÉS EZ NEM VÉLETLEN (444.hu 

2020.05.26.) 

…keresve se nagyon lehetett volna jobb helyszínt találni egy koronavírusos nyomasztó alkotáshoz 

(maximum egy óceánjáró fedélzetét). A liftekben ugyanis összeér minden ijesztő elem, amit a járvány 

a felszínre hozott: a kis helyre összezárt emberek, a bezártság, a kitörés lehetetlensége, az idegenek 

közelsége… 

https://444.hu/2020/05/26/liftben-jatszodik-az-elso-koronavirusos-thriller-es-ez-nem-veletlen 

 

21. KARÁCSONY GERGELY ISMÉT BEVEZETI A LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁST (hvg.hu 2020.05.28.) 

A Fővárosi Közgyűlés a leginkább rászoruló budapesti háztartások közüzemi 

kiadásainak támogatására 200 millió forintot különít el az idei 

költségvetésében, az erről szóló döntést csütörtökön tették közzé a 

budapest.hu oldalon… 

 

                                           

EGYÉB: 

 
22. BUDAPEST TE MEG ÉN: PODCAST BARDÓCZI SÁNDOR FŐTÁJÉPÍTÉSSZEL (enbudapestem.hu 

2020.05.26.) 

Podcast-sorozatunk ezen a héten is a várost érintő, aktuális témát választott. Budapest utolsó 

kertészeti igazgatója Morbitzer Dezső volt (1950-ben hunyt el), ő még beleszólhatott, hogyan 

alakuljon a város zöldterületi hálózata. Azóta a főváros fáit, zöld területeit, parkjait nem képviselte 

senki. Bardóczi Sándor most megkapta ezt a feladatot… 

http://enbudapestem.hu/2020/05/budapest-te-meg-en-podcast-bardoczi-sandor-fotajepitesszel/ 

 

 

23. NAGY HÁLÓZATI FEJLESZTÉSEKET HAJT VÉGRE A NYÁRON AZ MVM NET (vg.hu 2020.05.27.) 

Szeptembertől indulhat az okosmérőórák telepítése és hálózatba kapcsolása, a rendszer elkészült, a 

beszerzés hamarosan elindul – mondta a Világgazdaságnak Galambos Tibor, az MVM NET Zrt. 

műszaki igazgatója… 

https://www.vg.hu/pr/nagy-halozati-fejleszteseket-hajt-vegre-a-nyaron-az-mvm-net-2278146/ 

 

24. MEGSZÓLALT A ROZSDAÖVEZETEKRŐL FÜRJES BALÁZS - ÍME A LEGFONTOSABB JAVASLATOK 

(portfolio.hu  2020.05.28.) 

…Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció 

fejlesztéséért felelős államtitkár további részleteket árult el a Portfolio 

online konferenciáján, ahol Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 

Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója is megszólalt.... 

 

 

https://444.hu/2020/05/26/liftben-jatszodik-az-elso-koronavirusos-thriller-es-ez-nem-veletlen
http://einfoszab.budapest.hu/list/fovarosi-kozgyules-nyilvanos-ulesei;id=108074;type=5;parentid=12107;parenttype=2
http://enbudapestem.hu/2020/05/budapest-te-meg-en-podcast-bardoczi-sandor-fotajepitesszel/
https://www.vg.hu/pr/nagy-halozati-fejleszteseket-hajt-vegre-a-nyaron-az-mvm-net-2278146/
https://hvg.hu/itthon/20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200528/megszolalt-a-rozsdaovezetekrol-furjes-balazs-ime-a-legfontosabb-javaslatok-434392
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25. "VALAKI NEM IS SZÓLT, HOGY BAJBAN VAN, EGYSZERŰEN CSAK NEM FIZETETT" (portfolio.hu 

2020.05.30.) 

Sok kiskereskedelmi üzlet bezárt, sok cég működése átmenetileg leállt, így bevétel nélkül kellett 

átvészelniük az elmúlt hónapokat, fizetni az alkalmazottakat, és más fix költségeket, úgymint az 

üzletek és irodák bérleti díját. A hosszú távú üzleti kapcsolat megtartása érdekében több 

kereskedelmi ingatlantulajdonos és bérbeadó is igyekezett segíteni a bérlőknek, mint ahogy azt a 

lakáspiacon is láthattuk a havi lakbér átmeneti elengedésével, vagy a csökkentésével… 

https://bit.ly/2XZobCP 

 

26. A TÖBBSÉG A POZÍCIÓJA MIATT TARTJA KIVITELEZHETETLENNEK A TÁVMUNKÁT (vg.hu 

2020.05.29.) 

A szakember szerint a vállalkozások akkor tudják hosszútávon sikeresen megtartani a távmunkát vagy 

a rugalmas munkaidőt, ha megtalálják azokat az informatikai megoldásokat, amelyek segítségével 

objektívan mérhető az otthonról dolgozók teljesítménye is… 

https://www.vg.hu/kkv/kkv-hirek/a-tobbseg-a-pozicioja-miatt-tartja-kivitelezhetetlennek-a-

tavmunkat-2-2290341/ 

 

27. GYEREKEK BUDAPESTI ELDORÁDÓJA – A JÁTSZÓTEREK TÖRTÉNETE A FŐVÁROSBAN 

(pestbuda.hu 2020.05.30.) 

Budapesten az elmúlt években sorra nyílnak és újulnak meg az egyre szebb, nagyobb, a szabadidő 

interaktív eltöltésére is alkalmas játszóterek. Ilyen például az ország legnagyobb játszótere, az új 

városligeti nagyjátszótér, ahol több mint 13 ezer négyzetméter áll a gyerekek rendelkezésére. De a 

nemrég átadott Múzeumkertben lévő századfordulós hangulatot idéző játszótér is igazi kuriózum. 

Ezenkívül számos családi szabadidőpark is épült, mint például a csepeli Rákóczi kert, ahol ugyancsak 

számos program, gyerekjáték várja a családokat…  

http://pestbuda.hu/cikk/20200530_gyerekek_pesti_eldoradoja_a_jatszoterek_tortenete_a_fovarosb

an 

 

 

KIADJA: LÉTÉSZ 

Felelős kiadó: Vass Ferenc elnök 
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