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A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja  

 

Meghívó és felhívás 
 

a LOSZ és a Békés Megyei Lakásszövetkezeti Szövetség 
2016. november 9-11. közötti tapasztalatcsere rendezvényre 

 
A LOSZ Elnöksége és a Békés Megyei Lakásszövetkezeti Szövetség Elnöksége nevében 
meghívjuk a LOSZ tagjait és nem tagjait is a korábbi évek hagyományos tapasztalatcsere 
találkozójának soron következő rendezvényére.  
 

A rendezvény időpontja: 2016. november 9-10-11. (szerda-csütörtök-péntek) 
Helyszíne: Hőforrás Hotel és Üdülőpark - 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2. 

 
A tapasztalatcsere találkozó regisztrációhoz (jelentkezési lap beküldéséhez) és a részvételi díj 
megfizetéséhez kötött.  
 
A rendezvény jelentkezési lapja és tervezett programja a www.losz.hu honlapról tölthető 
le.  
A részvételi díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Részvételi díj szállással 2016.11.9-10-11.:  
(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit 
kétágyas szobai elhelyezéssel) 

 
40.500.- Ft/fő (áfával)     

Szállás nélküli részvételi díj: 
(a részvételi díj csak az ellátás költségeit tartalmazza) 

 
26.500.- Ft/fő (áfával)     

Részvételi díj egyágyas szobai elhelyezéssel 2016.11.9-10-
11.:  
(két éjszakára) 

 
47.700.- Ft/fő (áfával)     

Részvételi díj nem LOSZ tag részére: 2016.11.9-10-11.:  
(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit 
kétágyas szobai elhelyezéssel)  

 
90.000.- Ft/fő (áfával)   

 
Szállás nélküli részvételi díj nem LOSZ tag részére: 
(a részvételi díj csak az ellátás költségeit tartalmazza)  

 

76.000,- Ft/fő (áfával)     

Részvételi díj egyágyas szobai elhelyezéssel nem LOSZ tag 
esetén (két éjszakára) 

 
 

103.200,- Ft/fő (áfával)     



A jelentkezési lapot legkésőbb 2016. október 25-ig (kedd) a Lakásszövetkezetek és 
Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) címére (1121 Budapest, Oltvány köz 6.) vagy 
a 06/1 331-1396 faxszámra, illetve internetes letöltés esetén a losz@losz.hu e-mail címre 
kell megküldeni.  
 

Felhívjuk a tapasztalatcsere részvételére érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvényre 
előjelentkezési kedvezmény is igénybe vehető, amennyiben a résztvevő LOSZ tag, és 

2016. október 7-ig küldi be jelentkezési lapját, és vele együtt a részvételi díjat is átutalja. 
 
Előjelentkezési kedvezmény! 
 

Részvételi díj szállással 2016.11.9-10-11.: 2016.10.07-ig 
(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit 
kétágyas szobai elhelyezéssel) 

 
36.500.- Ft/fő (áfával)     

Szállás nélküli részvételi díj: 2016.11.9-10-11.: 2016.10.07-
ig  
(a részvételi díj csak az ellátás költségeit tartalmazza) 

 
22.500.- Ft/fő (áfával)     

Részvételi díj egyágyas szobai elhelyezéssel 2016.11.9-10-
11.:  
(két éjszakára) 2016.10.07-ig 

 
43.700.- Ft/fő (áfával)     

 
************************************** 

 
PROGRAM TERVEZET  

2016. november 9-10-11. közötti gyulai rendezvény 
Hőforrás Hotel és Üdülőpark (Üdülőszövetkezet) 5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2.  

 
2016. november 9. (szerda) 
10.00 – 12.30    Érkezés, regisztráció 
12.30 – 13.45    Ebéd 
14.00 – 17.30 Köszöntő – programismertető 
 Konzultációval egybekötött aktuális napi kérdésekről 

előadások  (közben 15.45-16.10 kávészünet): 
� hulladékgazdálkodás aktuális kérdései, 
� felvonókkal kapcsolatos új szabályozás kérdései, 
� pályázati lehetőségek, finanszírozás, 
� vállalkozói, pártolói tagi tájékoztatók. 

17.30 – 19.00 Szabad program 
19.00 – 22.00 Vacsora, zenés esti program  
 
2016. november 10. (csütörtök) 
07.00 – 07.30    Autóbusszal indulás, utazás a közeli Libás Tanyára  
07.30 – 08.30 Disznótoros reggeli a Libás Tanyán 
08.30 – 12.45 Aktuális üzemeltetési és felújítási tapasztalatok, jogi 

szabályozási kérdések (közben kávészünet 10.45-11.00): 
� Békéscsabai Lakásszövetkezeti tapasztalatok, 
� LOSZ jogalkotással kapcsolatos ajánlásai, 

folyamatban lévő kormányzati elképzelések, 
� LOSZ szervezeti elképzelések helyzete. 
� Libás Tanya bemutatása, helyi ajánlott program 

 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 – 15.00 Autóbusszal visszautazás a hotelba 



15:00 – 16:00 Pártoló tagi bemutatkozások, kerekasztal beszélgetés, 
főbb témák: 

� pályázati lehetőségek 
� lakáspolitika 
� szakmai ajánlások, termék és szolgáltatás 

bemutatás. 
16.00 – 18.00    Szabad program 
18.30 – 22.00    Vacsora, zenés est  
     
2016. november 11. (péntek) 
 
07.30 – 08.30    Reggeli a hotelben 
08.30 – 11.45 Katasztrófavédelem  hatáskörébe tartozó aktuális 

kérdések (tűzvédelem, kéményseprés, gyűjtőkémények) 
közben 10.00 – 10.30 kávészünet.   

11.45 – 12.00 Tapasztalatcsere találkozó zárás  
12.00 –     Ebéd, hazautazás. 
 
 
A résztvevők egyéni igény alapján kedvezményes szállás (7.000.- Ft/ fő + áfa, reggelivel) 
igénybevételével tovább maradhatnak az üdülőszövetkezetnél. Ilyen igényt külön kérjük a 
LOSZ-nál jelezni 2016. október 15-ig. A hosszabbítás költségét a szállodai portán kell külön 
rendezni az érkezéskor, a LOSZ csak az igények gyűjtését tudja vállalni a szobai 
elhelyezésekre tekintettel!  
 
A program változás jogát fenntartjuk! 
 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését. További információ a LOSZ titkárságán érhető el 
(telefon: 1 331-1313, e-mail: losz@losz.hu).  
 
LOSZ - Békés Megyei Lakásszövetkezeti Szövetség 
 

  

Tájékoztató 
egyes villamos-energia egyetemes szolgáltatók téves számlázási jogalkalmazási 

gyakorlatáról 
 
Több megyéből érkezett országos szövetségünkhöz megkeresés, mely szerint a 
lakásszövetkezeteket a villamos energia fogyasztás díjszámlázása során a lakossági fogyasztói 
körből törlik, és rájuk a nem lakossági fogyasztási díjszabást kívánják érvényesíteni.  
Jogértelmezési álláspontunk szerint a lakásszövetkezetek ilyen jellegű megkeresése 
jogellenes, és hibás jogalkalmazói álláspontot tükröz.  
Véleményünk és álláspontunk szerint a hatályos villamos energiáról szóló törvény (VET) 
lakossági fogyasztói meghatározásába egyértelműen beletartoznak a társasházak mellett a 
lakásszövetkezetek is. A lakossági fogyasztói meghatározást a VET törvényben az egyes 
törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXXI. törvény 8. §-a állapította, illetve erősítette meg. Megjegyezzük, hogy az egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LIII. törvény 24. §-a felhasználót 
lakóépületnek nevezi éppen a közös fogyasztás egységes – természetes és jogi személyek - 
értelmezése tekintetében.  
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 42. pontja a 2016.09.30. 
hatályos állapot szerint: 
 



42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet 
képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra 
használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére 
megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag 
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás 
vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos 
energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; 
 
A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az érintett lakásszövetkezetek forduljanak a 
szolgáltatóhoz egy elutasító megkereséssel, melynek szövegtervezetét a területi szakmai 
érdekképviseleteknél, vagy közvetlenül a LOSZ-tól is beszerezhetik. 
 

LOSZ Titkárság 
 

*************************************** 

 
 
 

„Mit tehetünk a szakmánkért?" 
című konferencia 

A hazai ingatlanvállalkozások versenyképességének javítása, üzleti eredményességük 
javítása, a nemzetközi munkamegosztásból való részesedésének elősegítése a Magyar 
Ingatlan Tanácsnak (MIT) megalakulásától kezdve, fő törekvése, volt. Az idei évben stratégia 
céljai mentén, építve az eddigi eredményekre szorosabb együttműködésben több 
ingatlanszövetséggel olyan konferenciát rendez a MIT, ahol „egy asztalhoz" ülteti az e 
területen működő szövetségeket, szakmák képviselőit. Ebben a közös és legfontosabb tényező 
a közvetlen lakossági kapcsolat. Annak a polgárnak a szemében, akinek élete kvázi egyetlen 
és legfontosabb döntése, vagyona a lakóingatlana ők a szakma első képviselői, nem mindegy 
ez a kapcsolat és a nyújtott szolgáltatás minősége milyen. A cél: hogyan lehet ezen javítani, és 
a választ először a „MIT, tehetünk a szakmánkért" konferencia adná meg. 

Program: 
09:00-10:00 Regisztráció  
 
10:00-10:10 Megnyitó Köszöntő  
Előadó: dr. Kiss Zoltán a BKIK elnöke 
 
Bevezető 
Előadó: Dr. Sztranyák József BKIK Ingatlanosztály és MIT elnök 
 
10: 10-10:30 
Ingatlankezelői tevékenység szervezeti formáinak változásai napjainkig 
Előadó: Vass Ferenc LÉTÉSZ elnök 
10:30-10:50 
Ingatlankezelés jogszabályi háttere, gyakorlati alkalmazása, felmerült problémák 
Előadó: Dr. Bék Ágnes TTOE elnök 
 
10:50-11:10 
Az ingatlan forgalmazók és kezelők kapcsolata, problémái 
Előadó: Osadcow Gergely MIOSZ Elnök 
 



11:10-11:30 
Kávészünet  
 
11:30-11:50 
Az ingatlankezelés és forgalmazás etikai kérdései 
Előadó: Kovács János BKIK Ing. alelnök és MIT pénzügyi szaktanácsadó  
 
11:50-12:10 
Társasházkezelés, ingatlankezelés helyzete, igények, elvárások 
Előadó: Farkas Tamás LOSZ elnök 
 
12:10-12:30 
Alapmegfontolások - avagy a XXI. század építészeti krédója 
Vendég előadó: Vajai Tamás DLA 
 
12:30-12:50  Kérdések–válaszok 
 
12:50-13:00 
Zárszó: Dr. Sztranyák József BKIK Ingatlanosztály és MIT elnök 

 A fentiek előrebocsátásával, tisztelettel meghívjuk, a BKIK-ban rendezett „Mit tehetünk a 
szakmánkért?" c konferenciára  

Helyszín: BKIK , 1016 Budapest, Krisztina krt. 99, VII. emelt Széchenyi terem Időpont:  
2016. október 5. 10 óra 

A szakmai konferenciára az érdeklődők a LOSZ honlapján (www.losz.hu) a Hírlevél 
menüpont alatt található linket keressék, vagy érdeklődjenek a LOSZ titkárságán. 
 
LOSZ titkárság 
 
 
 

 

 



 

MEGHÍVÓ  

a LOSZ – UniCredit Bank Hungary Zrt. közös szakmai nap rendezvényre 

 

A LOSZ – UniCredit Bank Hungary Zrt. közös szakmai nappal egybekötött rendezvényt tart.  
 
Időpont:  2016. október 12. (szerda) 
 
Helyszín:  UniCredit Bank Székház: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.  

Földszinti konferencia terem 
 

A rendezvény tervezett programja 
 
15.30-15.40              Megérkezés, köszöntő 
15.40-16.00               Dióhéjban a liftfelújításról  - Előadó: Comfort-Lift Kft. / Sümeghy     

Mátyás, ügyvezető igazgató  
    16.00-16.30               Mindent a társasházak hőszigeteléséről – Előadó: Rubint Sándor és Tsa 

Kft. – Rubint Sándor, tulajdonos 
16.30-17.00              A jövő energiája: megújuló energiaforrások / Pályázatok társasházak 

részére – Előadó: PV Napenergia Kft – Nagy Bálint, gazdasági 
ügyvezető 

17.00-17.20               kérdések az első három témához 
  17.20-17.40               kávészünet 

17.40 – 18.00              Fundamenta megtakarítások - Segítség a pályázatokhoz kapcsolódó 
önerőhöz- Előadó:   Fundamenta-Lakáskassza Zrt.    

18.00 - 18.20            Társasházi Hitelek – Előadó: UniCredit Bank  
18.20- 18.30             kérdések a 3. és 4. témához 

18.30-19.00                Beszéljünk a részletekről! – Kötetlen beszélgetés a rendezvény 
előadóival  

 
A szakmai nappal egybekötött rendezvényre tisztelettel meghívjuk. Jelentkezni és érdeklődni 
a  losz@losz.hu e-mail címen, a rendezvény résztvevője nevének, elérhetőségeinek – telefon, 
e-mail -, és a képviselt vagy küldő lakásszövetkezet, társasház megnevezésével lehet. 
 
A LOSZ – UniCredit Bank Hungary Zrt. közös rendezvényén a részvétel díjmentes, de 
regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a regisztrációt és a jelentkezést legkésőbb 2016. október 
05-ig.  
Kérjük részvételét mielőbb biztosítsa a szakmai napunkon. 
 
 
LOSZ titkárság 
 

 
 

 

 

 



 

Tagjaink kérdezték – mi válaszoltunk 

Kérdés: „Jelenleg egy nyolclakásos távhővel ellátott társasházban élek. A használati 
melegvíz mérése mellékmérőkkel történik lakásonként. A 2014/2015-ös időszaktól a 
számlázást nem csupán a leolvasott mennyiségek  alapján végzik, hanem egy lakásokra 
leosztott szorzószám és a leolvasás eredményét figyelembe véve, tehát gyakorlatilag 
költségmegosztóként használják a lakásonként beépített mellékvízmérőket. A jelenleg 
lakásomban lévő melegvíz mérőórák 2007-ben lettek hitelesítve, beépítve. Kérdésem, hogy a 
vízóra jelenlegi fent leírt használata alapján költségelosztónak számít-e? Amennyiben igen 
milyen hitelesítési előírás (törvény, rendelet) vonatkozik a vízórára, használati melegvíz 
költségelosztóként alkalmazva.” 

Válasz: az érintett társasházban hőközponti hőmennyiségmérő alapján történik a számlázás, 
és lehetősége van a felhasználónak (lakásszövetkezetnek, társasháznak) hogy díjfelosztási 
arányokat adjon meg. A HMV-készítéshez használt ivóvíz „melegítési” díját a 
távhőszolgáltató számlázza (a felhasznált víz mennyiségét általában a vízszolgáltató, vagy 
megbízottja számlázza). Nyilván erre is vonatkozik a felosztási arány. Ebben az 
összefüggésben, ha a lakásszövetkezet, társasház közgyűlési határozatban rendelkezik a 
felosztási arányok meghatározásának módjáról, akkor a lakások melegvíz mérői 
használhatóak költségosztó mérőként, függetlenül attól, hogy az ilyen mérőket hitelesítetten, 
vagy anélkül építették be. Ez megvalósult a konkrét ügyben. A mérésügyről szóló 1991. évi 
XLV. törvény végrehajtási rendelete, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete 
tartalmazza az egyes kötelező hitelesítésű mérők hitelesítési hatályát. Ez a költségmegosztásra 
szolgáló vízmérő esetében korlátlan, tehát a 2007-ben akár hitelesen beépített vízmérő 
költségosztásra továbbra is hiteles mérésnek számít. Műszaki értelemben azonban erősen 
célszerű ilyen esetben is időszakonként a mérők cseréjét elvégezni annak érdekében, hogy a 
mérési pontosság fenntartható legyen. A kérdésben leírt használat szerint a vízóra 
költségmegosztó, hitelesítésre nem kötelezett. Jogszabályban rögzített helye: 

2. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez 

Sor- 
szám 

Megnevezés A hitelesítés 
hatálya (év) 

 I. fejezet  

 A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a 
környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok 
kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési 
feladatokra használt: 

 

1.73 Vízmérők  

 a) bekötési és törzshálózati 4 

 b) mellékvízmérő elszámolásra 8 

 c) mellékvízmérő költségmegosztásra korlátlan 



 
17/G. § (1) A felhasználási helyen a használati melegvíz készítéséhez igénybe vett 

hőmennyiség és díjának épületrészek közötti megosztására szolgáló díjmegosztási arányok 
(a továbbiakban: melegvíz-díjmegosztási arányok) meghatározása a felhasználási hely 
tulajdonosi közösségének - társasház esetében a szervezeti-működési szabályzat, 
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott - döntése 
alapján a következő módokon történhet: 

a) használati melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával a használati melegvíz-
költségmegosztókon mért fogyasztási adatok alapulvételével a (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint, vagy 

b) az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségmegosztás akkor alkalmazható, ha: 
a) a használati melegvíz-költségmegosztókat a költségmegosztásban részt vevő 

épületrészek melegvíz kifolyó-csapjait megelőző vezetékszakaszába beszerelték, 
b) a használati melegvíz-költségmegosztók beszerelése a műszaki előírásoknak 

megfelelően történt, 
c) a használati melegvíz-költségmegosztókat azonosító számmal és a felszerelését 

követően illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával látták 
el, és 

d) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása, továbbá működőképességének és 
a plomba sértetlenségének ellenőrzése meghatározott rendszerességgel, de legalább évente 
egy alkalommal megtörténik. 

(3) Egy felhasználási helyen az épületrészekre megállapított használati melegvíz-
díjmegosztási arányok összege 100%. 

(4) A használati melegvíz-költségmegosztó vagy az arra felszerelt plomba sérüléséről a 
díjfizető köteles a tulajdonosi közösség képviselőjét haladéktalanul írásban tájékoztatni. A 
megsérült használati melegvíz-költségmegosztó, továbbá a költségmegosztóra felszerelt 
plomba pótlásának költségeit a díjfizető viseli. 

(5) Ha a melegvíz-díjmegosztási arányok meghatározása az (1) bekezdés a) pontja 
szerint kerül sor és 

a) a díjfizető nem tette lehetővé a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelését, 
szerződésben meghatározott módon és időpontban történő leolvasását, 

b) a díjfizető a használati melegvíz-költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy 
c) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása vagy ellenőrzése alkalmával 

megállapítható, hogy a használati melegvíz-költségmegosztó vagy annak plombája sérült, 
akkor a tulajdonosi közösség az adott épületrészre alkalmazandó használati melegvíz-
díjmegosztási arányt határozhat meg, amely nem lehet nagyobb a felhasználási helyen a 
legnagyobb használati melegvíz-felhasználású épületrész melegvíz-felhasználásának 1,5-
szeresénél és amely a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelésének vagy 
leolvasásának megakadályozásától, önkényes leszerelésétől vagy sérülésének 
megállapításától alkalmazandó. 

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonosi közösség képviselője vagy a 
megbízott 

a) legkésőbb a leolvasást megelőzően 15 nappal írásban, figyelemfelkeltő és a díjfizetők 
által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetőket az 
épületrészekben felszerelt használati melegvíz-öltségmegosztók leolvasásának és javasolt 
pótleolvasásának, valamint a plomba sértetlensége ellenőrzésének időpontjairól, a 
leolvasás elmulasztásának a 19/E. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeiről, 
valamint az időpont-egyeztetésre szolgáló elérhetőségekről, 

b) legkésőbb a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasását követő 1 hónapon 
belül írásban, figyelemfelkeltő és a díjfizetők által jól látható módon elhelyezett 
hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetőket a leolvasás eredményeként az egyes 
épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányról. 



(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban a használati melegvíz-
költségmegosztó pótleolvasására legkésőbb a tájékoztatásban meghatározott leolvasási 
időponttól számított 8 napon belüli időpontra kell időpontot kijelölni. 

(8) A díjfizető kezdeményezheti a (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban 
javasolt pótleolvasástól legfeljebb 3 nappal eltérő pótleolvasási időpont egyeztetését. 

(9) A helyszínen végzett leolvasásról vagy pótleolvasásról, valamint a plomba 
működőképessége és a költség megosztó sértetlensége helyszíni ellenőrzéséről a 
leolvasást, ellenőrzést végző, valamint a díjfizető által aláírt - a díjfizető esetleges 
véleményeltérését is tartalmazó - gyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy 
példányát a leolvasást, ellenőrzést végző a díjfizető részére átadja. Ha a díjfizető nem teszi 
lehetővé a leolvasást, pótleolvasást vagy az ellenőrzést, továbbá ha a jegyzőkönyvet nem 
írja alá, a leolvasást, ellenőrzést végző ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíti és a 
jegyzőkönyv egy példányát a díjfizető részére, valamint a tulajdonosi közösség 
képviselőjének adja át. 

================================================================= 

Kérdésem, hogy a 104/2011-es Kormányrendelet 17/B, 17/C, 17/E §-ok értelmezése szerint  
kötelező-e minden felhasználási helyen (jelen esetben lakásban) ugyanazon elv szerint – tehát 
VAGY költségosztó, VAGY egyedi hőmennyiségmérő – működő készüléket alkalmazni? 
Másként fogalmazva: megengedett-e a vegyes rendszer?” 

Válasz: A probléma néhány „vegyes” felszereltségű épülettel van, ahol a lakások zöme 
költségosztós, ám van néhány egyedi hőmennyiség mérővel felszerelt lakás is, ugyanis a 
vegyes rendszer nincs megengedve! Magyarázatként az idevonatkozó rendelet szövegében 
aláhúzásra került a lényeg. 

17/C. § (1) A fűtési díj megosztási arányok meghatározásához fűtési költségmegosztók 
akkor alkalmazhatók, ha 

a) a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben 
felszerelt valamennyi hőleadó készülék hőleadása azonos gyártmányú, egységes értékelési 
rendszerű fűtési költségmegosztóval kerül meghatározásra, vagy a felhasználási hely külön 
tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben a fűtési hőfelhasználás 
költségmegosztó funkciót ellátó hőfogyasztás-mérővel önállóan mérhető, 

17/E.  
(2) Ha az épületrészen belül nem lehetséges fűtési költségmegosztó felszerelése 

valamennyi hőleadó készüléken, akkor azon hőleadó készülékek hőleadását, amelyek 
esetében a fűtési költségmegosztók felszerelése műszaki okból nem lehetséges, a 
felhasználási helyen felszerelt hőleadó készülékek egységnyi teljesítményére eső átlagos 
fogyasztás és a hőleadó készülék teljesítményének szorzataként kell számítással 
meghatározni és figyelembe venni. 

(A szakmai állásfoglalásokban és válaszokban a MATÁSZSZ szakértői nyújtottak segítséget.) 

 

 

 

 

Hirdessen a LOSZ www.losz.hu honlapján, vagy az Otthonunk-online havilapunkban 
Médiaajánlatunk elérhető: http://losz.hu/hirdetesi-feltetelek 



TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 128. 

Tel: 06 24 532095; 06 24 532895; Fax: 06 24 532096 
E-mail: tomkakft@invitel.hu 

 
 

„SIME” típusú és gyártmányú 
Galambriasztó  

megrendelési ajánlat 
 

    

A lakásszövetkezetek, társasházak számos helyen találkoznak olyan esetekkel, hogy az 
erkélyeknél, az épület kiszögelléseknél megtelepszenek a galambok, és komoly egészségügyi, 
környezetvédelmi, nem utolsó sorban karbantartási és takarítási gondokat okoznak.  
A fentiek kiváltására ajánljuk a „SIME” típusú és gyártmányú galambriasztó alkalmazását, 
melyek számos országban (Németországban, Angliában) csaknem száz százalékos eredményt 
hoztak úgy, hogy a galambriasztók nem sértették meg a galambokat.  
A galambriasztót az érintett épületrésznél hézagmentesen kell teljes hosszban beépíteni jó 
minőségű szilikon ragasztóval vagy popszegecseléssel.  
Keressen bennünket, kérje írásos rendkívüli ajánlatunkat, és a megrendeléstől számított 20-25 
napos szállítási határidőre 30 napos átutalási kötelezettséggel teljesítjük megrendelését. 
Várjuk mielőbbi megrendelését! 
 
 

TOMKA Kft. 
a JOLEX Export-Import kizárólagos  magyarországi exportőre 

 

 

 
 



Nem tagja érdekképviseletünknek? – Keresse területi és országos szakmai 
érdekképviseletünket! www.losz.hu 

§ 
A közelmúltban megjelent fontosabb jogszabályok 

 
 

Magyar Közlöny 2016. 132. szám  

262/2016. (VIII.31.)  
Korm. rendelet 

Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és 
díjazásáról  

 
Magyar Közlöny 2016. 132. szám  

263/2016. (VIII.31.) 
Korm. rendelet 

A fizetési számla váltásáról 

 
Magyar Közlöny 2016. 133. szám   

37/2016. (IX.1.) 
BM rendelet 

Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 
Magyar Közlöny 2016. 137. szám   

27/2016. (IX.14.) 
MvM rendelet 

A minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről 

 
Magyar Közlöny 2016. 138. szám   

273/2016. (IX.15.) 
Korm. rendelet 

A családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról 

 

 

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 
www.lakasepitesert.hu 

Látogassa meg a www.igylakunk.hu oldalunkat! 
Kövesse a https://www.facebook.com/igylakunk.hu közösségi híreit! 

 

 

 

 

Otthonunk-online havilap  a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége  
hivatalos lapja 

Szerkeszt őség : LOSZ 1121 Budapest, Oltvány köz 6.  
Elérhetőségek: losz@losz.hu Tel:0613311313 

Felelős kiadó : LOSZ Elnökség – Farkas Tamás LOSZ elnök 
 


