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A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja  

 

Önállóvá válásának és alapításának 30. jubileumát ünnepelte a LÉTÉSZ 

 

Az öt évvel ezelőtti ünnepi kiadvány készítésekor tele bizalommal és célokkal számoltunk be 
sikereinkről, áttekintettük a múltat, és meghatároztuk, hogy az elkövetkezendő időszakban is 
egy erős, hatékony szövetséget fogunk működtetni a főváros lakásszövetkezeteiben élő (közel 
120ezer család) szövetkezeti tag érdekében.   

Most, amikor a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti és Szakmai 
Szövetsége (LÉTÉSZ ), illetve jogelődje (a Lakásszövetkezetek Budapesti Szövetsége, az 
LBSZ) megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeljük, büszkén vállalhatjuk, hogy a szövetség 
feladatának és céljainak megfelelően működik és szolgálja tagságát. 

A fővárosi társasházaikban élő tulajdonosok számára az elmúlt 5 esztendő a változások 
sokaságát hozta. A gazdasági válságból történő kilábalás mellett változatlan politikai légkör 
adta azt a keretet, amelyben az ingatlankezelés ellátása mellett a folyamatosan növekvő 
tulajdonosi igényekből fakadó feladatok megoldása vált szükségessé. A 
lakásszövetkezetekben élő tag és nem tag tulajdonosok a szövetkezés előnyeit kihasználva 
döntően önerejükre támaszkodva általában sikeresen oldják meg az ingatlankezelés és 
együttélés olykor nem egyszerű feladatait.    

 A lakásszövetkezetek vezetői és a társasházak közös képviselői valamint a szövetségi 
munkatársak és tisztségviselők munkáját nagymértékben befolyásolja, hogy milyen társadalmi 
közegben és körülmények között fejtik ki tevékenységüket. A napi fenntartásban jelentkező 
feladatok megoldása mellett fontos, hogy közép és hosszú távú célok kerüljenek kitűzésre, 
elérésük érdekében szakszerű és megfelelő pénzügyi háttér legyen biztosított. 

A felgyorsult információs világban az ettől lényegesen elmaradó otthonteremtési politika, az 
új lakások építésének hiánya felértékelte az épületkezelés állagmegóvási feladatait, amit a 
lakásfenntartó szövetkezetek és társasházak szervezetei és képviseletei végeznek.  



 

 

Szövetségünk érdekképviseleti és érdekvédelmi munkája során élvezi tagjainak bizalmát, akik 
elvárják képviseletüket és érdekeik érvényesítését. Érzik annak fontosságát, hogy a magára 
hagyott ágazatnak szüksége van egy olyan önálló képviseletre, amely a sok-sok különböző 
érdekviszonyt áthidalva egyszerűsíti a problémákat és azok megoldása érdekében Budapesten 
a helyi önkormányzatok területén érdekeiket képviselje, védelmezze.   

 

 

 

Köszönet illeti mindazokat, akik az elmúlt harminc évben eredményesen biztosították a 
LÉTÉSZ működését. Közös céljainkat a jövőben is csak együttesen, az összefogás erejének 
növelésével tudjuk eredményesebben és lehetőségeinket maximálisan kihasználva elérni. 

 

Vass Ferenc 

LÉTÉSZ elnöke 

 

 

 



 

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. november 04-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.  
 

 
 
 

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



 
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 – 14.05 Köszöntő – programismertető 
14.05 – 14.30 A kéményseprő-ipar megváltozott jogi környezet a 

lakásszövetkezetek, társasházak szemszögéből 
 Leikauf Tibor, Kéményseprő-ipari Közszolgáltató 
14.30 – 14.50 Takarékos, biztonságos kémények, termofor kémények 

jövője, kiváltása 
 Keszthelyi István – KÉOSZ műszaki szakértő 
14.50 – 15.10 Kávészünet 
15.10 – 15.30 Gyűjtőkémények és egyéb régiségek  
 Dr. Chappon Miklós, KÉOSZ Épületgépész Múzeum 
15.30 – 15.50    A gyűjtőkémény rendszerek kialakításának lehetőségei  
                                                           Fehér Gábor – ALMEVA Kft 
15.50 – 16.10 Konzultáció a kéményseprő-ipari témáról 
16.10 – 16.30 A Lakás.Cél Kft. bemutatkozása 
 Hudák Csaba, Illyés Károly tulajdonosok 
16.30 – 17.00 Fogyasztásarányos energiaelszámolás aktuális kérdései 
 Tiliczki Tibor ISTA Magyarország Kft.  
17.00 – 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 – 09.30 Békéscsabai Lakásszövetkezeti tapasztalatok 
 Benedek László ügyvezető igazgató 
09.30 – 10.00 Fűtéskorszerűsítés – energia- és vízmérés lehetőségei 
 Tófalvi György Techem Kft. 
10.00 – 10.30 Kávészünet 
10.30 – 12.00 LOSZ jogalkotással kapcsolatos ajánlásai, folyamatban 

lévő kormányzati elképzelések, LOSZ szervezeti, 
működési rendjével kapcsolatos vitaindító (1. rész)  

 Farkas Tamás, 
12.00 – 13.00    Libás Tanya bemutatása, helyi ajánlott program 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 – 15.00 Autóbusszal visszautazás a hotelba 
15.00 – 16.00 Adózás, társadalombiztosítás aktuális kérdései a 

lakásszövetkezetek és társasházak körében 
 Kopján Kis Károly könyvvizsgáló, adószakértő 
16.00 – 16.20 Kávészünet 
16.20 – 17.00 OTP szakmai előadás 
 Apró Ádám társasházi értékesítő szakértő 
17.00 – 19.00    Szabad program 
19.00 – 22.00    Vacsora, zenés est  
     
 



 
 
2016. november 11. (péntek) 
 
07.30 – 08.30    Reggeli a hotelben 
08.30 – 09.00 A felvonók jogszabályi környezetének változásai – 

felvonók korszerűsítési lehetőségei 
Biliczki Tibor, Schindler kft. 

09.00 – 09.45    A hulladékgazdálkodás aktuális kérdései 
     NHKV, illetőleg LOSZ 
09.45 – 10.05    Kávészünet 
10.05 – 10.30 A szabályozott szellőztetés szükségessége, a biztonság az 

energiamegtakarítás és a jó közérzet 
Csullag Tamás műszaki igazgató, Aereco Kft. 

10.30 – 11.45 A LOSZ szervezeti, működési rendjével kapcsolatos 
vitazáró (2. rész) 

     Farkas Tamás 
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. november 04-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! 
 
 
 

LOSZ Titkárság  
 

  

 



 

 

A LOSZ-hoz érkezett kérdés – megválaszoltuk 
 
Kérdés 
A lakásszövetkezeti épületekbe teljes körű a hitelesített mellékvízmérők beszerelése. A 
szolgáltató mindeddig az egyes lakóépületekre nem épített ki bekötési főmérőt, most ezt 
tervezi, és ennek költségét is át akarja terhelni a lakásszövetkezetre. Milyen kötelezettségek 
terhelhetik a jövőben a lakásszövetkezetet, illetve annak tagjait? 
 
Válasz 
A közműves vízszolgáltatást elsődlegesen a 2011. évi CCIX. törvény szabályozza, melynek a 
végrehajtására megjelent a többször módosított 58/2013. (II.27.) sz. Kormányrendelet. Így a 
jelenleg hatályos rendelkezések szerint lehetőség van arra, hogy egy adott fogyasztó ne 
rendelkezzen bekötési főmérővel (58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 65. § (13) bekezdés).  
Ebben az esetben a hivatkozott rendelet 8. sz. Melléklete alapján kell a fogyasztó számára a 
szolgáltatási díjat megállapítani. Természetesen a szolgáltató saját költségén gondoskodhat 
önálló bekötési főmérő beépítéséről, különösen, ha az üzletszabályzata erre vonatkozó 
egyértelmű kitételeket is tartalmaz. Álláspontunk szerint azonban méltánytalan és 
jogértelmezésünk alapján a bekötési főmérő tulajdonviszonyát illetően is megengedhetetlen a 
mérőeszköz, illetőleg a mérősítéssel kapcsolatos költségek átterhelése (a közmű szolgáltató 
tulajdonában álló szakaszba kerül beépítésre a mérőeszköz, így annak költsége a 
vezetékszakasz tulajdonosát illeti, egyébként a bekötési főmérő fogyasztói vezetékszakasza 
oldalán lévő elzáró szerkezet a vezetékszakasz tulajdoni határa).  
A vízi közmű szolgáltatásról szóló törvény 52. § 2/A bekezdése egyértelműen kimondja, hogy 
a bekötési főmérő kiváltható, ha a fogyasztói oldal valamennyi - szolgáltatóval is egyeztetett - 
vízvételi lehetőségeire a jogszabályban meghatározott feltételek meglétével hitelesített 
mellékvízmérők kerültek beszerelésre. Ebben az esetben a fogyasztót a jogszabály elkülönített 
vízmérési helynek, illetve mellékvízmérős szolgáltatási szerződéssel ellátott fogyasztónak 
minősíti. Mindettől függetlenül, ha beépítésre kerül a bekötési főmérő, akkor a szolgáltatónak 
lehetősége van a bekötési főmérőn mért fogyasztás és a teljes körű mellékvízmérősített 
mérőeszközök összesített fogyasztási adata között különbséget kimutatni (58/2013. (II.27.) 
Korm. rendelet 62. § (8) bekezdés), és ha ez a különbség az 5 százalékot meghaladja, akkor a 
szolgáltató különbség okát 8-30 napon belül köteles vizsgálni. Jogértelmezésünk szerint az 5 
százalékot meghaladó különbséget az épület, jelen esetben a lakásszövetkezet részére 
leszámlázhatja. Szigorodott a jogi szabályozás a tekintetben, ha a 100 százalékos elkülönített 
vízfogyasztók közül valaki nem fizeti a szolgáltatás ellenértékét, akkor csak úgy mondható fel 
a mellékvízmérős szolgáltatási szerződés, ha a szolgáltató a jogszabályban előírt felszólítási, 
behajtási és egyéb intézkedések megtételét teljesítette, és azok eredménytelenül záródtak. Ez 
egyúttal azt is eredményezheti, hogy megszakad a teljes körű 100 százalékos mérősítés 
körülménye, és az elszámolás visszaszáll a bekötési főmérőre.  
Összefoglalva az az álláspontunk, hogy a szolgáltató az üzletszabályzata és a jogszabályi 
környezet figyelembevételével dönthet bekötési főmérő kiépítéséről, de ennek költségét a 



lakásszövetkezetre nem terhelheti át. A lakásszövetkezet tagjai (nem tag tulajdonosai) a 
jogszabályban említett feltételek teljesülése esetén mellékvízmérős szerződést köthetnek, és 
ha ez minden egyes épület esetében valamennyi vízvételi helyre is kimutatható, akkor a 
hiteles mellékvízmérők tekinthetők az elszámolás alapjául. A felszerelt bekötési főmérő(k) 
mért adata(i) és az adott bekötési főmérő(k)höz kapcsolódó hiteles mellékvízmérő(k) 
összesített adata(i) közötti különbség 5 százalékon belül tovább nem hárítható, e fölött egy 
jogszabály szerinti vizsgálat eredményétől függ a különbözet továbbszámlázásának kérdése.  
A fentieket ki kell egészítenünk azzal, hogy a szolgáltató Üzletszabályzatának ismerete is 
szükséges, mert ha az eltérő és adott esetben jogellenes belső szabályozási rendelkezéseket 
tartalmaz, akkor azt a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatalnál meg lehet 
kifogásolni.  
  

*************************** 
 
Kérdés: 
Kérem szépen szíves válaszukat, hogy hova kellene fordulni azzal a kéréssel, hogy egy 
jogszabályt  kiegészítsenek a társasházak és a szövetkezetek közös költségének 
megállapításával kapcsolatban. A közös költség megállapítása, ill. annak kiszámítása ugyanis 
jelenleg jogszabályilag nincs rendezve, az rá van bízva a közösségre, amit ha módosítani 
kellene, akkor az érdektelenségbe fullad. Ez főként a társasházak és a lakásszövetkezetek régi 
épületeire az újonnan épített tetőterek esetében külön is problémát okoz. 
  
Általános probléma hogy a közös költség megállapításánál a közös költség alapjába számító 
lakás, ingatlan alapterületét különböző módon veszik figyelembe, mert erre a jogszabályok 
nem adnak konkrét előírást. különösen a tetőtéri lakásoknál, ahol eltér a hasznos és a nem 
hasznos alapterület és  a lakásokhoz tartozó nyitott teraszok részbeni, vagy teljes beszámítása 
is különböző. 
  
Alátámasztja ezt a  jelenleg hatályos és többször módosított ÁFA tv,, ami már kimondja, 
hogy: 

1. beépített tetőtér esetén az összes hasznos alapterületbe csak az az alapterület 
számítható be, amelynek szabad belmagassága legalább 1,90 méter,  

2. a fedetlen vagy az 1,90 méter belmagasságot el nem érő fedett külső tartózkodó terek 
nem tartoznak bele az összes hasznos alapterületbe. 

Annak kimondása is szükséges lenne, hogy a közös költség megállapítása a lakások hasznos 
alapterülete alapján történjen, amit a fenti ÁFA jogszabály kiterjesztésével kellene 
egyértelművé tenni. Fontos lenne annak meghatározása is, hogy pl. pince, garázs, tároló 
helyiség, stb, a lakásokhoz képest, milyen mértékben számítódjon a közös költségbe, mert ez 
is szinte társasházanként változó.   
Válasz: 
Bármely témát érintően jogszabály alkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
előírásait kell alkalmazni, illetőleg 2010.  március  1.  napján  lépett  hatályba  a  
jogszabályszerkesztésről  szóló 11/2010(X.25.)  KIM  rendelettel  módosított 
61/2009(XII.14)  IRM    rendelet, mely  az önkormányzati rendeletek  megszerkesztésére 
vonatkozó szabályokat  is  tartalmazza.  
A fenti joghelyzetből adódóan lakásszövetkezetekre, társasházakra vonatkozó új jogszabályt 
az igazságügyi miniszterrel egyetértésben az ágazatot felügyelő miniszter kezdeményezhet. A 
lakásszövetkezeti, társasházi ágazatot a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyeli, így a 
jogalkotásban a tárca egyetértése nélkül kedvező eredményt elérni nem lehet.  
A kép teljessége érdekében megjegyezzük, hogy a jogalkotásról szóló törvény 17. és 19. §-a a 
megalkotandó jogszabály előtt hatásvizsgálatot, illetve egy meghatározott kör véleményezési 
lehetőségét is biztosítani kell. A LOSZ e tekintetben a kormány stratégiai partnere, és a 



jogszabályalkotásnál a stratégiai partner véleményét az eddigi tapasztalatok alapján is 
kikérték. A lakásszövetkezetekről szóló törvény lehetőséget biztosít Országos Szövetségnek 
arra is, hogy jogszabály alkotására javaslatot tegyen, erre az elmúlt időszakban több 
alkalommal is sor került (rezsitörvény, hátralékkezelés könnyítése, közműtörvények, stb.).   

 

 

Építési Piaci prognózis: 2020-ra lecseng az építési boom  

A lakásépítési élénkítés eszköztára nem változott, ezért a korábbi hibákat is megismétli 
– állítja Varga Dénes közgazdász, a 2017-es építési piaci prognózis készítője az 
tanulmányt bemutató sajtótájékoztatón. 

Varga szerint a tavalyi lakáspolitikai intézkedéscsomag a 2001-es támogatási rendszer 
bevezetése utánihoz hasonló túlgerjesztett konjunktúrához vezet, amely azonban legfeljebb 
fele akkora lesz és fele annyi fog tartani. A következő években ugyan 20 ezer körülire nőhet 
a lakásépítések száma, utána azonban visszaesés következik, amely remélhetőleg most nem 
csúszik százéves mélypontra, hanem megáll 15 ezernél. 

Úgy tűnik, a támogatáspolitika a korábbihoz hasonló hibákat követi el, mint korábban, így az 
eredmény sem lehet más, mint visszaesés. Ehhez adódik még a kivándorlás miatti 
keresletcsökkenés hatása. Legnagyobb problémák között említette, hogy nincs szakértői 
véleményeken alapuló lakás- és gazdaságpolitika, nem mérik fel az intézkedések 
makrogazdasági hatásait. Olyan szintű az elméleti megalapozatlanság, hogy”ha egy vegyi 
gyárat úgy üzemeltetnének mint a magyar gazdaságpolitikát, akkor az minden nap 
felrobbanna” - mondta Varga Dénes. 

Úgy kell támogatni, hogy nőjön a lakásszám is 

Hangsúlyozta, hogy nem szabadna gazdaságpolitikailag irracionális döntéseket hozni 
szociálpolitikai és demográfiai célok megvalósítása mellett sem. Márpedig irracionális 
gazdaságélénkítési lépés olyanoknak adni támogatást, akik a nélkül is belépnének a 
lakáspiacra, hiszen így nem fog nőni a lakások száma. Vagyis azokat a családokat kell 
támogatni, akik éppen a támogatás felhasználásával tudnak lakást építeni, vásárolni. 

A tanulmány szerint az 2001-es csomag túl nagy nyereséget hozott az építési vállalkozóknak 
és a pénzintézeteknek, a lakosság számára pedig túl vonzóak voltak a támogatások. Ez 
túlzottan felpörgette az építéseket, és fokozták az országon belüli területi egyenlőtlenségeket. 
Ha ismét ehhez hasonló rendszert vezetnek be, akkor az ismételten igazságtalan és rossz 
hatékonyságú megoldásokhoz vezet. 

A jelenlegi rendszer hibájának tartja, hogy nem számít, hogy a CSOK-ot igénylők korábban 
éltek-e a támogatással; túl nagy a két illetve a három gyerekesek közötti különbségtétel; nem 
jó megoldás az uniós joghézagot kihasználó ötmilliós áfa kedvezményt, hiányzik a 
méltányolható lakásigény figyelembe vétele. 

Varga érvelt a progresszív adóztatás mellett, mivel az lehetővé tenne egy nulla kulcsos sávot 
is és egy általános áfa csökkentést is. Ez abban a jövedelmi tizedben növelné az elkölthető 
pénzt, amelyben még jelentősek a lakásigények. A jelenlegi egykulcsos adó azonban a 
legfelső jövedelmi tizedben növeli a jövedelmeket, ahol már rendszerint már megoldották a 
lakáskérdést, a pluszból nem vásárolnak vagy építenek újabb lakást. 



Konzerválja az egyenlőtlenségeket 

A kutatásból kiderül, hogy az egyes térségek különbözőképpen reagáltak a támogatásokra. 
Budapest, Pest- és Győr-Moson-Sopron megye profitált a legtöbbet az élénkítésből, ahol az 
ezer főre jutó lakásépítés a legjobb időszakban elérte a 6,5-öt. Az átlag 3,5-4 között mozgott, 
de az ország lakosságának több mint egyharmadát képviselő leggyengébb csoportban 2,5 alatt 
maradt az arány, vagyis itt szinte semmi hatásuk nem volt a támogatásoknak. 

Mivel a jelenlegi rendszer is továbbviszi az előző hibáit, azzal számolnak, hogy a tendenciák 
is hasonlóak lesznek. A prognózis a konjunktúra csúcsán, 2018-19-ben közel 20 ezer lakással 
számol. Ez a legjobban reagáló térségben fajlagosan, azaz ezer lakosra vetítve közelít a 3 új 
lakáshoz, majd 2020-ra már visszaesik 2,4-re. A közepes hatást felmutató területeken nem éri 
el a 2 lakást, ami az országos átlag is, miközben az egyértelműen leszakadónak minősíthető 
régiókban 0,9-re nő az ezer lakosra jutó új lakások száma. Azaz éppen ott nem fejt ki 
kívánatos mértékű hatást az ösztönzés, ahol a legnagyobb szükség lenne rá - hangsúlyozza a 
kutató. 

Az Építési Piaci Prognózis 2017 néhány fontos üzenete 

"A 2016-ra várható GDP adat volt a figyelmeztetés a kormány számára, hogy lehetőség 
szerint az UNIÓS támogatásokból minél többet előrehozzon, ha a választásokra magasabb 
gazdasági növekedést akar. 2016-ban még sem a lakáspiac élénkülése, sem az UNIÓS 
támogatások átcsoportosítása (meghitelezése, hiszen a kormány sok esetben előre odaadja, 
meghitelezi a támogatást) nem lesz elég, hogy a Konvergencia Programban szereplő 2,5  

százalékpontot elérje. A növekedést az Építési Piaci Prognózis késztői 2016-ban 1,8 %-ra, 
2017-ben 2,6 %-ra, 2018-ban 2,7 %-ra várják a Konvergencia Program 3,1 és 3,4 
százalékával szemben. 2019-2020-ban a Prognózis szerint a növekedés üteme tovább lassul. 

Magyarországon 2014-ben 0,7 ezer euró volt az egy főre eső építés értéke, Nyugat Európában 
átlagosan 3,1 ezer, Ausztriában 3,9, vagyis lenne hová növekedni. 
Az építés értékét tekintve az anyag 2017-ben, a 2016-os 18 százalékos visszaeséshez képest 
több mint 10 százalékos növekedést prognosztizál. A részleteket tekintve a növekedés motorja 
a lakásépítés lesz, és a volumen bővülése nem sokkal marad el a 35 százaléktól. 2017 után a 
növekedés üteme azonban fokozatosan lassul, 2018-ban 8, míg 2019-ben már csak egy-két 
százalék lesz. Összefoglalva elmondható, hogy a konjunktúra lassul." 

Forrás: Build-Communication Kft. 

A 2017-es építési piaci prognózis Varga Dénes közgazdász, a DEM Gazdaságkutató iroda 
egykori tulajdonosa vezetésével készült el a Build Communication Kft. felkérésére. 

         Párdi Zsófia 
Társaság A Lakásépítésért, felújításáért 
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Nem tagja érdekképviseletünknek? – Keresse területi és országos szakmai 
érdekképviseletünket! www.losz.hu 



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 

 



 

 
Ahány ház, annyi hitel? 

 

Manapság a legtöbb társasház rendelkezik felújítási alappal, hiszen a jó közös képviselő 
tudja: bármikor meghibásodhat a lift, beázhat a tető, sok helyen pedig olyan nagy 
beruházásra is gyűjtenek, mint a homlokzat vagy a lépcsőház felújítása. Társasházi 
hitelből is több van a piacon, de a szakértők vallják: érdemes alaposan körülnézni, 
utánajárni, van-e jobb kondíció a piacon, több helyről ajánlatot kérni. Az ország 
különböző pontjain három szakértőt kérdeztünk meg arról, hogy mi a sikeres társasházi 
hitelezés titka.  Az UniCredit Bank kisvállalati tanácsadóival folytatott beszélgetésekből 
jól látszik: az ország különböző területein nagyjából azonos gondokkal küzdenek a 
társasházak, és bármerre is járjunk, egy jól megválasztott, vissza nem térítendő állami 
támogatással kombinált hitel nagy segítséget jelent a társasházaknak beruházási 
terveikhez. 

– Az utóbbi években az ügyes társasházak jól megtalálták a különféle energiaracionalizálási 
társasházi programokat, felújítási pályázatokat. Most hat-hét darab 50 %-os vissza nem 
térítendő állami támogatással kombinált hitel is futott nálunk, bizonyos esetekben pedig még 
az önkormányzat is segítette a felújításokat, így a házaknak a teljes finanszírozási összeg 26-
27 %-át kellett csak hitelként felvennie. Ez még akkor is nagyon-nagyon előnyös, ha tudjuk, 
hogy a társasházi hitel nem a legegyszerűbb hitelfajta. Pontos adatszolgáltatást, meglehetősen 
sok dokumentációt igényel – mondja Balázsi István, az UniCredit Bank miskolci fiókjának 
tanácsadója. 

           

 – Ezt mi megpróbáljuk gördülékennyé tenni, a vállalt határidőket betartva rugalmasan 
ellensúlyozni az adminisztrációs kötelezettségeket, és felhívjuk a figyelmet arra, ha esetleg a 
dokumentáció hiányos vagy hibás.  A kölcsönös tájékoztatás egyébként közös érdek, hiszen 
így találhatjuk meg a legjobb megoldást az adott finanszírozási problémára. Nem véletlen, 
hogy a társasházi ügyfeleinkkel személyes jó kapcsolat alakul ki a hitelügylet során. Nemrég 
egy olyan társasház újult meg bankunk segítségével, ami előtt naponta elmegyek munkába 
menet, és bevallom, nagyon jó érzés volt végigkísérni a teljes megújulás folyamatát abban a 
tudatban, hogy részese lehettem. 

– Tisztában vagyunk vele, hogy egy elromlott lift vagy a leomló vakolat javítása nem várhat – 
folytatja Bérces Gyula, aki Békéscsabán foglalkozik a bank társasházi ügyfeleivel.  



                 

–A hitelcélok nagyon sokfélék, gyakoriak a hosszútávon megtérülő beruházások is az 
energiahatékonysági programok részeként. Tipikus hitelcél a nyílászárócsere vagy a központi 
kazán cseréje, de volt már olyan ügyfelünk is, aki napelemeket szereltetett fel. Ilyenkor öröm 
hallgatni a sok pozitív visszajelzést arról, hogy a beruházásoknak köszönhetően kevesebb lett 
a havi fizetnivaló, csökkent a közös költség. Sok társasház végeztet külső szigetelést is, egy 
füst alatt megoldva a homlokzat felújítást, homlokzatfestést is – ezek mindig nagyon 
látványos beruházások. Az én személyes kedvenceim azok a házak, amelyek a szokásos 
visszafogott pasztellszínekkel ellentétben élénk, életteli, vidám színeket választanak, mint az 
északi országokban, ahol a színek megtörik a szürkeséget. 

– A lakástakarékpénztári megtakarításokkal kombinált, államilag támogatott társasházi hitel 
valóban nagyszerű konstrukció – mondja Szujóné Szabó Rita is, immár az UniCredit Bank 
egyik budapesti fiókjában. – A társasházak számára a kamattámogatás miatt olcsó forrást 
jelent, nem zsebből kell kifizetni, hiszen a lakástakarék kasszába történnek a havi befizetések, 
és a futamidő végén az ott összegyűlt, állami támogatással megnövelt összegből történik a 
tőketörlesztés.  

           

Ahogy kollégáim, úgy én is nagyon fontosnak tartom a korrekt tájékoztatást: pontosan kell 
ismernünk a társasház céljait, elvárásait, a lakóközösség hozzáállását a felújításhoz. Szívesen 
elmegyünk a lakógyűlésekre is, hogy ott is részletesen ismertethessük a konstrukciót és 
válaszolhassunk a felmerülő kérdésekre. A legtöbb esetben kiváló kapcsolat alakul ki a 
társasház és a bank között, az ügyfeleim többsége a problémákról is őszintén beszél. Az 
őszinteség, a kölcsönös bizalom alapvető a sikeres üzlet szempontjából, hiszen mindig a 
rejtett problémák okoznak gondot, de amire számítunk, az ellen tenni is tudunk. Szerencsére 
elmondhatom, hogy nálunk gyakorlatilag nincs bedőlt társasházi hitel. A legnagyobb öröm a 



számomra, amikor egy sikerrel lezárt ügylet után visszajelez a társasházi ügyfél, hogy a lakók 
élvezik a felújítás előnyeit, a megszépített lakókörnyezetet. Az is előfordul, hogy ismét 
együttműködünk, mert újabb beruházással akarják biztonságosabbá, energiatakarékosabbá, 
hosszú távon is értékállóvá tenni a társasházukat. (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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 
 


