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A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja  

 

Sikeres tapasztalatcsere találkozó volt Gyulán 
 

 

A LOSZ és a Békés Megyei Lakásszövetkezeti Szövetség közös rendezésében 2016. 
november 9-11. között csaknem száz résztvevővel egy sikeres tapasztalatcsere találkozó volt 
Gyulán.  

A résztvevők a rendezvény első napján egy részletes és kimerítő tájékoztatást kaptak a 
kéményseprő ipari szolgáltatás jogszabályi környezetének változásáról és a 2016. július 1-
jétől – az első két meghirdetett ellenőrzést figyelembe véve – ingyenes kéményseprő ipari 
szolgáltatás tartalmi részleteiről. A kéményseprő ipari szolgáltatás legfontosabb jogszabályi 
összefoglalóját az Otthonunk novemberi számában külön helyen is közzétesszük. Ugyancsak 
a kéménysepréssel összefüggésben napirendre került a társasházi, lakásszövetkezeti 
lakóépületeknél nagyon sok helyen problémaként jelentkező gyűjtőkémények ügye. Ebben a 
kérdésben nemcsak szakmai előadás, hanem ajánlott kivitelezői megoldások bemutatására is 
sor került (Almeva Kft.). A kéménysepréshez kapcsolódóan üde színfoltként mutatkozott be 
az Épületgépész Múzeum.  

A tapasztalatcsere találkozón ilyen jelentős és széles körben mutatkozott be a 
Lakáscél.Company Kft. A társaság a lakásszövetkezetek, társasházak felé kínált különféle 
szolgáltatásokat, melyekről ízelítőt ugyancsak e számunkban olvashatnak az érdeklődők.  

A tapasztalatcsere második napján szabadidős programként a résztvevők megismerkedtek a 
békési tanyavilág egyik érdekes szolgáltatásával, a Libás tanyával, ahol a házi disznóvágás és 
az ehhez kapcsolódó élményprogram nyújtott valamennyi résztvevőnek emlékezetes perceket.  

A gyulai rendezvény záró napján kimerítő összefoglalót hallgattak meg a résztvevők a 
lakásszövetkezetek, társasházak adózási, társadalombiztosítási feladatairól, valamint 
előadások hangzottak el az ISTA, illetve a Techem cégek részéről a fűtéskorszerűsítés, a 
Schindler cég részéről a felvonók felújítási és az energiamérés, energia megtakarítás aktuális 
kérdéseiről, az OTP részéről a korszerűsítésekhez kapcsolódó finanszírozási lehetőségekről.  

 



A tapasztalatcsere találkozó összefoglaló és értékelő záró előadásán a LOSZ elnöke az 
Országos Szövetség 2015. november 18-i küldöttgyűlési határozatának végrehajtásáról szólt, 
és röviden áttekintette a LOSZ költségvetés megtakarítási eddigi intézkedéseinek helyzetét, és 
felhívta a figyelmet a LOSZ szervezeti strukturális változásának lehetőségéről készült 
vitaanyagra, illetve az ehhez kapcsolódó és országosan meghirdetett vita lezárására. Az e 
témában elhangzott előadás lényegét az elnök abban foglalta össze, hogy jelentős támogatást 
kapott a LOSZ költségvetési csökkentési intézkedése, megértő, de némileg kevésbé 
örvendetesként került rögzítésre a tagdíjemelés mértéke, ugyanakkor sajnálattal kellet 
megállapítani azt is, hogy a LOSZ jövőbeni szervezeti struktúrájának vitaanyagáról érdemi és 
széles körű vita nem alakult ki. Az elmúlt időszakban többen jelezték, hogy a vitaanyag nem 
vázolt konkrét jövőbeni elképzelést, de azt is hozzá kell tenni ehhez a megállapításhoz, hogy a 
vitaanyagnak nem is az volt a célja, hogy egy kész megoldást mutasson be, hanem a 
lehetőségeket tárta fel és azokhoz kellene érdemi és jövőben is hasznosítható javaslatokat, 
véleményeket fűzni, hogy kialakulhasson egy végleges kép egy működőképes struktúráról. Az 
érdekképviseleti struktúráról nem lehet végtelenségig elnyújtott vitát fenntartani, így az 
Elnökség indítványára az 2016. december 31-vel lezáródik, és a LOSZ Elnöksége keresni 
fogja a területi szakmai szövetségekkel a jövőbeni tartós, tagi együttműködés és 
kapcsolatrendszer megújításához fűződő kiutat.     

 

 
ÖSZZEFOGLALÓ A LOSZ GYULAI RENDEZVÉNYÉR ŐL 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy részesei lehettünk a LOSZ országos szakmai 
rendezvényének, ahol bemutatkozhattunk annak a több száz társasházat kezelőnek, 
akik képviselik Magyarország kollektív lakóközösségeinek érdekeit.  
 
A 3 nap alatt rengeteg előadás és szakmai beszélgetés zajlott le, ezért szinte lehetetlen volt 
mindent maximális figyelemmel végig követni, bár biztos akadt néhány szemfüles vagy 
rutinos tag, akinek ez már nem okozott gondot. 
Azoknak, akik esetleg mégis lemaradtak volna, illetve egyben egy emlékeztető gyanánt most 
összeírtuk Önöknek, hogy milyen előnyökkel jár a Lakáscél.Company programjának a 
részese lenni. 
 

Szolgáltatás 

 



Ma Magyarországon és Európában nem található olyan portál, ami a lakáscélok 
megvalósítására adna komplex megoldást. Számos olyan építőipari oldal van, ami külön-
külön piacképes, de egységes megoldási javaslatot egyik sem nyújt. Ezt a piaci rést fedi le a 
site, mely a lakáscél fogalmát*, mint definíciót egységesen kezeli. Legyen ez lift vagy 
kémény felújítás, korszerűsítés vagy ingatlanvásárlás, lakáscélú hitel vagy meglévő hitel 
kiváltása, CSOK, a teljesség igénye nélkül; a portál minden igényre megoldást ad. 

*lakáscél: telek, tanya, ház és lakás vásárlás; ház és lakásépítés; ingatlan korszerűsítés, 
bővítés, átépítés, felújítás; hitelintézettől vagy munkáltatótól felvett lakáshitel kiváltása; 
ingatlancélú hitel felvétele; élet és nem életbiztosítások, lakástakarék megoldások 

Miután az előadásunkban képet kaphattak a hazai ingatlanállomány jelenlegi helyzetéről, még 
inkább kézzelfoghatóvá vált, hogy rengeteg munkát kell ellátni az elkövetkezendő években is. 
Viszont a digitális forradalom előnyeit kihasználva most már megkönnyítheti hétköznapjait! 

Teszteljenek minket! 

A szavak helyett, beszéljenek inkább a tetteink. Tegyék próbára a tudásunkat, hogy 
meggyőződhessenek róla, egy ilyen lehetőséget nem éri meg elszalasztani.  

Társaságunk az alábbi gondolatokat képviseli.  

- független műszaki szaktanácsadó hálózat áll rendelkezésre az ország bármely pontján 
- bankfüggetlen, de teljes banki ügyintézés bárhol Magyarország területén 
- folyamatosan bővülő tudásbázis, amely hasznos tanácsok mellett technológia újítások 

ismertetését biztosítja ingatlanüzemeltetőknek 
- biztosítófüggetlen tanácsadás – biztosítás minél olcsóbban 
- lakástakarék pénztári ügyintézés 
- ügyvédi segítség a ház érdekében 
- Bisnode által minősített kivitelezők, tetszőleges ingatlanberuházásokra 
- kivitelezői versenyeztetés az Önök és házaik érdekében 

 

 

 

Számos kérdés merült fel a három nap folyamán ezért, hogy jobban megismerjük egymást, 
szeretnénk a rendelkezésükre bocsájtani kollégáinkat, akik egy telefonos vagy személyes 
konzultáció keretében bővebb felvilágosítást tudnak adni és megválaszolják adott kérdéseiket. 



Semmilyen költséggel vagy kötelezettséggel nem jár! 
 
Nincs mit kockáztatni, viszont annál többet lehet vele nyerni. 
Ennek érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi 24 órán belül megoldást 
kínálunk az Önök számára is.  

Rendszerismertető videó: https://www.youtube.com/watch?v=2m6Qzx3Qi-0 

Infó vonal: 06 30 623 94 24   
email:  hello@lakascel.company       
web: www.lakascel.company 

 

 

 

 
 

Tájékoztató az Energiahatékonysági Hitelprogram előkészületéről 
  

2016. november közepén jelent meg a Magyar Fejlesztési Bank közleménye az 
Energiahatékonysági Hitelprogramról.  
A kormány Éves Fejlesztési Keretben foglaltaknak megfelelően várhatóan 2016. 
decemberben hirdeti meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Lakóépületek 
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelt. A hitel 
egyebek mellett igényelhető lesz a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-
rendszerek korszerűsítésére, vagy napkollektoros rendszerek telepítésére. Az igénylések 
benyújtása várhatóan 2017 első negyedévében kezdődhet meg a Magyar Fejlesztési Bank által 
kialakított MFB Pontok hálózatában. 
A lakásszövetkezetek és társasházak épületenergetikai és energiahatékonysági feladatainak 
teljesítéséhez a Kormány nem kíván vissza nem térítendő támogatást nyújtani, hanem olyan 
EU-s források igénybevételét is figyelembe veszi, melyek visszatérítendő, gyakorlatilag 
kamatmentes támogatást nyújtanak.  
A Kormány 1006/2016. (I.18.) Korm. határozata, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív program éves fejlesztési keretének megállapításáról, illetve az 1011/2016. (I.20.) 
Korm. határozata, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról ez év januárjában döntött mintegy 115 milliárd forintos hitelkeret 
felhasználásáról, melyet a Magyar Fejlesztési Bank útján folyósít.  
A fentiekben hivatkozott és jelenleg hatályos Éves Fejlesztési Keret várhatóan 2016. 
decemberében kerül meghirdetésre a Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló 
energia felhasználásának növelését célzó, mint 0%-os kamattal elérhető hitel, amellyel 
tervezetten több mint 50 ezer lakás vagy családi ház energetikai felújítása valósítható meg a 
következő években. 
 
A hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás 
rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez 
kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. A hitel egyebek 
mellett igényelhető lesz a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-rendszerek 
korszerűsítésére, vagy például napkollektoros rendszerek telepítésére. 
 
A hitel feltételrendszerének véglegesítését társadalmi egyeztetés előzi meg, ennek érdekében 



a tervezet a Széchényi 2020 honlapon kerül közzétételre. A pályázat a társadalmi észrevételek 
figyelembevételével kerül véglegesítésre. 
A végleges termékleírás várhatóan 2016 decemberében jelenik meg, a tényleges 
hiteligénylések benyújtása pedig 2017 első negyedévében kezdődhet meg az MFB Pontok 
hálózatában. 
  

(Forrás: Az MFB 2016. november 18-i közleménye)  
 

A LOSZ Elnöksége a hitelfeltétel rendszerének előzetes közzétételét követően észrevételeivel 
segíteni kívánja a végleges pályázati feltételrendszer megalkotását.  
 

 

 
 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója 
a kéményseprő-ipari tevékenységről 

 
 
 
1. Hatósági felügyelet a kéményseprő-ipari tevékenység végzése felett 
 
A kéményseprő-ipari tevékenység katasztrófavédelem általi hatósági felügyelete megoszlik a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei között. 
 
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés h) 
pontja alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó székhelye szerint illetékes 
megyei/fővárosi igazgatóság (területi szerv) 
− nyilvántartásba veszi a kéményseprő-ipari szolgáltatókat; 
− ellenőrzi a tevékenység ellátásához szükséges feltételek meglétét; 
− eljár a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályokat megszegő kéményseprő-

ipari szolgáltatóval vagy szervvel szemben (szankcionálás – figyelmeztetés, kötelezés, 
bírság, eltiltás); 

− kivizsgálja a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval szemben benyújtott panaszt. 
 
A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja alapján az ingatlan fekvése 
szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (helyi szerv) 
− eljár a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó értesítése alapján a kötelezettségeiket nem 

teljesítő (nem tette lehetővé a kötelező sormunka elvégzését, nem rendelte meg a kémény 
kötelező műszaki vizsgálatát, a kémény előző ellenőrzésen feltárt szabálytalanságot a 
következő ellenőrzésig nem javította ki, a kémény élet és vagyonbiztonságot közvetlenül 
veszélyeztető állapota) ingatlantulajdonosokkal szemben (figyelmeztetés, bírság, 
égéstermék-elvezető üzemeltetésének megtiltása); 

− az ingatlan tulajdonosának/használójának kérelmére eljár a kéményseprő-ipari 
tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum kiadására vonatkozó vitás 
ügyekben, vagy a kiadott dokumentum tartalmát kérelemre felülvizsgálja; 

− kérelemre felülvizsgálja és megváltoztathatja a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
által meghatározott, a kémény jogszabályban előírtnál gyakoribb ellenőrzésének 
szükségességét. 

 
A megyei igazgatóságok (és katasztrófavédelmi kirendeltségek) elérhetőségei a megyei 
igazgatóságok honlapján megtalálhatóak, melyek az alábbi linken keresztül elérhetőek: 



http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_teruleti 
 
2. A kéményseprő-ipari tevékenységet 2016. július 1-től szabályozó jogszabályok: 
 
− 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 
− 99/2016. (V. 13. ) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény 

végrehajtásáról 
− 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai 

szabályairól 
 
3.Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók 
 
2016. július 1-től a kéményseprő-ipari tevékenység végzése 3 kéményseprő-ipari 
tevékenységet ellátó között oszlik meg: 
 
1. Ahol az önkormányzatok fenntartották szerződéseiket a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatókkal, ott továbbra is az addigi kéményseprő-ipari közszolgáltató látja el a 
feladatot mind a lakosság, mind a közületi szektor számára. 
 
2. Ahol 2015. július 1. előtt a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű kéményseprő-ipari 
szolgáltató működött, vagy ahol az önkormányzatok 2015. július 1-től felmondták korábbi 
közszolgáltatási szerződéseiket, ott a kéményseprő-ipari tevékenység végzése megoszlik a 
katasztrófavédelem és a megye területére bejelentkezett kéményseprő-ipari szolgáltatók 
között az alábbiak szerint: 
 
2.a. A katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv) végzi a kéményseprő-ipari 
tevékenységet a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, valamint a 
társasházakban, lakásszövetkezeti lakóépületekben (lakossági szektor); 
 
2.b. Az adott megye közigazgatási területére a tűzvédelmi hatóságnál bejelentkezett és 
nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatók végzik a kéményseprő-ipari 
tevékenységet a gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, 
fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében, ide nem értve a társasházakban, lakásszövetkezeti 
lakóépületekben lévő ingatlanokat (közületi szektor). 
 
A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátókról megyénként az illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság honlapja ad további felvilágosítást, vagy az országos 
nyilvántartás településenkénti bontásban megtalálható a BM OKF honlapján: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista 
 
4. A sormunka díja 
 
A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-től a kémények időszakos 
ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, 
ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második 
időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik 
időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 2015. július 1-i 
állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összegű kiszállási díjat 
kell fizetni. Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások 
esetében, amelyek gazdálkodó szervezet tulajdonában vannak, vagy az ingatlanba gazdálkodó 
szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos 
ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan 
használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 



A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprő-ipari 
tevékenységért fizetniük kell. 
 
A sormunka gyakorisága 
 
Az égéstermék-elvezetők kötelező ellenrőzséének gyakoriságát (sormunka) a kéményseprő-
ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 3. §-a 
határozza meg: azon égéstermék-elvezetők tekintetében, amelyre gáznemű anyaggal üzemelő 
tüzelőberendezés, vagy zárt égésterű tüzelőberendezés csatlakozik, ott 2 évente, minden más 
esetben évente kell biztosítani a kémény ellenőrzését, tisztítását. 
A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az égéstermék-elvezető használati és műszaki 
állapota alapján ennél gyakoribb ellenőrzést is előírhat. 
 
5. Gyűjt ő kéményekkel kapcsolatos új ellenőrzési szempontok 
 
Az égéstermék-elvezetők ellenőrzése során a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók által 
kötelezően elvégzendő munkafolyamatokat a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza: 
 
I. Ellenőrzés 
 
Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, 
járulékos elemeinek ellenőrzését a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a rendeltetésszerű 
bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, 
szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az 
ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az 
üzemeltetési, a vonatkozó építési, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások 
betartását vizsgálja. Az ellenőrzést követően az égéstermék-elvezetőn vagy annak 
tisztítóajtaján az ellenőrzést végző szakmunkás elhelyezi az ellenőrzés évszámát és a 
kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó nevét jól láthatóan megjelenítő matricát. 
 
A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi: 
 
1. A tanúsítványban 
1.1. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat, 
1.2. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság 
megszüntetését, amely ha a 7. § (1) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor 
annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan 
használójának figyelmét). 
 
2. A tüzelőberendezésnél 
2.1. a tüzelőberendezés külső állapotát, 
2.2. a tüzelés módját, 
2.3. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a 
megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából, az égéstermék-elvezetőben, illetve 
környezetében esetleg bekövetkező változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad 
áramlását akadályozhatják, 
2.4. az összenyitott légtérben egyidejűleg, különböző tüzelőanyaggal üzemeltethető 
tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályok betartását, 
2.5. a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett 
matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető előző 
ellenőrzésénél már üzemelt, 
2.6. gáztüzelő-berendezésnél 
2.6.1. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági 
felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét, 



2.6.2. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását – a telepítés helyiségében és a vele 
légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen 
zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett – annak érzékelésére alkalmas műszerrel, 
2.6.2.1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a 
bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is, 
2.6.2.2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében vagy 
azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés maximális 
teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően. 
 
3. Az égéstermék-elvezetőnél 
3.1. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét, 
3.2. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát, 
3.3. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét, 
3.4. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés, 
3.5. a tető feletti állékonyságát, 
3.6. a rögzítettséget, 
3.7. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál, 
3.8. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén 
szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, 
tisztítószerszámmal, 
3.9. szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó 
meglétét, 
3.10. éghető anyagtól való távolságot. 
 
4. Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, 
elszívó ventilátorok, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, 
melléklevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum 
elvezetők) állapotát, működőképességét. 
 
5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit 
5.1. kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, 
munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét, 
5.2. más – az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó – vezetékek, antennák zavaró, nem 
biztonságos jelenlétét, közelségét. 
 
6. A szén-monoxid-érzékelő berendezés üzemeltetésére kötelezett ingatlanok esetében 
6.1. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését, 
6.2. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás 
kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, 
amennyiben azzal a készülék rendelkezik, 
6.3. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli 
használatát, 
6.4. a szén-monoxid-érzékelő berendezés tisztításának, karbantartásának, kalibrálásának a 
gyártó, annak meghatározott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által 
meghatározottak szerinti elvégzésének igazolását, 
6.5. a szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló dokumentum meglétét. 
A szabályozás speciálisan gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetők ellenőrzésére nem állapít meg 
külön szempontokat. 
 

 



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 

 

 



§ 
A közelmúltban megjelent fontosabb jogszabályok 
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22/2016. (XI.15.) 
IM rendelet 

A cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók 
közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

2016. évi CXXI. 
törvény 

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges 
egyes törvények módosításáról 

 

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

 

 

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 
 


