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Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja

Erõsödik a Cecodhas lobbi tevékenysége
A LOSZ nemzetközi kapcsolatai vonatkozásában ismert tény, hogy az országos szövetség
1993 óta tagja az EU mellett mûködõ szociális
lakásügyi koordinációs szervezetnek a
Cecodhasnak. 2004. május 1-jével változás következett be a LOSZ Cecodhas tagságában, a
korábbi társult tagságot – Magyarország EU-ba
való belépése – a teljes jogú tagság követte. A
Cecodhasnak három szekciója van:
az egyik a szociális bérlakásszektor, ahová azok az EU tagországban mûködõ érdekképviseleti szervezetek tartoznak, melyek kifejezetten alacsony bérû, támogatott
bérlakásokat üzemeltetnek és valóban szociális jellegû tevékenységet
töltenek be. A második szekcióban
az EU tagállamokban mûködõ lakásszövetkezeti érdekképviseleti
szervezetek tartoznak. A harmadik
szekció a vállalkozó típusú lakásépítéssel és bérbeadással foglalkozó szervezetek érdekképviseleteit
tömöríti. A LOSZ értelemszerûen a
második szekcióban fejti ki tevékenységét és ezen belül is a Kelet-közép-európai térség munkabizottságában vesz részt. Sokat vitatott téma, hogy a nemzetközi érdekképviseleti tagság milyen eredményt, illetve milyen hatékonyságot biztosít a tagszervezetek számára. Egyértelmûen kijelenthetõ,
hogy a LOSZ nemzetközi tagsági
viszonya számokban, pénzben kifejezhetõ eredményt felmutatni
nem tud. A nemzetközi tagsági
jogviszonynak mindenekelõtt az
adott EU tagállam nemzeti jellegének megjelenése, kifejezõdése az
egyik lényeges eleme, miután kormányzati szerv érdekképviseleti tevékenységet nemzetközi szinten
nyilvánvalóan nem fejthet ki. Ezen
túl fontos eleme a kapcsolat létesítésének az is,
hogy a nemzetközi szervezet különbözõ rendezvényein lehetõség van egy adott érdekképviselet
hazai tevékenységének összehasonlítására a más
tagországbeli ugyanolyan tevékenységet ellátó
érdekképviseletekhez képest. Számos közös jellemzõk, mint például panelos lakóépületek városképi megjelenése, rehabilitációja, felújítása
közös kezdeményezés elindítója is lehet. A nemzetközi szervezetnek egyik fontos feladata a tagszervezetek közötti információ csere, az összegyûjtött adatok elemzése, közzététele és tevékenységérõl éves jelentés készítése az EU tagországok építés és lakásügyi miniszteri találkozója
számára. 2005. márciusában ülésezett Prágában

az EU tagállamok építésügyi és lakásügyi minisztereinek konferenciája. Ezen a konferencián
a Kelet-közép-európai térség miniszterei felvetették a panelos lakóépületek felújításának nemzeti gondjait, az e területre vonatkozó EU támogatás hiányának kérdését. A konferencián a miniszterek közös állásfoglalást adtak ki arra vonatkozóan, hogy a Kelet-közép-európai térség-

ben jelentkezõ, elsõsorban energiahatékonysági
mutatók javítását eredményezõ felújítások kerüljenek bele az EU strukturális támogatási eszközrendszerébe. Az állásfoglalást a miniszteri konferencia megküldte az EU bizottságaihoz és kedvezõ jelnek tûnik, hogy bizottsági szinten megkezdõdtek azok az egyeztetések, melyek eredményeképpen 2007 után lehetségessé válhat EU
források felújítási célú felhasználása is. Ugyancsak elhangzott ezen a konferencián, hogy megfontolandó lenne az EU tagországok szintjén az
építéssel, felújítással, korszerûsítéssel járó munkák áfa összhangjának, illetve azonos mértékû
áfa-kulcsok alkalmazásának kialakítása. A
Cecodhas vezetése e kedvezõnek tûnõ elõkészü-

leti fázisban lévõ javaslatok alapján úgy döntött,
hogy a lobbi tevékenységét azzal is erõsíti, ha
ezekre a kérdésekre az EU brüsszeli parlamenti
központjában kiállítást szervez. A kiállításon bemutatja a Cecodhas tagszervezetek nemzeti tevékenységét, eredményeiket, ezzel is hozzásegítve a döntéshozókat a lakásügyben érintett érdekképviseletek jogos követeléseinek mielõbbi
felkarolásához. A kiállítás 2005.
október 10-14. között Brüsszelben
az EU Parlament épületében került
megrendezésre. A LOSZ elnöksége kérte a magyar kormány építésügy és lakásügy irányítóit, hogy
kezeljék ezt a Cecodhas lobbi tevékenységet is támogatólag, azonban
a LOSZ megkeresésére érdemi
visszajelzés nem érkezett. A LOSZ
teljes jogú tagsága mégis arra késztette a szövetséget, hogy a kiállításon megjelenjen és saját költségvetési forrásait is felhasználva megfelelõ formában bemutassa a magyar
lakásszövetkezeti mozgalmat.
A kiállításra hivatalos LOSZ
delegáció költségvetési források
hiánya miatt nem utazhatott ki,
azonban a szövetség kezdeményezésére sikerült saját költségen egy
kis létszámú szakmai csoport kiutazását megszervezni. A szakmai
utazásra 2006. október 11-13. között került sor és a résztvevõk Hegyi Gyula MSZP EU parlamenti
képviselõ közremûködését és segítségét is igénybe véve megtekinthették az EU brüsszeli központját és magát a már említett
Cecodhas kiállítást is. A látogatás
során alkalom volt arra is, hogy a
csoport tagjai találkozzanak személyesen is Hegyi Gyula EU parlamenti képviselõvel, aki tájékoztatást adott képviselõi tevékenységérõl, az EU Parlamentben folyó bizottsági
munkákról, érdeklõdésére a résztvevõk tájékoztatást adtak a lakásszövetkezeti és társasházi
törvény gyakorlati tapasztalatairól és felvetésre
került közremûködésének igénye az áfa kérdés
EU illetve hazai szintû megoldásának kérdése.
A képviselõ úr szívesen vette a kölcsönös tájékoztatás lehetõségét és ígéretet tett arra, hogy a
LOSZ közremûködése révén eljuttatott anyagok alapján lépéseket tesz az EU szintû építés
és lakásügyi áfa harmonizálása érvényre jutásában. A képeken a résztvevõk csoportképe Hegyi Gyula EU parlamenti képviselõvel, valamint a Cecodhas lobbi kiállítása látható az EU
Parlament központi épületében.
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Tájékoztató a LOSZ fogyasztóvédelmi szervezettel
történt együttmûködésérõl
A LOSZ alapszabályában kiemelkedõ szerepet kapott az ágazati érdekkörébe tartozó házkezelõ szervezetek fogyasztóvédelmi érdekérvényesítése és a hazai fogyasztóvédelmi
szervezetekkel való együttmûködés. 2000.
után megnövekedett a fogyasztóvédelmi lakossági igények érvényesítésének érdekképviselet útján történõ ellátása. Több hazai szakmai érdekképviselet, így a LOSZ is ágazati érdekérvényesítõ feladatai mellett a fogyasztóvédelemmel is foglalkozik, ugyanakkor felmerült annak az igénye is, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos érdekek hatékonyabb érvényesítése a LOSZ-hoz hasonló fogyasztóvédelmi szerepet vállaló társadalmi
szervezetek mellett országos érdekérvényesítés szintjén valósuljon meg. Ennek érdekében
hozták létre a Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetségét (FEOSZ), melynek
2003. óta a LOSZ is alapító tagja. A FEOSZ
2005. október 10-én megtartott közgyûlésén
felvetõdött, hogy az érintett fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek helyzete, mûködési támogatása, az általuk felvetett kérdések elintézése számos problémába ütközik. Ezt tetézte
az a tény is, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram 2005. évi támogatási rendszere az elõzõ
évihez képest számottevõen visszaesett és
több országos szakmai érdekképviselet, –
köztük a LOSZ, illetve a LOSZ által alapított
Otthonunk Alapítvány is – benyújtott mûkö-

dési és kiegészítõ támogatás iránti pályázata
forráshiány miatt elutasítást nyert. A FEOSZ
közgyûlése megbízta dr. Baranovszky
György FEOSZ ügyvezetõ elnököt, hogy a
közgyûlésen felmerült kérdésekrõl és problémákról tájékoztassa a Magyar Köztársaság
miniszterelnökét és a fogyasztóvédelmet,
NCA-t felügyelõ Göncz Kinga miniszter
asszonyt. Az alábbiakban, teljes terjedelemben közzé tesszük a FEOSZ Gyucsány Ferenc
miniszterelnök úrnak írt levelét. A levélre hivatalos válasz még nem érkezett, de 2005. október 19-én a FEOSZ tagszervezeteinek vezetõit Göncz Kinga miniszter asszony fogadta.
A LOSZ képviseletét Ujj Attila elnökhelyettes látta el. A megbeszélésen részleges válaszok történtek a levélben megfogalmazott felvetésekre, összességében ez úgy foglalható
össze, hogy a miniszter asszony jogosnak minõsítette az érdekképviseleti felvetéseket és
intézkedéseket ígért a pályázati rendszer
életközelibb tételére, valamint arra, hogy a fogyasztóvédelem terén fennálló problémák
rendezése a minisztérium részérõl gyorsabb
ügyintézéssel oldódjanak meg.
A FEOSZ mindezek ellenére október
25-én az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) székházában sajtótájékoztatót tartott, ahol a FEOSZ képviseletében Garai István az OFE elnöke tájékoztatta a sajtó képviselõit a miniszterelnöki levélben foglaltakról

„Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök úrnak
Budapest
Kossuth L. tér 1-3.
1055
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követõen Magyarországon is
több szó esik a fogyasztóvédelemrõl, annak szükségességérõl. A hazai
fogyasztók mind jelentõsebb számban jönnek rá arra, hogy fogyasztóként kulcsszerepet játszanak a gazdaságban.
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban
fogyasztóvédelmi törvény), valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ágazati jogszabályok és kormányrendeletek meghatározzák a jelenlegi fogyasztóvédelmi intézményrendszerben szereplõk feladatait és
hatásköreit.
A fogyasztók – véleményük szerint – kiszolgáltatott helyzetben vannak. A fogyasztói elégedetlenségnek több oka lehet és van. Egyik oka,
hogy a fogyasztóvédelem állami hatósági intézményrendszerében párhuzamos hatáskörök miatt több szervezet is jogosult eljárni. A fogyasztók nem értik, hogy a hatóságok miért irányítják õket az egyik helyrõl a
másikra. Egyértelmûen látható, hogy csökken a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, valamint a megyei, fõvárosi felügyelõségek szerepe és súlya, a fogyasztóvédelemben más hatóságok jelentõs feladatokat kapnak. Ezzel lehet egyet vagy nem egyetérteni.
Ugyanakkor teljes mértékig elfogadhatatlan, ahogy a fogyasztók
nevében fellépõ fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek mûködését, a békéltetõ testületek finanszírozását, az Európai
Fogyasztói Központ felállítását a jelenlegi kormányzat kezeli.
Az egyéni fogyasztói érdekképviseletben, érdekérvényesítésben a fo-

és egyidejûleg lehetõséget biztosított arra is,
hogy a fogyasztóvédelmet felügyelõ Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium képviselõje a tárca álláspontját
ismertesse. A tárca képviselõjétõl elhangzott
az is, hogy bár az tény, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek részére költségvetésben
„0” forint került támogatási keretként beállításra, mégis a tárca a fogyasztóvédelmi bírságokból beérkezõ összegekbõl, mind a támogatást, mind a pályázati támogatásokat kiegészíti. A sajtótájékoztatón érdemi bejelentésként elhangzott, hogy célszerû lenne a Kormánynak az EU Parlament belsõ piaci és fogyasztóvédelmi bizottságának jelentéstervezetét megismernie és az abban foglaltakkal
kapcsolatban a hazai fogyasztóvédelmi gondok orvoslására intézkedéseket tenni. (Az EU
bizottságának jelentéstervezete jelen pillanatban még ideiglenes, azt a bizottság még nem
fogadta el.) A kerekasztal beszélgetéssel egybekötött sajtótájékoztató végsõ kicsengéseként mégis az állapítható meg, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek mûködése, hatékonysága, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kormányzati szándék hazai gyakorlata
még messze áll az uniós elvárásoktól és gyakorlattól. Ennek feloldásában hathatós kormányzati intézkedések mellett természetesen
a hazai civil szervezeteknek is feladatuk van.

gyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek rendkívül nagy szerepe van, hasonlóan az Európai Unió más országaihoz.
A fogyasztóvédelmi törvény 45. §-a meghatározza a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek feladatát, így cél, hogy:
figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános
szerzõdési feltételeket, képviseljék a fogyasztókat, eljárást, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek, véleményezzék a fogyasztókat
érintõ jogszabálytervezeteket, közremûködjenek a fogyasztóvédelmi
politika kidolgozásában, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elõsegítõ tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert mûködtessenek, fogyasztóvédelmi
oktatást szervezzenek, valamint közremûködjenek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül.
A II. középtávú, 2003-2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról
rendelkezõ 1012/2003. (II. 25.) Korm. határozat melléklete is összhangban van a törvény rendelkezéseivel és meghatározza, hogy kiemelt
figyelmet kell fordítani a fogyasztói jogok képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek mûködésének elõsegítésére és meg kell vizsgálni a fogyasztói tájékoztató irodák normatív támogatási lehetõségét a folyamatos
mûködés érdekében, tájékoztató tevékenységük támogatását pályázati
úton, növekvõ mértékû költségvetési forrásokkal kell biztosítani.
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által
létrehozott Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének
tagszervezetei 2005. október 10-én megtartott közgyûlésén úgy határoztak, hogy 2005. október 25-én sajtótájékoztatót tartanak, mert álláspontjuk szerint súlyos gondok vannak a fogyasztóvédelemben. A szervezetek véleménye szerint a fogyasztóvédelmi politikájával az illetékes
minisztérium válságba sodorta a civil fogyasztóvédelem és békéltetõ
testületek mûködését.
A fogyasztóvédelmi szervezetek mûködtetéséül is szolgáló pályázat
kiírására, kilenc hónap elteltével 2005. szeptember 30-án került sor. A
pályázat által meghatározott feladatok alapján, a fogyasztóvédelmi
törvényben meghatározottaktól függetlenül, a legfontosabb feladatok
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végzésére pályázat benyújtását a kiíró nem teszi lehetõvé. A pályázat
önkényesen válogat a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek feladatai között.
A pályázat alapján a megvalósítás kezdete 2005. december 1. Ez
gyakorlatilag öt hónapra mûködési költségek nélkül hagyta a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket, úgy, hogy a korábban megelõlegezett kiadásaik megtérítése sem történt még meg, a felek között megkötött szerzõdések rendelkezéseitõl eltérõen.
A pályázati kiírás alapján kizárólag 25% elõleg folyósítására van
lehetõség, a fennmaradó összeg elszámolása 2006. júniusában kerülhet
sor, amennyiben idõarányosan nem teljesül valamilyen faladat. Önmagában az elõleg összege is lehetetlenné teszi akár a tervezett kiadványok megjelentetését, sõt az alkalmazottak, szakértõk foglalkoztatását. A
társadalmi szervezetek nem képesek folyamatosan elõlegezni, mivel
nincs mibõl. A civil fogyasztóvédelem pedig egy olyan terület, amely az
Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgatóságban is
meghatározott cél alapján nem engedheti meg, hogy a gazdasági élet
szereplõitõl fogadjon el pénzügyi támogatást az egyik legfontosabb
alapelv, azaz a függetlenségre hivatkozással.
Nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a jelenleg hatályos
költségvetési törvényben a szakmai fejezeti kezelésû elõirányzat keretein belül nulla forint szerepel támogatás címen, annak ellenére, hogy a
fogyasztóvédelmi törvény 45. §-a szerint: „(3) Az állam a mindenkori

éves költségvetésrõl szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek támogatásáról.” Tudomásunk szerint a jelenlegi tervezetben sem szerepel összeg. Erre már
korábban felhívtuk mind az esélyegyenlõségi, mind a pénzügyminisztérium figyelmét. Válaszra sem méltattak.
A fogyasztóvédelem fejlõdésének akadálya, hogy az Európai Unióhoz csatlakozott országok közül sereghajtó Magyarország abban, hogy
máig nem került sor a fogyasztói központok felállítására hazánkban,
amelynek feladata többek között a határon átnyúló fogyasztói viták intézése is lenne. A késlekedést szintén a fogyasztók érzik.
Nem megoldott a békéltetõ testületek mûködtetése sem. A gondokat
már több ízben írásban jelezték a FEOSZ szervezetei és képviselõi, a
békéltetõ testületek elnökei, minden esetben csak ígéreteket kaptak a
problémák megoldására.
A fogyasztóvédelem az elmúlt években szakmává vált. Elválasztódott egymástól a hatósági feladat és a társadalmi szervezetek által ellátandó érdekképviselet.
Kérjük Tisztelt Miniszterelnök Urat, hogy a rendelkezésére álló eszközök útján tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a fennálló
problémák minél elõbb orvoslásra kerüljenek.
Tisztelettel:
Dr. Baranovszky György
ügyvezetõ elnök”

203/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet
Tájékoztató a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
2005. szeptember 28-án elfogadott módosításáról
A Kormány 2005. szeptember 28-án módosította a 203/2005. sz. kormányrendelettel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
sz. kormányrendeletet.
A költségvetési törvényekben meghatározottak alapján a Kormány a gazdasági lehetõségekkel összhangban, a hitelek kamattámogatásának módjáról, valamint az iparosított
technológiával épült lakásokban élõk – energiatakarékos fûtési rendszerek iránti – igénye
kielégítése érdekében bizonyos módosításokat eszközölt a lakáscélú állami támogatásokról szóló Kormányrendeletben. Az elsõ változtatás 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-ának (6) bekezdését
érinti. Lényegében a vízgazdálkodási társulat
útján megvalósuló helyi jelentõségû közcélú
közmûlétesítményeknek,
vagy
egyedi
szennyvízelvezetés építéséhez a lakosság érdekeltségi hozzájárulásból fedezett munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés elsõ
öt évében 70%-át, a második öt évében
35%-át – a kölcsönt igénylõ társulat helyett –
a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti, függetlenül attól, hogy a beruházást vagy a beruházás lebonyolítását ki végzi.
A második módosítás a 28.§-t érinti, méghozzá teljes egészében. Az új szabály szerint”
„A panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elõre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása elõirányzatából a következõ célokra nyújtható támogatás:
a) Utólagos hõszigetelési feladatok:

1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tetõ
vagy pincefödém szigetelésével együtt,
2. homlokzat hõszigetelése.
b) Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, felújítása, épület környezetének korszerûsítése:
1. meglévõ fûtési berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelelõ felhasználás
szabályozó, mérõ vagy elszámoló (költségmegosztó) berendezésekkel történõ ellátása,
2. hálózati melegvíz-ellátási berendezések
és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, illetve a
vonatkozó szabványoknak megfelelõ felhasználás szabályozó, mérõ vagy elszámoló (költségmegosztó) berendezésekkel történõ ellátása,
3. épületek közös részei világításának korszerû berendezésekre történõ cseréje,
4. felvonójavítása, illetõleg cseréje energia
megtakarítás esetén,
5. szellõzõrendszerek korszerûsítése, felújítása,
6. lakóépületek közvetlen környezetében
lévõ utak, parkolók játszóterek, parkok korszerûsítése.
c) Az egyéni energiafelhasználás szabályozással és felhasználáshoz igazodó díjfizetés lehetõségével nem rendelkezõ távfûtéses
lakásban
1. a meglévõ fûtési berendezések, rendszerek, és
2. a hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek
fogyasztás szabályozása és fogyasztáshoz
igazodó díjfizetése mûszaki lehetõségének

elõírt feltételek szerint történõ megteremtése.”
Az új rendelkezés az 1. és a 2. pontnál is az jelenti, hogy mind meglévõ fûtési berendezések
és rendszerek mind a hálózati melegvíz-ellátási berendezések esetén már a vonatkozó
szabványoknak megfelelõ felhasználás-szabályozó, mérõ vagy elszámoló (költségmegosztó) berendezésekkel történõ ellátás is a támogatott körbe tartozik.
A másik változás a beiktatott c. pont tartalma, e szerint támogatott cél a egyéni energiafelhasználás szabályozással és felhasználáshoz igazodó díjfizetés lehetõségével nem rendelkezõ távfûtéses lakásban a fûtési berendezések és a hálózati melegvíz-ellátási rendszerek fogyasztásszabályozása és fogyasztáshoz
igazodó díjfizetése mûszaki lehetõségének a
megteremtése, erre is lehet pályázni.
A harmadik változás lényegében az elõbbiekhez kapcsolódva a rendelet 29. §-át érinti,
egyrészt a pályázatban most már nem csak a
teljes korszerûsítési, felújítási költség viselésének megosztását, hanem a fûtési rendszerek
és melegvíz-ellátási rendszerek korszerûsítését követõ költségviselés megállapításának
szabályait is ki kell mutatni. A speciális, fentiekben ismertetett c. pontos megoldásnál pedig
a jogalkotó elõírja, hogy az ehhez kapcsolódó
támogatás összege az elvégzett munkák ellenértékének 1/3 részéig terjed, de lakásonként
nem lehet több 50 000 Ft-nál.
A tárgyi módosulásokat a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon, a hatályba lépés napjától kell alkalmazni, de csak az ezt követõen
benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában.
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Költségcsökkentés hulladéktömörítéssel
A lakásszövetkezeti és társas házakban keletkezõ kommunális hulladékok szabvány 240 literes szemetes edényekbe tömörítõ Little
Elephenat hulladékprés termékcsalád forgalmazását kezdte meg a svéd ORWAK cég magyarországi képviselete. Az ORWAK Magyarország Kft. több, mint 15 éve forgalmazza
az Európa közel 20 országában már jól ismert
hidraulikus hulladékpréseket és bálázógépeket,
mely berendezések a gazdaságos és higiénikus
hulladékkezelés hatékony eszközei. A forgalmazó cég teljes körû szolgáltatást nyújt a berendezések helyszínre szállítása, telepítése,
üzembe helyezése és szervizelése tekintetében.
A termékcsaládban megtalálható számos,
akár moduláris rendszerben kiépíthetõ (bõvíthetõ) típusai közül, pl. az ún. 2 kamrás hulladékprések esetében a tömörítõ állványokba helyezett 2 db 240 literes edénybe dobott hulladék az állványok felett könnyem mozgatható
tömörítõ fej segítségével, 1,5 tonna tömörítõ

erõvel kb. 1:3 – 1:4 arányban közvetlenül a
szemetes edényekbe tömöríthetõ. Így 1 db szemetes edénybe a jelenlegi térfogat 3-4-szer nagyobb mennyiségû hulladéka helyezhetõ. Értelemszerûen 1/3-ad, 1/4-ed részére csökkenthetõ a kukák darabszáma vagy ürítésük gyakorisága. Miután a hulladékszállítás költségeit a
szemetes edények egységnyi ürítési tarifái szerint kell megfizetni, a hulladékprések alkalmazása esetén – tekintettel a tömörítési arányra –
a mindenkori költségek kb. 50-70%-a megtakarítható.
További pénzben nem mérhetõ elõny, hogy
az edények számának csökkenésével értékes
területek szabadulnak fel más célokra, az edények környéke tisztán tartható, az ürítési gyakoriság csökkenésével pedig kevesebbszer jelentkezik a szemetes autók okozta környezetterhelés.
A Svédországban fejlesztett és gyártott eszközök megbízhatóságot, egyszerû és biztonsá-

gos kezelést biztosítanak. Telepítésükhöz csupán fedett helyiség, és 230 V hálózati feszültség szükséges. A hazánkban jelenleg használatos szabvány 240 literes szemetes edények,
azok mûszaki kialakítása és jellemzõi révén
(típus, terhelhetõség, stb.) a tömörítés közben
nem sérülnek, az edényekbõl a tömörített hulladék könnyen üríthetõ. A tömörített hulladékkal teli edények súlya sem éri el a megengedett
96 kg-os terhelhetõséget.
Összegezve, elmondható, hogy az elérhetõ
költségmegtakarítások – melyek biztonsággal
finanszírozzák az eszközök beszerzését – és a
környezetvédelmi elõnyök alapján indokoltnak
tûnik a korszerû hulladékprések üzemeltetése.
ORWAK Magyarország Kft.
H-1147 Budapest, Miskolci u. 99.
Tel: (06-1) 363-8888
Fax: (06-1) 363-8891
Email: info@orwak.hu
Web: www.orwak.hu

Tájékoztató

az ágazatot felügyelõ miniszteri kitüntetés
alapításáról szóló rendeletrõl
A lakásszövetkezetek, társasházak számára is lehetõséget nyújt az ágazatban dolgozó tisztségviselõk számára újabb erkölcsi elismerések adományozására. A LOSZ javasolja az érdekkörébe tartozó házkezelõ szervezeteknek, hogy éljenek kitüntetési elõterjesztési javaslatokkal, melyeket a
LOSZ szívesen továbbít az adományozó tárca nélküli miniszter felé.

31/2005. (X. 21.) TNM rendelet
a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli
miniszter által adományozható díjakról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. § (1) A terület- és regionális fejlesztés, a
térségi együttmûködés elõmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedõ tevékenység elismeréseként a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca
nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter)
március 15-e alkalmából, évente 10 db Pro
Régió Díjat adományozhat.
(2) A kiemelkedõ építészeti alkotó tevékenység, továbbá az épített környezet alakításában, védelmében és fejlesztésében, a települési és építészeti értékek feltárásában, megõrzésében kifejtett eredményes és kiemelkedõ
munka, az építésügyi igazgatásban végzett tevékenység kimagasló színvonalának elismeréseként a miniszter a következõ szakmai díjakat adományozhatja:
a) Ybl Miklós Díj a kimagasló egyéni építészeti alkotó tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából, évente 5 db;
b) Pro Architectura Díj a kiemelkedõ építészeti alkotás (épület, épületegyüttes) létrehozásában kifejtett építészeti-tervezõi tevé-

kenységért, az építészeti világnap alkalmából
– október elsõ hétfõjén – évente 5 db, több
építész esetén megosztva is;
c) Kós Károly Díj a településvédelem és
településszépítés területén kimagasló eredményt elért személyek és közösségek elismeréséül, Kós Károly születésnapja alkalmából,
december 16-án, évente 3-3 db;
d) Lechner Lajos Díj az építésügyi igazgatásban – ideértve a településrendezést is – legalább tíz éve dolgozó köztisztviselõ részére
kimagasló szakmai tevékenység elismeréséül,
Köztisztviselõk Napja alkalmából, évente 6
db;
e) Palóczy Antal Díj a településrendezés
területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezõi, oktatói, kutatói, fõépítészi – tevékenység elismeréséül személynek, illetõleg
tervezõcsoportnak, az építészeti világnap alkalmából – október elsõ hétfõjén –, évente 2
db.
(3) Az ingatlanszakmában legalább 10 éve
ingatlanfejlesztõi, ingatlan-értékbecslõi, ingatlanforgalmazói és ingatlankezelõi területen végzett példaértékû munka, a szakoktatásban, szakmai érdekképviseletben, államigazgatásban végzett kimagasló munka, illetve a
szakma nemzetközi kapcsolatainak fejleszté-

sében végzett tevékenység elismeréseként, a
miniszter az Ingatlanosok Napja – május második hétvégéje – alkalmából, évente 3 db
Magyar Ingatlanszakmáért Díjat adományozhat.
(4) A turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedõ munka elismeréseként a miniszter a
Turisztikai Világnap – szeptember 27. – alkalmából, évente 12 db Pro Turismo Díjat
adományozhat.
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben felsorolt díjak (a továbbiakban: díjak) leírását e rendelet
melléklete tartalmazza.
2. § (1) A díjak adományozására bárki tehet javaslatot.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott díj adományozására vonatkozó javaslatot
a Pro Régió Díj Bizottsághoz kell benyújtani.
A Pro Régió Díj Bizottság elnöke: az Országos Területfejlesztési Hivatal elnöke; tagjai az
elnök által a területfejlesztés és területrendezés elismert szaktekintélyei közül felkért személyek. A beérkezett javaslatok alapján a Bizottság elõterjesztést készít a miniszternek a
Pro Régió Díj adományozására.
(3) Az 1. § (2) bekezdésében meghatáro-
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(Folytatás az 5. oldalról)
zott bármely díj adományozására vonatkozó
javaslatot az Építészeti és Építésügyi Díjak
Bizottsághoz kell benyújtani. A Építészeti és
Építésügyi Díjak Bizottság elnöke: az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke; tagjait a bizottság elnöke kéri fel az egyes díjakhoz kapcsolódóan az elismert építészek, építésügyi és településrendezési szakemberek
közül.
(4) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott díj adományozására vonatkozó javaslatot
a Magyar Ingatlanszakmáért Díj Bizottsághoz
kell benyújtani. A Magyar Ingatlanszakmáért
Díj Bizottság elnöke: az Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal elnöke; a bizottság állandó
tagjai a Magyar Ingatlanszövetség elnöke, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ingatlanszakmai Kollégiumának elnöke, a Budapesti Igazságügyi Szakértõi Kamara elnöke;
meghívott tagjai az elnök által az ingatlanszakma elismert szaktekintélyei közül felkért
személyek.
(5) Az 1. § (4) bekezdésében meghatározott díj adományozására vonatkozó javaslatot
a Pro Turismo Díj Bizottsághoz kell benyújtani. A Pro Turismo Díj Bizottság elnöke: a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke, társelnöke: az
Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke;
tagjai az elnök által a turizmus elismert szaktekintélyei közül felkért személyek.
(6) A díjak adományozására vonatkozó javaslattétel lehetõségét, valamint az elõterjesztésre jogosultak körét tartalmazó felhívást
minden évben – a díj átadása elõtt legkésõbb
öt hónappal – a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítõben, valamint a Fejlesztési és Pályázati Értesítõben, az 1. § (4)
bekezdésében meghatározott díjra vonatkozóan a Turisztikai Értesítõben is közzé kell tenni. A felhívás azonos formában és tartalommal közzétehetõ bármely szakmai folyóiratban, szakmai fórumokon is.
(7) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt
nevét, címét, valamint azokat az eredményeket, amelyek megalapozzák a díj odaítélését,
természetes személy esetén, továbbá annak
személyi adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, korábban kapott kitüntetéseit.
(8) A díjakban külföldön élõ magyar állampolgárok, illetve magyar nemzetiségû,
nem magyar állampolgárok is részesíthetõk.
Külföldi állampolgár díjazása esetén a külügyminisztert elõzetesen tájékoztatni kell.
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott díjjal plakett, az 1. § (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjjal érem, továbbá a díjakkal adományozást igazoló oklevél és
pénzjutalom jár.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott díjjal járó pénzjutalom összege természetes személy kitüntetése esetén személyenként
a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
hatszorosa, szervezetnek való adományozása
esetében tizenkétszerese.
(3) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott díjjal járó pénzjutalom összege
személyenként a mindenkori köztisztviselõi
illetményalap tízszerese.
(4) Az 1. § (2) bekezdés b)-e) pontjában
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meghatározott díjakkal járó pénzjutalom
összege természetes személy kitüntetése esetén személyenként a mindenkori köztisztviselõi illetményalap ötszöröse, szervezetnek való
adományozása esetében tizenötszöröse.
(5) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott díjjal járó pénzjutalom összege természetes személy kitüntetése esetén személyenként
a mindenkori köztisztviselõi illetményalap ötszöröse, szervezetnek való adományozás esetében tízszerese.
(6) Az 1. § (4) bekezdésében meghatározott díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszerese.
4. § (1) A díjakat ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott vezetõ adja át.
(2) A díjakat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg,
újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a
javasolt személy vagy szervezet a korábban
adományozott díj elnyerése óta ért el.
5. § (1) A díjak nem adományozhatóak annak, aki jogerõs büntetõ ítélet hatálya alatt áll.
(2) Érdemtelenné válik a díjakra, akit a bíróság jogerõs ítélettel a közügyektõl vagy ha
az elismerés a foglalkozással összefüggõ tevékenységnek szólt a foglalkozásától eltiltott.

(3) A díjak adományozásáról, illetve az arra való érdemtelenné válásról rendelkezõ miniszteri döntést a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítõben, valamint a Fejlesztési és Pályázati Értesítõben közzé kell
tenni.
6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott díj pénzügyi fedezetét az Országos Területfejlesztési Hivatal biztosítja.
(2) Az 1. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj pénzügyi fedezetét az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal biztosítja.
(3) Az 1. § (4) bekezdésben meghatározott
díj pénzügyi fedezetét a Magyar Turisztikai
Hivatal biztosítja.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba, és ezzel egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Pro Régió Díj adományozásának
rendjérõl szóló 11/2004. (VII. 22.) TNM rendelet,
b) a Szolgálati Jel, a Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról
szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet 8/A-8/F.
§-a.
(2) E rendelet 1. §-a (2) bekezdésének d) és
e) pontjában meghatározott díjak adományozásának elsõ éve 2006.

Melléklet a 31/2005. (X. 21.) TNM rendelethez
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter által adományozható díjak leírása
1. Pro Régió Díj
A plakett bronz öntvény, erõs plasztikájú, kör alakú, 125 mm átmérõjû. Az egyik oldalán egy
kis település található a tájban a fölé repülõ angyallal, a másik oldalán a Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált domborzati látványképe található a Pro Régió felirattal.
2. Ybl Miklós Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 60 mm átmérõjû. Egyik oldalán Ybl Miklós dombormû
arcképe található, a szélén Ybl-díj felirattal. A másik oldalán vésett felirattal az adományozott
neve és az adományozás évszáma található.
3. Pro Architectura Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 76 mm átmérõjû. Egyik oldalán építészetet szimbolizáló
ábra PRO ARCHITECTURA körfelirattal, másik oldalán nyitott könyv, „Alapítva 1992” felirattal található.
4. Kós Károly Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 135 mm átmérõjû. Egyik oldalán Kós Károly dombormû
arcképe található, „Kós Károly 1883-1977” körfelirattal. A másik oldal közepén „KÓS KÁROLY” felirat, négyzet alakban „Településeink védelméért, szépítéséért érem” felirat található.
5. Lechner Lajos Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 76 mm átmérõjû. Az egyik oldalán Lechner Lajos dombormû arcképe „Lechner Lajos 1833-1897” körfelirattal található, a másik oldalán a kitüntetett
neve és az adományozás évszáma található, vésett felirattal.
6. Palóczy Antal Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 76 mm átmérõjû. Az egyik oldalán Palóczy Antal dombormû arcképe „Palóczy Antal 1849-1927” körfelirattal található, a másik oldalán a kitüntetett
neve és az adományozás évszáma található, vésett felirattal.
7. Pro Turismo Díj
Az érem bronzból készül, kör alakú, 110 mm átmérõjû. Az elõlapján a Dunát átívelõ Lánchíd
dombormûve, alatta körívben a Pro Turismo felirat található, a hátoldalán a „regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter” felirat helyezkedik el, felette egy körben
a Magyar Köztársaság címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas sík felület található.
8. Magyar Ingatlanszakmáért Díj
Az érem bronzból készült, kör alakú, 150 mm átmérõjû. Az elõlapján található három motívum az ingatlanszakma állandó fejlõdését szimbolizálja. Az elõtérben – fõ motívumként – egy
XIX. századi, régies stílusú, díszes kapukulcs látható, melynek hátterében századeleji pesti körúti ház áll. Mindezek mögött egy épülõfélben lévõ modern irodaház magasba törõ sziluettje bontakozik ki. A díj felsõ körívén a felirat: Magyar Ingatlanszakmáért Díj. A díj hátoldalán a Magyar Köztársaság címere látható, valamint a kitüntetett személy vagy szervezet neve, az adományozás évszáma olvasható vésett betûkkel.
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Friss levegõt a panelépületekbe és panellakásokba!

Panel-Air
eljárás a panelházak gyûjtõszellõzõinek tisztítására
A panellakásokba épített gyûjtõszellõzõk többsége 30-35 éve tisztítás nélkül üzemel.
Ez az állapot veszélyezteti a lakások levegõjének tisztaságát, frissességét.
Friss levegõre mindenkinek szüksége van, nem élhetünk nélküle!
A Panel-Air eljárással gyorsan, szennyezõdés és környezetszennyezés nélkül, tetõ felõli munkavégzéssel kitisztíthatók
a panelépületekben található szellõzõcsatornák. Tapasztalati adat, hogy a panelházak szellõzõibõl – még kifogástalan mûszaki állapot esetén is – az egyes lakások felé idõnként visszaáramlások keletkeznek. A visszaáramlások
gyakoribbá válnak, ha a szellõzõkürtõ sérült, ha utólagosan ún. fokozott légzárású nyílászárókat építenek be, vagy szigetelik az épületeket. Ha a szellõzõcsõ bûzös, szennyezett, akkor a visszaáramló levegõ is bûzös és szennyezett lesz,
sõt akár fertõzést okozó csirák, élõsdiek stb. is megjelenhetnek a visszaáramló levegõben! A Panel-Air tisztító eljárás alkalmas a szellõzõcsövek videotechnikával rögzített átvizsgálására, a szerkezeti hibák feltárására, fémtiszta felületig
történõ tisztításra, utólagos fertõtlenítésre és a kitisztított csõ állapotának bemutatására, vagyis a tisztítás eredményességének igazolására. Az eljárás a lakásokba való bejutást nem igényli, de a lakásonkénti bekötõcsövek, illetve szabályozó
szelepek tisztítása is lehetséges, igény esetén. A PanelAir eljárás jogilag védett technológia és eszközrendszer, amelyet
a Termoment Kft fejlesztett ki és amely egyre népszerûbb a panelházak üzemeltetõi körében. A PanelAir eljárás jelenleg a legkorszerûbb, egyedülállóan ötletes tisztítási technológia, amely a lakók számára semmilyen kellemetlenséggel
nem jár, az eredményessége pedig szigorúan dokumentált!
Vegye igénybe a PanelAir eljárást, ne éljen szennyezett levegõben!
Ingyenes felmérés és ajánlattétel:
TERMOMENT Tüzeléstechnikai Kft.
H-3525 Miskolc, Tárkányi u. 15.
Tel.: +36 46 500-248 Fax: +36 46 500-249
E-mail: termoment@axelero.hu

Regisztrált mérlegképes könyvelõ,
adószakértõ
Lakásszövetkezetek, Társasházak könyvelését vállalja
teljes körû ADÓ és TB ügyintézéssel.
Elmaradást is feldolgozunk.
T: 06-30-456-6958

Thermokamerás
felvételek készítése
Épületek hõhídjainak kimutatása, hõveszteségek
csökkentése. • Villamos és gépészeti berendezések káros
hõfejlõdéseinek kimutatása. • Üzemzavarok elkerülése
érdekében és a TÛZBIZTONSÁG fokozása.
Garázslejárók, teraszok, lépcsõk, vízcsövek,
esõcsatornák jégmentesítése. Beltéri padló-fal fûtések,
csövek hõntartó fûtése. Önszabályozós elektromos
fûtõkábellel.
Panel épület hõképe

Lépcsõk, lejárók jégmentesítése

Megrendelhetõ: 30 / 91 62 452 telefonon.
E-mail: pocze.peter@t-online.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
2006. január 17–18–19. (kedd-szerda-csütörtök) között, a LOSZ és a tatai Ady Lakásszövetkezet
közremûködésével tartandó tapasztalatcsere és a
Helyszín: Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ, Tatai Edzõtábor
(2890 Tata, Baji út 21.)
Lakásszövetkezet, Társasház neve: .................................................
........................................................................................................
Cím irányítószámmal:.....................................................................
........................................................................................................
Résztvevõ(k) neve: (telefon elérhetõséggel)....................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
33.000 Ft/fõ (ÁFA-val) q
66 000 Ft/fõ (ÁFA-val) q

Részvételi díj:
(nem LOSZ tag esetén:)

(A részvételi díj tartalmazza a szállás és ellátás költségeit. A tatai edzõtáborban az elhelyezés kétágyas szobákban.)
Szállás nélküli részvételi díj:
Szállás nélküli részvételi díj
nem LOSZ tag esetén
Egyágyas szoba felár (2 éjszakára)

Egyágyas szobát felár ellenében az edzõtábor
szomszédságában lévõ hotel/panzióban tudunk csak
biztosítani (kb. 400 m távolság). Igény esetén ezt kérjük
figyelembe venni.
A jelentkezési lapot legkésõbb 2006. december 15-ig kérjük a
LOSZ részére (1054 Budapest, Szabadság tér 14.) vagy faxon
(06 1 331 1396) megküldeni szíveskedjék.
Tudomásul vesszük, hogy a tanfolyam részvételi díját a jelentkezési lap leadásával egyidejûleg (de legkésõbb 2006. december
21-ig) a LOSZ 65100149-10013852 számú számlájára át kell utalnunk. A részvételi díj a tanfolyam napjaira nem osztható fel, és a
szállás másra nem ruházható át.
Lemondási határidõ: 2006. december 29.
Az átutalásnál kérjük a lakásszövetkezet neve és székhelye (település neve) megadását is a közlemény rovatban feltüntetni.
Figyelem! Visszajelzést csak azoknak küldünk, akiknek a jelentkezését esetleges helyhiány miatt nem áll módunkban elfogadni!
Részvételi díjat nem utalunk vissza!
A számlát a küldõ lakásszövetkezet, társasház részére állítjuk ki és
a végleges programmal együtt a regisztrációnál adjuk át.
Dátum: ...........................................................................................

28 000 Ft/fõ (ÁFA-val) q
61 000 Ft/fõ (ÁFA-val) q
+9.000 Ft/fõ (ÁFA-val) q

…………………………………………………..
küldõ lakásszövetkezet (társasház)
cégszerû aláírás

Tervezett program
2006. január 17. (kedd)
© 10.00 – 13.00 Regisztráció a tatai edzõtábor
központi recepción
© 12.00 – 13.45 Ebéd
© 14.00 – 18.00 Szakmai program, továbbképzés
© (adózás, TB, könyvvezetés, gazdálkodás, közben
© pártoló tagi bemutató)
© 16.00-16.30 büfé
© 19.00 – 23.00 Vacsora, utána közös program
2005. január 18. (szerda)
© 07.30 – 08.30 Reggeli
© 09.00 – 12.30 Szakmai program, továbbképzés
(fogyasztóvédelem, építésminõsítés,
épületenergetikai tanúsítvány, közben pártoló
tagi bemutató)
© 10.00-10.30 büfé
© 12.30 – 13.30 Ebéd

© 14.00 – 18.00 A szakmai program folytatása
© 16.00-16.30 büfé
© (lakásszövetkezeti alapszabály, pályázatok,
törvénykezés gyakorlati tapasztalatai, közben
pártoló tagi bemutató)
© 19.00 – 23.00 Vacsora, utána közös program
2005. január 19. (csütörtök)
© 07.30 – 08.30 Reggeli
© 09.00 – 12.00 Szakmai program, továbbképzés
(lakásszövetkezeti, társasházi belsõ
szabályozottság, pártoló tagi bemutató,
konzultáció)
© 10.00-10.30 büfé
© 12.00 Ebéd, hazautazás.
(Valamennyi étkezés a tatai edzõtábor éttermében
lesz.)
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