
Tisztelt Közös Képviselő!      Tisztelt Lakásszövetkezeti Vezető! 
Tisztelt Intéző Bizottság!      Tisztelt Számvizsgáló! 
  

A Társasházi Háztartás című szaklap és a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete  
szeretettel meghívja Önt a 

Lássuk a lényeget! - Átfedések, hiányosságok, ellentmondások a társasházak működését 
érintő jogszabályokban című konferenciára, és a 

„Társasházban él? Önnel is megtörténhet! 7. kötet” című szakkönyv bemutatójára. 
A konferencián - a főtámogató OTP Bank Nyrt. jóvoltából - DÍJMENTESEN átadásra kerül, a 2022. februárban megjelent – 
kereskedelmi forgalomban 9.900 forint áron kapható – „Társasházban él? Önnel is megtörténhet! 7. kötet” című szakkönyv, az 
előzetesen bejelentkezett, a helyszínen adatlapot kitöltő és az adatkezelést elfogadó résztvevők számára. A szakkönyv 
hiánypótló összefoglalója a társasházak működése során tapasztalható problémáknak és megoldásoknak. 

 

  
 
 
 
Időpont: 2022. március 28. hétfő, 10 óra (Helyszíni bejelentkezés 9 órától.) 
Helyszín: Kölcsey Központ (Lycium Hotel) – Debrecen, Hunyadi utca 1-3. (Bejárat a Kölcsey Központ főbejáratán) 
 
10.00 Megnyitó – Szilber Szilvia társasházi szakértő, moderátor 
  
10.15 Társasházi és lakásszövetkezeti felújítások finanszírozása aktív banki közreműködéssel 

Előadó: Balázsné Papp Terézia társasházi értékesítési szakértő – OTP Bank Nyrt. 
10.35 Szakértő segítség a 2021. évi számviteli beszámoló elkészítéséhez - Check lista, hogy semmi ne maradjon ki. 

Előadó: Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő 
10.55 Egy tető első 10 éve – A Fatrafol PVC szigetelés múltja, jelene, jövője 

Előadó: Jámbor Zsolt mérnök szaktanácsadó – Fatra Izolfa Zrt. 
11.15 Azonos idejű adatok, pontos elszámolás – okos fűtési energia és vízmérés. Aktuális trendek 2022-ben 

Előadó: Németh Szabolcs cégvezető –MT Méréstechnika Kft. 
 

11.35 Szünet, konzultáció  
 
12.20 Tűzvédelmi és építésügyi előírások 2022 évi változásai a társasházkezelők szemszögéből 

Előadó: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, titkár – TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 
12.40 Energiatakarékos fűtés korszerűsítés az Elco ipari megoldásaival 

Előadó: Dráviczki Péter kereskedelmi vezető - Ariston Thermo Hungária Kft.  
13.00 Napelemek társasházra – Energiaközösségek szervezése  

Előadó: Prohászka Rajmund a technológiát fejlesztő EnergoSys Zrt. tanácsadója – PV-Napenergia Kft. 
 
13.20 Szünet, konzultáció 
 
13.50 Milyen előnyöket biztosít társasházánál a Protektor nanokerámiás hőszigetelő bevonat?  Költséghatékony kivitelezés 

és hőszigetelés. 
Előadó: Lőrincz Endre ügyvezető – Protektor Hungary Kft. 

14.10 Társasházi felújítás Gordon Ramsay szemszögéből - vagyis miért célszerű a műszaki ellenőr alkalmazása 
Előadó: Harkai Balázs okl. építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, építésügyi szakértő, műszaki ellenőr 

14.30 eHÁZ 2022: A komplex társasházi ökoszisztéma fintech megoldásokkal egyszerűsíti tovább a társasházkezelést 
Előadó: Dén Mátyás András projektvezető – eHÁZ 

14.50 A társasházak finanszírozása – A közös tulajdonú területek hasznosítása, értékesítése 
Előadó: Dr. Kiss Balázs Károly ügyvéd – Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda  

 

15.10 Szünet, konzultáció 
 
15.40 Lássuk a lényeget! - Átfedések, hiányosságok, ellentmondások a társasházak működését érintő jogszabályokban  

Mikor, hol, hogyan tartsunk közgyűlést a vírushelyzettel nehezített körülmények között? 
Előadó Dr. Bék Ágnes elnök – Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) 

16.20 Kérdezzen Dr. Bék Ágnestől 
16.50 A konferencia zárása 
 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!  

Jelentkezés kizárólag elektronikus úton a www.tht.hu honlap „Konferenciák” menüpontban. 
Részvétel csak a válasz e-mailben megkapott belépőjeggyel biztosított. 

További információ kérhető munkanapokon 9-17 óra között a +36 20 424-8888 telefonszámon. 
 


