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Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XIII./2022/10. 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 
Az Igazgatóság felhívása! 

 

Javaslatok kérése Összefogás 
Lakásszövetkezetért kitüntetésekre, 

elismerésekre. 
 
 

A Lakásszövetkezet Igazgatósága 2017. 

augusztusi 15-i ülésén döntött kitüntetések, 

elismerések alapításáról. Határozatában az 

alábbi díjakat és elismeréseket alapította: 

 
A.) ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT DÍJ 
ARANY FOKOZATA 

 

A díj azon szövetkezeti tagjainknak ítélhető 

oda, akik hosszú éveken, évtizedeken 

keresztül kiemelkedő, példamutató és 

elismerésre méltó tevékenységet végeztek a 

szövetkezet eredményes működésének 

érdekében. A díjat egyes esetekben 

megkaphatják azok a nem szövetkezeti tag 

partnerek képviselői is, akik 

együttműködésükkel, munkájukkal jelentősen 

hozzájárultak a szövetkezet eredményeihez. 

 

 
B.) ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT DÍJ 
EZÜST FOKOZATA 

 

A díj azon szövetkezeti tagjaink kaphatják 

meg, a lakóközösségek javaslatára, akik tevé-

kenységükkel hosszú időn keresztül 

hozzájárultak az adott lépcsőház életének 

szervezéséhez, a szövetkezet vezetése és a 

lakótársak közti kapcsolatok erősítéséhez, a 

lépcsőház rendjének, felújításának 

megvalósításához, környezetük szépítéséhez. 

A díjat egyes esetekben megkaphatják azok a 

nem szövetkezeti tag partnerek képviselői is, 

akik együttműködésükkel, munkájukkal 

jelentősen hozzájárultak a szövetkezet 

eredményeihez.  

 

 

C.) ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT 
ELISMERŐ OKLEVÉL 

 

A díjat azok a lépcsőházi megbízottak 

kaphatják meg, a lakóközösségek javaslatára, 

akik tevékenységükkel az adott évben 

hozzájárultak a lépcsőház életének 

szervezéséhez, a szövetkezet vezetése és a 

lakótársak közti kapcsolatok erősítéséhez, a 

lépcsőház rendjének, felújításának 

megvalósításához, környezetük szépítéséhez.  
 

ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT 

DÍJ ARANY és EZÜST fokozatából évente 

egy-egy, 
 

ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZETÉRT 

ELISMERŐ OKLEVÉLBŐL évente négy 

adható ki.  
 

A díjat minden évben az őszi szövetkezeti 

napon, vagy az aktuális küldöttgyűlésen 

adjuk át. 
 

Az Igazgatóság felhívja a szövetkezet tagjait, 

hogy tegyenek javaslatot az általuk 

alkalmasnak tartott személyek elismerésére. 

A javaslatok alapján az Igazgatóság júniusi 

ülésén hozza meg döntését az ez évi 

kitüntetettekről. 
 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
 

-Javasolt személy neve 

-Javasolt elismerése 

-Javaslat indoklása 

-Javaslatot tevő személy (személyek) 

neve 
 

A javaslatok beérkezésének 

határideje: 
2022. június 07.  

 

e-mailben:     
osszefoglak@osszefog.hu 
Postaládába: Hilda utca 1. 

Telefonon:     402-2270,  402-2275 
 
 

Összefogás Lakásszövetkezet 
Budapest, 2022. május 10. kedd  

 
 

http://www.osszefog.hu/
mailto:osszefoglak@osszefog.hu


2/2 

 
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-mi-vr 

1165 Budapest, Hilda utca 1. telefon: 06-1-402-2270 fax.: 06-1-402-2271 
Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a  www.osszefog.hu oldalon lemondhatja. 

 

http://www.osszefog.hu/

