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Az Összefogás Lakásszövetkezet  

működésének szabályai  

2020. június 15-től 
 

A 2020. március 11-én kihirdetett ve-

szélyhelyzetet követően kiadott Kormány-

rendeletek, a Főpolgármester és a XVI. 

kerület Polgármestere által hozott intéz-

kedések alapján a Lakásszövetkezet veze-

tése 2020. március 16-tól az Igazgatóság 

által is elfogadott átmeneti szabályokat 

határozott meg a Szövetkezet működésé-

re vonatkozóan. 

 

Az egészségügyi helyzet változása (javu-

lása), a meghozott jogszabályok és ki-

adott intézkedések módosulása, változása 

miatt a Lakásszövet működésére vonatko-

zó, 2020. március 16-tól elrendelt szabá-

lyozás 2020. június 15-től hatályát veszti. 

Az Összefogás Lakásszövetkezet (újabb 

átmeneti időszakra vonatkozó) működé-

sének szabályai 2020. június 15-től 

 

Ügyfélfogadás rendjére,  

szövetkezeti tagokra, tulajdonosokra 

vonatkozó szabályok: 

 

1) Az ügyfélfogadás rendje a 2020. márci-

us 16-tól bevezetett ügyeleti nyitva tar-

tás helyett 2020. június 15-től (bizo-

nyos feltételekkel) visszaáll a korábban 

szokásos és kialakult rendre. 

 

2) A tulajdonosok, ügyfelek ügyeiket sze-

mélyesen csak az ügyintézővel előzete-

sen egyeztetett időpontokban intézhe-

tik. 

 

3) Az ügyfelek részére – június 30-ig – 

nem lehetséges a készpénzes be- és ki-

fizetés. 

 

 

 

 

Az irodaházban tartózkodás  

szabályai: 

 

1) Belépéskor kötelező a kéz fertőtleníté-

se, a benntartózkodás alatt kötelező a 

szájmaszk használata. A szükséges fer-

tőtlenítőszert és igény szerint a száj-

maszkot a Lakásszövetkezet biztosítja 

az ügyfelek részére. 

 

2) Egy irodában, egy ügyintézőnél (az 

előzetes időpont egyeztetés betartásá-

val) egy időben csak egy ügyfél tartóz-

kodhat. 

 

3) Az ügyintézés során törekedni kell a 

személyes találkozások számának és 

időtartamának csökkentésére. 

 

4) A 2020. szeptemberre tervezett Szö-

vetkezeti Nap megrendezésére nem ke-

rül sor. A 2020. évi kitüntetések és el-

ismerések ünnepélyes átadására ké-

sőbbi időpontban (várhatóan a szep-

temberi küldöttgyűlésen) kerül sor. 

 

 

   

Abonyi János elnök 

Kaszás Zoltán elnökhelyettes 

Molnár István ügyvezető igazgató 
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