
 

KÉRELEM  
 

 

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges, 

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránt 

/Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!/ 

 

 

I. Kérelmező 

 

1. Neve: ......................................................................................................................................... 

2. Lakcíme: irsz. ......... helység: ................................. (u., tér): ................................. szám: ........ 

3. Születési helye: ........................... ideje: ........ év .... hó .... nap, anyja neve: .............................. 

4. Elérhetősége (telefonszám, e-mail): ......................................................................................... 

 

II. Az igénybevétel adatai 

 

1. Igénybevevő lakossági fogyasztó: 

1.1. Neve: ...................................................................................................................................... 

1.2. Lakcíme: irsz. ......... helység: ................................ (u., tér): ................................ szám: ........ 

1.3. Születési helye: .......................... ideje: ........ év .... hó .... nap, anyja neve: ............................ 

1.4. Elérhetősége (telefonszám, e-mail): ....................................................................................... 

2. Igénybevétel helye: 

2.1. Helyrajzi szám: ..................................................................................................................... 

2.2. Irsz. .….... helység: ................................ (u., tér): ........................................... szám: .......... 

2.3. Lakás rendeltetési egységek száma az ingatlanon belül: ...................................................... 

 

III. Adatszolgáltatás 

 IGEN NEM 

Kijelentem, hogy az igénybevevő a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó.   

Kijelentem, hogy az igénybevétel helye nem minősül társasháznak, 

lakásszövetkezetnek.   

Kijelentem, hogy a 2.3. pont szerinti lakásoknak a szabadból vagy az 

épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.   

  



 IGEN NEM 

Kijelentem, hogy a 2.3. pont szerinti lakások olyan huzamos tartózkodás 

céljára szolgáló önálló rendeltetési egységek, melyeknek lakóhelyiségei 

(lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségei (konyha, főzőfülke), 

egészségügyi helyiségei (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), 

közlekedő helyiségei (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, 

folyosó) és tároló helyiségei (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 

helyiség stb.) úgy vannak kialakítva, hogy azok lakásonként együttesen 

lehetővé teszik  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési 

program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési 

lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 

lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és 

sporteszközöknek az elhelyezése). 

  

Kijelentem, hogy a 2.3. pont szerinti lakásokban megtalálható lakószoba 

közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos 

tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű 

helyiség, amely lehetővé teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni 

tevékenységek folytatását és az azokhoz kapcsolódó berendezések 

elhelyezését. 

  

Kijelentem, hogy 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 

legalább egy lakószoba hasznos alapterülete legalább 16 m2. A 

lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció 

céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, 

amennyiben az a lakószoba légterével közös. 

  

Kijelentem, hogy a 2.3. pont szerinti lakások fűthetőek, lehetőleg 

minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzés, természetes 

megvilágítás biztosított. 
  

Kijelentem, hogy a 2.3. pont szerinti lakásokban a huzamos tartózkodás 

céljára szolgáló helyiségek szabad mérete legalább 2 m, átlagos 

belmagassága legalább 2,5 m. 
  

 

IV. A kérelem alátámasztására szolgáló bizonyíték (mellékletek) felsorolása (pl. 

tanúbizonyítás esetén kettő tanú, okirati bizonyítás esetén építészeti terv, építésztervezői 

szakvélemény, fűtéskorszerűsítési épületgépészeti terv, ingatlanbecslői vélemény, 

fotódokumentáció stb., vagy egyéb bizonyíték): 

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
  



Tudomásul veszem, hogy a kért hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot 

igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a 

rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. 

Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát 

vélelmezi. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kért hatósági bizonyítvány csak az egyes egyetemes szolgáltatási 

árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti 

kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben foglalt nyilatkozataim tekintetében a büntetőjogi, 

kártérítési és egyéb jogszabályi felelősséget vállalom. Nyilatkozataim és bizonyítékaim alapján 

kiállított hatósági bizonyítványban foglaltakat az egyetemes szolgáltató bármikor 

ellenőriz(tet)heti és jogszabálysértés esetén szankcionálhatja. 

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) 

bekezdése és 1. melléklete alapján illetékmentes. 

 

Kérjük a mellékleteket csatolni, és a kérelmet aláírni szíveskedjen. 

 

 

Kelt: …..... év ....................... hó ............. napján  

  

 

 ....................................................... 

 KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

 

TANÚK 

 

Neve:   ........................................................  ........................................................  

Címe:   ........................................................  ........................................................  

Személyazonosító 

igazolvány száma:   ........................................................  ........................................................  

Aláírása:   ........................................................  ........................................................  


