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KÉRELEM LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGEK SZÁMÁT IGAZOLÓ 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ 
 

 

 

KÉRELMEZŐ NEVE: …………………………..……….….…………….……………….…………...…. 

SZÜLETETT: …………………………..……….….…………….……………….…………...…………... 

ANYJA NEVE: …………………………..……….….…………….……………….…………...………… 

KÉRELMEZŐ LAKCÍME: ………………………..……..……………………………………..…………. 

ELÉRHETŐSÉGE: Telefonszám:……………………………E-mail: ...............………………………….. 

 

A KÉRELEMMEL ÉRINTETT INGATLAN CÍME: 

2112 Veresegyház, közterület neve, jellege:…………………………………… 

…………........…………………………………………… házszám:…………………………… 

HELYRAJZI SZÁMA: ……..………..………………. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom: 

Az ingatlanon ténylegesen kialakult önálló rendeltetési egységek (lakások) száma: ………  

Figyelem! Önálló rendeltetési egységnek minősül: Meghatározott rendeltetés céljára önmagában 

alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös 

közlekedőből nyíló önálló bejárata van. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. számú lakás 

 

A lakás alapterülete:……………m2         szobák száma: …….   

A lakásban ténylegesen tartózkodó személyek (felnőtt és gyermek is) száma: ………… 

A lakás rendelkezik: (a megfelelő részt kérjük X-el jelölni) 

önálló bejárattal  

30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén, legalább 16 m2 alapterületű szobával:   

30 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakás esetén, legalább egy szobával:  

konyhával   

fürdőszobával   

WC-vel   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 2 | 3 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. számú lakás 

A lakás alapterülete:……………m2         szobák száma: ……. 

A lakásban ténylegesen tartózkodó személyek száma (felnőtt és gyermek is): ………… 

A lakás rendelkezik: (a megfelelő részt kérjük X-el jelölni) 

önálló bejárattal  

30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén, legalább 16 m2 alapterületű szobával:   

30 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakás esetén, legalább egy szobával:  

konyhával   

fürdőszobával   

WC-vel   

 

 

3. számú lakás (Szükség esetén kell kitölteni.) 

A lakás alapterülete:……………m2         szobák száma: ……. 

A lakásban ténylegesen tartózkodó személyek száma (felnőtt és gyermek is): ………… 

A lakás rendelkezik: (a megfelelő részt kérjük X-el jelölni) 

önálló bejárattal  

30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén, legalább 16 m2 alapterületű szobával:   

30 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakás esetén, legalább egy szobával:  

konyhával   

fürdőszobával   

WC-vel   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. számú lakás (Szükség esetén kell kitölteni.) 

 

A lakás alapterülete:……………m2         szobák száma: ……. 

A lakásban ténylegesen tartózkodó személyek száma (felnőtt és gyermek is): ………… 

A lakás rendelkezik: (a megfelelő részt kérjük X-el jelölni) 

önálló bejárattal  

30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén, legalább 16 m2 alapterületű szobával:   

30 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakás esetén, legalább egy szobával:  

konyhával   

fürdőszobával   

WC-vel   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 3 | 3 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben/nyilatkozatban foglaltak a 

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem az alábbiakat: 

– A hatóság a nyilatkozatban foglaltakat bármikor ellenőrizheti. 

– A 259/2022. (VII. 21) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, 

hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban 

foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.  

A jogosulatlanul igénybe vett, kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci 

költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni. 

 

 

Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez jelen hatósági bizonyítvány kiállítása céljából indított 

eljárásban. 

 

Az adatkezelő a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal,  

- képviselője Garai Tamás jegyző,  

- honlapja www.veresegyhaz.hu, 

- az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés,  

- az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása,  

- a személyes adatok címzettjei az igazgatási előadó, 

- a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.  

 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az e kérelem alapján kiállított hatósági bizonyítvány csak a 259/2022. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-ában foglalt kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.  

 

Az elkészült hatósági bizonyítványt annak elkészültekor:  

személyesen szeretném átvenni a Polgármesteri Hivatalban  

postai úton szeretném megkapni  

 

 

 

Kelt: …………………………………………... 

 

 

 …………………………………………… 

 aláírás 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- a rendeltetési egységek (lakások) számát bizonyító fotó dokumentáció vagy 

- a rendeltetési egységek (lakások) legalább egyszerű, kézzel készült alaprajza, melyből az egyes 

helyiségek elhelyezkedése és funkciója egyértelműen megállapítható 

 


