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KÉRELEM LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGEK SZÁMÁT IGAZOLÓ 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ 
 

 

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

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:…………………………..……….….…………….……………….…………... 

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

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

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

 

A KÉRELEMMEL ÉRINTETT INGATLAN CÍME: 

2112 Veresegyház,………………………………………………………………………………………… 

HELYRAJZI SZÁMA: ……..………..………………. 

AZ INGATLANON TALÁLHATÓ GÁZ-FŐMÉRŐÓRA AZONOSÍTÓJA:…………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom: 

 
A kérelmezett ingatlan, melynek címe:  

2112 Veresegyház, ……………………………………………………………………………………….. 

 a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és  

 a kérelmezett ingatlanon található lakások száma, az alábbiakban rögzített OTÉK 105.§ (1) 

bekezdése alapján: ……………… 

Az OTÉK 105. § (1) bekezdése: 

„ a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit 

(lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, 

zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit 

(kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé 

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)” 

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

1. számú lakás 

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

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

önálló bejárattal     Igen      Nem  

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   

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

2. számú lakás 

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

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

önálló bejárattal     Igen      Nem  

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

önálló bejárattal     Igen      Nem  

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

önálló bejárattal     Igen      Nem  

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   

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

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

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem az alábbiakat: 

– A hatóság a nyilatkozatban foglaltakat bármikor ellenőrizheti. 

– A 2023. 01.10-től hatályos 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. 
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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.  

 

 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

 kérelmező aláírása 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:.  ………………………………..………          Név: ……………………………………..... 

lakcím: ……………………………..………..         lakcím: ………………………………...……   

szig. száma:  …………………………..…….          szig. száma: ………………………………… 

aláírás: ………………………..……………..           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 


