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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

 
Alulírott 

név: …………………….……………………… 

születési név: …………………….……………………… 

anyja neve: …………………….……………………… 

születési hely/idő: ……………………………………………. 

lakcím: …………………….……………………… 

szám alatti lakos, kérem, hogy a 259/2022 (VII.21) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 7/A. 

§ (1)-(3) bekezdései alapján az általam lakott lakás rendeltetési egységek számáról – kizárólag a családi 

fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából felhasználandó – hatósági 

bizonyítványt szíveskedjenek kiállítani: 

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi adatokat adom meg, egyben tudomásul veszem, hogy a  

megadott adatokat – a hatósági bizonyítvány kiadását megelőzően - minden esetben az eljáró 

hatóság a helyszínen ellenőrzi! 
 

Lakás címe, helyrajzi száma:……………………………………………………… 

Kérelmező telefonszáma:………………………………………………………….. 

 

*1)  Lakóegységek: 
a)  lakószobák száma:…………………… 

b) lakószobák alapterülete:………….m2, ………….m2, ………….m2,………….m2; 

c) konyha, főzőegység:…………….. m2 

d) fürdőszoba:……………………….m2 

e) WC:……………………………….m2 

f) egyéb helyiségek, és pedig:………………………………………………………… 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

g) fűtés módja:……………………………….. 

 
2) Lakóegységek: 

a) lakószobák száma:…………………… 

b) lakószobák alapterülete:…………..m2, ………….m2, ………….m2, …………….m2; 

c) konyha, főzőegység:………………m2 

d) fürdőszoba:………………………..m2 

e) WC:………………………………..m2 

f) egyéb helyiségek, és pedig:……………………………………………………………. 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

g) fűtés módja:……………………………….. 
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3) Lakóegységek: 

a) lakószobák száma:…………………… 

b) lakószobák alapterülete:………….m2, ………….m2, ………….m2, …………….m2; 

c) konyha, főzőegység:……………...m2 

d) fürdőszoba:……………………….m2 

e) WC:……………………………… m2 
f) egyéb helyiségek, és pedig:……………………………………………………………. 

…………………………………………………. ……………………m2 
…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

g) fűtés módja:……………………………….. 

 

4) Lakóegységek: 

a) lakószobák száma:…………………… 

b) lakószobák alapterülete:…………..m2, ………….m2, ………….m2, …………….m2; 

c) konyha, főzőegység:………………m2 

d) fürdőszoba:………………………..m2 

e) WC:………………………………..m2 
f) egyéb helyiségek, és pedig:……………………………………………………………. 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

…………………………………………………. ……………………m2 

g) fűtés módja:……………………………….. 

 

 

*Valamennyi  önálló  lakóegységet  fel  kell  tüntetni,  ugyanaz  a  helyiség  csak  egy  lakóegységnél 
szerepelhet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Korm. rendelet 7/A. § (7) bekezdése alapján az egyes egyetemes 
szolgáltatási árszabások meghatározásáról hatósági ellenőrzést kezdeményezhet. A Korm.rendelet 
7/A. § (11) bekezdése alapján ha az ellenőrzés azzal zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltaknál 
kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, és a 
felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a bejelentett és 
a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában a kedvezménnyel elszámolt 
földgáz mennyiséget a versenypiaci ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval 
elszámolni. 

 

 
……………………, 20………………………………….. 

 
……………………………………………………………… 

Kérelmező neve, aláírása 
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