
 

KÉRELEM  
 

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények  megállapításához 

szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránt 

 

 

 

Alulírott Kérelmező, kérelmezem HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállítását a  

családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények  megállapításához a 

Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint. 

 

 

A kérelmet az épületben lakóegységgel rendelkező bármely tulajdonos, bérlő vagy 

lakóegységet más jogcímen használó is beadhatja. Egy ingatlanra egy kérelmet lehet 

beadni, és egy hatósági bizonyítvány kerül kiállításra. A hatósági bizonyítványt a 

Kérelmező kapja meg annyi példányban, ahány lakóegység van az ingatlanban. A 

Kérelmező feladata a hatósági bizonyítvány eljuttatása a többi lakóegység (lakás) 

lakói számára.   

 

 

A KÉRELMEZŐ NEVE: ............................................................................................... 

 

SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:...................................................................................   

 

LAKCÍME: .................................................................................................................... 

 

 

AZ INGATLAN CÍME ÉS HELYRAJZI SZÁMA, AMELYRE A HATÓSÁGI 

BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁT KÉRI:   

9970 Szentgotthárd   ............................................. út/utca/tér    . …………szám.  

Helyrajzi szám:  szentgotthárdi  ………… hrsz.  

  

   

AZ INGATLANBAN TULAJDONJOGGAL   ÉS  HASZONÉLVEZETI JOGGAL  

           RENDELKEZŐK FELSOROLÁSA: 

(ennek kitöltése helyett tulajdoni lapmásolat csatolható)   

 

Az ingatlanban tulajdonjoggal rendelkezők 

 Név  

Lakcím  

Tulajdoni hányad  

 

Név  

Lakcím  

Tulajdoni hányad  

 



Név  

Lakcím  

Tulajdoni hányad  

 

Név  

Lakcím  

Tulajdoni hányad  

 

 Az ingatlanban haszonélvezeti joggal rendelkezők 

Név  

Lakcím  

 

Név  

Lakcím  

 

Név  

Lakcím  

 

AZ INGATLANBAN  LEVŐ  LAKÁS  RENDELTETÉSI EGYSÉGEK:  

(hány lakás van az ingatlanban)  

Az egyes lakásokban lévő helyiségek részletes felsorolása:    

1. lakás:  

alapterülete: …...… m
2
    szobák száma: ........ db     szobák alapterülete: ............m

2 
   

(az itt felsorolt helyiségek közül „X” jelet tegyen amellé ami a lakásban ténylegesen 

megtalálható) konyha…. főzőfülke: …. fürdőszoba: ….  wc:…. fürdőszoba wc-vel 

együtt: …. szélfogó: …. előtér.… folyosó: …. gardrob: …. erkély: …. kazánház:… 

tároló helyiség: …. speiz (kamra) ..…   

 

Az 1. lakásban lakók adatai:              Az 1. lakásban lakók száma:………fő   

Milyen jogcímen laknak a lakásban? /Kérjük „X” jelet tenni a megfelelő válasz 

utáni pontozott helyre/(tulajdonos:…. tulajdonos és családja: …. bérlő: …. bérlő és 

családja:........ haszonélvező/használó: … haszonélvező/használó és családja: …… 

szívességi lakáshasználó (családtag):……   

 

 2. lakás:  

alapterülete: …...… m
2
    szobák száma: ........ db     szobák alapterülete: ............m

2 
         

(az itt felsorolt helyiségek közül „X” jelet tegyen amellé ami a lakásban ténylegesen 

megtalálható) konyha…. főzőfülke: …. fürdőszoba: ….  wc:…. fürdőszoba wc-vel 

együtt: …. szélfogó: …. előtér.… folyosó: …. gardrob: …. erkély: …. kazánház:… 

tároló helyiség: …. speiz (kamra)..…   



 

A 2. lakásban lakók adatai:                 A 2. lakásban lakók száma:………fő   

Milyen jogcímen laknak a lakásban? /Kérjük „X” jelet tenni a megfelelő válasz 

utáni pontozott helyre/(tulajdonos:…. tulajdonos és családja: …. bérlő: …. bérlő és 

családja:........ haszonélvező/használó: … haszonélvező/használó és családja: …… 

szívességi lakáshasználó (családtag):……   

 

3. lakás:  

alapterülete: …...… m
2
    szobák száma: ........ db     szobák alapterülete: ............m

2 
              

(az itt felsorolt helyiségek közül „X” jelet tegyen amellé ami a lakásban ténylegesen 

megtalálható) konyha…. főzőfülke: …. fürdőszoba: ….  wc:…. fürdőszoba wc-vel 

együtt: …. szélfogó: …. előtér.… folyosó: …. gardrob: …. erkély: …. kazánház:… 

tároló helyiség: …. speiz (kamra)..…   

 

A 3. lakásban lakók adatai:                       A 3. lakásban lakók száma:………fő   

Milyen jogcímen laknak a lakásban? /Kérjük „X” jelet tenni a megfelelő válasz 

utáni pontozott helyre/(tulajdonos:…. tulajdonos és családja: …. bérlő: …. bérlő és 

családja:........ haszonélvező/használó: … haszonélvező/használó és családja: …… 

szívességi lakáshasználó (családtag):……   

 

4. lakás:  

alapterülete: …...… m
2
    szobák száma: ........ db     szobák alapterülete: ............m

2 
         

(az itt felsorolt helyiségek közül „X” jelet tegyen amellé ami a lakásban ténylegesen 

megtalálható) konyha…. főzőfülke: …. fürdőszoba: ….  wc:…. fürdőszoba wc-vel 

együtt: …. szélfogó: …. előtér.… folyosó: …. gardrob: …. erkély: …. kazánház:… 

tároló helyiség: …. speiz (kamra)..…   

 

A 4. lakásban lakók adatai:                      A  4. lakásban lakók száma:………fő   

Milyen jogcímen laknak a lakásban? /Kérjük „X” jelet tenni a megfelelő válasz 

utáni pontozott helyre/(tulajdonos:…. tulajdonos és családja: …. bérlő: …. bérlő és 

családja:........ haszonélvező/használó: … haszonélvező/használó és családja: …… 

szívességi lakáshasználó (családtag):…… 

 

A KÖVETKEZŐKBEN KÉRJÜK, HOGY RAJZOLJA LE VÁZLATOSAN A TÖBB 

LAKÁST TARTALMAZÓ ÉPÜLETET. A RAJZBÓL DERÜLJÖN KI, HOGY HOL 

VAN PONTOSAN A LAKÓEGYSÉGEK BEJÁRATA, LÁTSZÓDJANAK RAJTA 

AZ ÖN ÁLTAL FENT MEGJELÖLT HELYISÉGEK. (Ezt az épületről készült vázrajz 

vagy tervrajz csatolásával is rendezheti) 

 



Az épületre kapott építési engedély száma vagy másolata, az engedély kiadásának az 

éve: .................................................................................................................................. 

Az épületre kapott használatbavételi engedély száma vagy másolata, az engedély kiadásának 

éve:..................................................................................................................................   

 

Kérelmező tudomásul veszem a kormányrendeletben írottakat, melyek szerint:  

 A hatósági bizonyítvány a  ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az  eljáró jegyző 

az  ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a  rendeltetési egységek 

számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. A Jegyző 

a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.   

 A kiadott hatósági bizonyítvány csak a 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti 

kedvezmény igénybevétele céljából használható fel!    

 A  lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából –

 büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával nyújtja be a hatósági 

bizonyítványt az  egyetemes szolgáltató részére.   

 Az  egyetemes szolgáltató a meghatározott kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat 

benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza időarányosan.   

 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 a jegyző felé  jelzi.   

 Ha a  hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás 

rendeltetési egység található az ingatlanon belül, és az egyetemes szolgáltató 

megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes 

többletmennyiséget a  bejelentett és a  tényleges lakás rendeltetési egységek 

különbözete vonatkozásában, akkor  a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel 

elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár 

másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.  

  

Szentgotthárd , ...................................................... 

 

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

                 kérelmező 

 

         telefonszám: ......................................... 

                                                                                                          e-mailcím: ............................................. 

 


