
A kérelem illetékmentes 
 

Kérelmező adatai  

 
Ingatlan adatai  

Alulírott Kérelmező, kérem a Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a fentnevezett ingatlan 

vonatkozásában a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a családi fogyasztói közösség által igénybe 

vehető kedvezmény igénylése céljából hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjen arról, hogy 

fentnevezett ingatlanon a ............................................................................ számmal azonosított mérési 

ponthoz (a mérési pont azonosító adata a gázszámla 2. oldalán található) ténylegesen   ………db, 

…………………………… darab (kérjük számmal és betűvel is kiírni!)  lakás rendeltetési egység tartozik.  

 

Kelt: Budapest, 2023. ……..…….. (hó) …….. (nap)    
 
 
 .................................................................. 
 Kérelmező 

                                                 
1 A kérelmet a Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez címzetten, a kérelmező aláírásával ellátva személyesen (1014 

Budapest, Kapisztrán tér 1., Ügyfélszolgálat), valamint postai úton (cím: 1250 Budapest, Postafiók 35.), illetve elektronikusan 

(ügyfélkapun keresztül, KRID: 208048326) lehet benyújtani.   
 

 



I.  

A kérelem elbírálásához büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

..........................................................................................szám alatti, .................................helyrajzi számú 

ingatlanon vagy társasházi albetéten belül (a megfelelő meghatározást kérjük aláhúzni!) 

ténylegesen………db, …………………………… darab (kérjük számmal és betűvel is kiírni!) lakás 

rendeltetési egység található az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105.§-a és a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1a) bekezdése 

figyelembevételével az alábbiak szerint: 

 

1. lakás  

elhelyezkedése (fsz, emelet):………………...........................................................………………………, 

benne található lakóhelyiség (lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 

……………………………………........................………………………….................................................. 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): ...... db, megnevezése:……………………………………… 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 

…………………………………………… , tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 

helyiség stb.): …….. db, megnevezése: .......…………………….............................................................. 

 

2. lakás  

elhelyezkedése (fsz, emelet):………………...........................................................………………………, 

benne található lakóhelyiség (lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 

……………………………………................................................……………………………...................... 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): ...... db, megnevezése:……………………………………… 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 

…………………………………………… , tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 

helyiség stb.): …….. db, megnevezése: .......…………………….............................................................. 

 

3. lakás  

elhelyezkedése (fsz, emelet):………………...........................................................………………………,  

benne található lakóhelyiség (lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 

……………………………………................................................……………………………...................... 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): ...... db, megnevezése:……………………………………… 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 

…………………………………………… , tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 

helyiség stb.): …….. db, megnevezése: .......…………………….............................................................. 

 

  



4. lakás  

elhelyezkedése (fsz, emelet):………………...........................................................………………………,  

benne található lakóhelyiség (lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 

……………………………………................................................……………………………...................... 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): ...... db, megnevezése:……………………………………… 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 

…………………………………………… , tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási 

helyiség stb.): …….. db, megnevezése: .......…………………….............................................................. 

 
Fenti, a lakás rendeltetési egységekre vonatkozó nyilatkozatomat az OTÉK 105. § ismeretében 
tettem. 
 

II. 
 

• Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatomban foglaltakat az eljáró hatóság helyszíni szemlén 
ellenőrizheti.  
• Tudomásul veszem, hogy a kérelmem alapján kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag a családi 
fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes 
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló módosított 259/2022. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 7/A.§-ban (továbbiakban: Rendelet) meghatározott földgáz kedvezmény 
igénybevétele céljából használható fel, ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem alkalmas. 
• Tudomásul veszem, hogy a Rendelet 7/A.§ (6) bekezdése alapján a lakossági fogyasztó nyújtja 
be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. 
• Tudomásul veszem, hogy a Rendelet 7/A. § (7) bekezdése alapján, 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, mely alapján az eljáró hatóság ellenőrzést folytat. 
• Tudomásul veszem, hogy a Rendelet 7/A.§ (11) bekezdése alapján, ha a hatósági 
ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb 
számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az 
egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) 
bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a 
tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a 
jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) 
bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő 
egységáron kell a felhasználóval elszámolni. 
 
• Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.  
 
• Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az 
Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem, az abban foglaltakat megértettem és a tájékoztató 
alapján hozzájárulok az adataim kezeléséhez.  
 
Kelt: Budapest, 2023. ……..…….. (hó) …….. (nap)    
 
        

         …………………………………. 
 Kérelmező 


