
TÁJÉKOZTATÁS 
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. 
rendeletről (a továbbiakban: Rendelet), amely szerint az érintettek kérelmére a Jegyző hatósági 
bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó 
jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.  
 
A hatósági bizonyítvány kiállítása: 
A Rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő 
lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) 
képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat 
jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási 
helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.  
 
Az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló 
rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, 
főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, W.C.), 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).  

 
Az OTÉK 105. § (2) bekezdése alapján a lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes 
megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos 
alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek 
folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó 
berendezések elhelyezését. 
 
Az OTÉK 105. § (3) bekezdése alapján a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy 
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés 
szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, 
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 
 
Az OTÉK 105. § (4) bekezdése alapján a lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben 
a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 
 
A Rendelet 7/A. § (1a) bekezdése szerint a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe 
venni az OTÉK 1. sz. mellékletének (fogalommeghatározások) 95. pontjában foglalt, az önálló 
rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó 
követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek. 
Ez azt jelenti, hogy a lakóegységnek nem kell külön bejárattal rendelkezniük és nem kizáró ok az sem, 
ha a lakóegységek egymással összekapcsolódnak. 
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A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele: 
A kérelmezett önálló ingatlanon vagy  társasházi albetéten belül kettő, három vagy négy lakás 
rendeltetési egység található (ezek számáról állítja ki a Jegyző a hatósági bizonyítványt). 
 
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.  
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja szerint a lakossági fogyasztó: az a 
felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, 
üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt 
földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, 
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy 
saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági 
tevékenységet. 
A hatósági bizonyítvány csak az Rendelet szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható 
fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem alkalmas!  
A Rendelet 7/A. § (7) bek. 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. 
Ha 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 Rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár 
másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése alapján az érintett kérelmére 
hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. A hatósági eljárásban kérelmezőként 
eljáró természetes személy, valamint a kérelem nyomtatványon szereplő természetes személy (a 
továbbiakban: Érintett) a személyes adatainak kezelése vonatkozásában a Budapest Főváros I. kerület Budavári 
Polgármesteri Hivatal  adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) minősül, ezért az Érintettek részére az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a 
következő tájékoztatást adja. 

 
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel annak, hogy az Érintettek részére adott 
tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában, 
jelen adatkezelési tájékoztatóban bocsátja rendelkezésre. Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:  
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
email: hivatal@budavar.hu; 
telefon: (+36) 1-458-3000 
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Háner Fanni Viola  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu 
 
2. A kezelt személyes adatok köre:  

 teljes neve (magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében); 

 születési helye, év, hó, nap szerinti ideje; 

 anyja neve; 

 lakcíme; 

 kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím); 

 kérelemmel érintett ingatlan természetbeni címe, illetve helyrajzi száma; 

 kérelemmel érintett ingatlanhoz tartozó felhasználói azonosító szám és az egyetemes szolgáltató 
megnevezése; 

 kérelemmel érintett ingatlanon található lakás rendeltetési egységek száma; 

 a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban a szemle során birtokába kerülő személyes 

adatok.  

3. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) 
Az adatkezelés közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat, figyelemmel az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdésében, valamint az egyes egyetemes 
szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdésében 
foglaltakra.      
4. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő az egyes egyetemes szolgáltatási 

árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdésében meghatározott 
hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) az Érintett kérelmére kiállítsa. Továbbá az 
Érintett azonosítása, az Érintettel a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás során történő 
kapcsolattartás; a hatósági bizonyítvány Érintett részére történő kézbesítése. 
5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes 

irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A GDPR 5. cikk (1) 
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bekezdés e) pontjában, és az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
6. Az adatokhoz való hozzáférés: A Budapest Főváros I. kerület Budavári polgármester Hivatal 
munkatársai.  
7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk 
alapján: 
7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 
kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, 
milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét 
legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 
7.2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely 
személyes adatát.  
7.3. A törléshez való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes 
adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése. 
7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg 
az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 
adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a 
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, 
előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg 
megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 
7.5. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés 
ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, 
felhasználná.  
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 
adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  
web oldala: https://www.naih.hu 
 
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak. 
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