KÉRELEM
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm.
rendelet 7/A. § alapján
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ
Kérelmező, lakossági fogyasztó1 adatai:
Név:
Értesítési cím (irsz.,település,utca,hsz.):
Telefonszám:
Értesítési e-mail cím:
Ingatlan adatai:
Cím (irsz.,település,utca,hsz.):
Helyrajzi szám:
Alulírott Kérelmező azzal a kérelemmel fordulok Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat
Jegyzőjéhez, hogy az alábbi általam megadott adatok alapján részemre az egyes egyetemes
szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján –
az egyetemes földgáz közműszolgáltatónál történő felhasználás céljából – hatósági bizonyítványt
állítson ki az általam megjelölt ingatlan lakás rendeltetési egységeinek számáról.
Alulírott Kérelmező büntetőjogi és kártérítési felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a
kérelemmel érintett ingatlan
- társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
- az általam megadott adatok az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) 105. §-ában foglaltaknak megfelelnek, azok a ténylegesen
kialakult, a valóságnak megfelelő állapotot igazolják és
- a kérelemmel érintett ingatlanon az OTÉK 105. §-a szerinti meglévő lakás-rendeltetési egységek
száma:
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Alulírott Kérelmező tudomásul veszem, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag az egyes egyetemes
szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) kormányrendelet szerinti
kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.

A hatósági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló kérelem valóságtartalmát a hatóság
bármikor ellenőrizheti.
Hatósági bizonyítvány átvételének módja: **
személyesen a Főépítészi Irodán (1042 Bp. István út 15.)
postai úton
ügyfélkapun keresztül, erre kizárólag E-PAPÍR-on benyújtott kérelem esetén van lehetőség
Hozzájárulok a megadott személyes adataimnak a hatósági eljárás lefolytatása céljából, az
adatkezelési tájékoztatóban2 meghatározottak szerint történő kezeléséhez.
A kérelemhez mellékelt útmutatót és jogszabályi hivatkozások tartalmát megismertem,
kérelmemet és nyilatkozatomat ezek ismeretében teszem meg. **
Kelt, Budapest, ….….(év) …… (hónap) ……………. (nap)

…………………………
Kérelmező aláírása
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. 3.§ 47. pontja szerint
X-el bejelölendő!
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URL: https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2022/09/Adatkezelesi-tajekoztato_HBlakas.pdf
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ÚTMUTATÓ
hatósági bizonyítvány kérelem kitöltéséhez
A kérelem benyújtására és elbírálására vonatkozó jogszabályhely: egyes egyetemes szolgáltatási
árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 7/A. §-a.




A kérelem benyújtható:
személyesen ügyfélfogadási időben
Főépítészi Irodán (Bp., IV. ker., István út 15. 4/411.),
Ügyfélszolgálaton (Bp., IV. kerület, István út 15. fszt.)
postai úton (Főépítészi Iroda, 1042 Budapest, István út 15.) vagy
ügyfélkapun keresztül (E-PAPÍR)
Fogalommagyarázat:
1./ lakás-rendeltetési egység (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a alapján): 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. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű,
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
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.
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.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő
szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy
helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló
bejárata van.
2./ ingatlan: a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan, melyen belül több, de
legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység található.
3./ lakossági fogyasztó (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján): 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.

Jogszabályi hivatkozások
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról:
4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás
rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban:
eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra
esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi
figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.
(3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre
vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően - fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány
kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot jelöli ki.
(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított
mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.
(6) A lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt az egyetemes
szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a
nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.
(7) 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.
(8) Ha a (7) bekezdés szerinti megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes szolgáltató az
ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez fordulhat a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
(9) A felügyeleti szerv a (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől
függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.
(10) A hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen
szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.
(11) Ha a (7)-(9) bekezdés alapján indult eljárás 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.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Lakás
105. § (1) 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).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás
2
céljára szolgáló, legalább 8 m 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.
2
2
(3) A 30 m -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m -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.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes
megvilágítást biztosítani kell.
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
3. § 47. pont
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.

