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Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 

A felhasználó adatai földgáz felhasználóazonosító*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Kérelmező gázfelhasználó neve: __________________________________________________  

Anyja neve: ___________________________________________________________________  

Születési helye: ________________________________ Születési idő: __ __ __ __.__ __.__ __.  

Lakcíme:  ______________________________________________________________________ 

Telefonszám: ____________________________ E-mail cím: ____________________________  

A felhasználási hely (cím) adatai  

__ __ __ __ irányítószám, ______________________________ település, 

____________________________________ utca, út, tér _______ házszám;      hrsz: _______ 

Egyetemes gázszolgáltató neve, címe, ahol a hatósági bizonyítványt fel kívánom használni:  

_______________________________________________________________________________ 

Nyilatkozom, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő fentebb körülírt című  

ingatlanon belül közös gázmérőről ellátott önálló „lakás rendeltetésű egységek” száma: ………. db  

Kelt:………………………………………………………..                                 

                                                                                                     ……………………………………………… 
                                                                                                   nyilatkozó sajátkezű aláírása 

1. sz. Lakás összes hasznos alapterülete: …………m2   

1. sz. Lakás helyiségei 

• Lakószobák száma:   …….. db,  

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  

                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;  gázfűtéses? **  igen/nem 

                                                 természetes megvilágítás és szellőzés**   van/nincs   

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;  gázfűtéses? **  igen/nem 

                                                 természetes megvilágítás és szellőzés**:   van, nincs        

Nyilatkozom, hogy a lakószóbában jövedelemszerzést szolgáló tevékenységet**végzek/nem végzek 

Kelt:………………………………………………………..                                  

                                                                                                      ……………………………………………… 
                                                                                                      nyilatkozó sajátkezű aláírása 

• Főzőhelyiség száma:       ………db, megnevezései: …………………………………………………………………….. 

fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  
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                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

• Egészségügyi helyiségei: ……. db, megnevezése: ………………………………………………………………………. 

fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  

                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

• Közlekedő helyiségei:      ……. db, megnevezései: 

………………………………………………………………………  

• Tároló helyiségei:            ……… db, megnevezései: 

………………………………………………………………………   

 

2. sz. Lakás összes hasznos alapterülete: …………m2   

2. sz. Lakás helyiségei 

• Lakószobák száma:   …….. db,  

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  

                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;  gázfűtéses? **  igen/nem 

                                                 természetes megvilágítás és szellőzés**   van/nincs   

  alapterülete: …………m2,   fűthető**:  igen/nem;  gázfűtéses? **  igen/nem 

                                                 természetes megvilágítás és szellőzés**:   van, nincs        

Nyilatkozom, hogy a lakószóbában jövedelemszerzést szolgáló tevékenységet**végzek/nem végzek 

Kelt:………………………………………………………..                                   

                                                                                                      ……………………………………………… 
                                                                                                   sajátkezű aláírás 

• Főzőhelyiség száma:       ………db, megnevezései: …………………………………………………………………….. 

fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  

                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

• Egészségügyi helyiségei: ……. db, megnevezése: ………………………………………………………………………. 

fűthető**:  igen/nem;   gázfűtéses? **  igen/nem  

                                                  természetes megvilágítás és szellőzés**  van/ nincs   

• Közlekedő helyiségei:      ……. db, megnevezései: 

………………………………………………………………………  

• Tároló helyiségei:            ……… db, megnevezései: 

………………………………………………………………………   
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Az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Árrendelet) előírásaira figyelemmel, a jelen nyilatkozat aláírásával polgári 

(kártérítési) és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok 

a valóságnak megfelelnek, és a fenti felhasználási helyet képező, közös gázmérővel rendelkező 

lakóépületben a műszakilag megosztott önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő egy (1) 

önálló lakások számát,  ezért kérem a családi fogyasztói közösségekre a jegyzői hatósági bizonyítvány 

kiállítását.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben leírtakat az eljáró hatóság (a települési önkormányzat 

jegyzője) és felügyeleti szerve (építésügyi hatóság) helyszíni ellenőrzéssel jogosult ellenőrizni.  

Tudomásul veszem, hogy az igazolás csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez 

használható fel.   

Kelt: _____________________________, 202 __ év __ __ hó __ __ nap.  

 

_________________________ 

kérelmező saját kezű aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

név …………………………………………………   név ………………………………………………… 

lakcím:………………………………………………………..  lakcím:………………………………………………………….. 

aláírás: …………………………………………..    aláírás: …………………………………………..  

 
/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 pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

• a főzést, mosogatást és az étkezést, 

• a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

• 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 céljára szolgáló, legalább 8 m
2

 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. 

/3/ A 30 m
2

-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének 

legalább 16 m
2

-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. 
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