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Kérelem 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

kiállítására  

családi fogyasztói közösségekre 

vonatkozó kedvezmény 

igénybevételéhez 

Hatáskörrel rendelkező hatóság 

megnevezése: 
Leveleki Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője 

Eljáró ügyintéző: 
Kézi - Szabó Zsuzsanna 

Ügyintéző elérhetősége: 
tel:42/249-900 

e-mail:hivatal@levelektelepules.hu 

 

Kérelmező adatai 

Kérelmező az egyetemes szolgáltatóval (gázszolgáltatóval) szerződéses jogviszonyban álló lakossági fogyasztó (a 

gázszámlán: felhasználó) 

 

Családi neve, utóneve(i):  

Születési családi neve, utóneve(i):  

Születési helye, ideje  

Anyja születési családi neve, utóneve(i):  

Lakcíme: 

 

 

 

Értesítési címe:  

Elérhetősége: 
                                          @                                   e-mail címe, 

                                           telefonszáma 

 

A kérelmezett ingatlanra (felhasználási helyre) vonatkozó nyilatkozatok 

 

Az ingatlan (a gázszámlán: felhasználási 

hely) címe 

 

 

Alulírott büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

- a fent megjelölt ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül. 

-  fent megjelölt ingatlanban  

 

2, 3, 4  
              (a megfelelő bekarikázandó) 

 

önálló lakás rendeltetési egység található. 

 

- a megjelölt önálló lakás rendeltetési egységek mindegyike olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló 

önálló rendeltetési egység, amely az ingatlanban lévő többi rendeltetési egységtől elkülönülve tartalmaz 

 lakóhelyiséget/ket (lakószoba, étkező stb.),  

 főzőhelyiséget (konyha, főzőfülke),  

 egészségügyi helyiséget (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC),  

 közlekedő helyiséget (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és  

 tároló helyiséget (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) 

és a kialakított helyiségek az önálló lakás rendeltetési egységben együttesen lehetővé teszik  

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, 
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hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás 

eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

 

 

 

A hatósági bizonyítványt az alábbiak szerint kérem kézbesíteni: 

- személyes átvétel 
 

- kérelmező lakcímére 

- ügyfélkapun keresztül 

 

 
 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelemfelhívás 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-ában 

leírtak alapján a hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele 

céljából használható fel, valamint a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ebből következően az igazolás nem 

alkalmas lakásmegosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, és nem jogosítja fel a kérelmezőt építési tevékenység 

végzésére vagy rendeltetésváltoztatásra. 

 

Utólagos ellenőrzés mellett a tévesen, így jogosulatlanul megkért hatósági bizonyítvány és igénybe vett 

kedvezmény jogkövetkezményekkel jár, valamint komoly többletköltségeket eredményez: 
A jogszabály rögzíti, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – 

büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató 

részére. 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 az 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 a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás 

rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel 

elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a 

felhasználóval elszámolni. 

 

kérelmező aláírása 


