
                

 

 

 

 

Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Zalaszentgyörgy, Kossuth út. 72. Tel: 92/460-040, Fax: 560-059 

E-mail: zalaszentgyorgy@gmail.com,  

Hivatal rövid neve, KRID azonosítója: KORJZSZGY, 307130372 

 

Kérelem  

lakás rendeltetési egységei számáról szóló 

 hatósági bizonyítvány kiállítására 

 
Alulírott: …………………………………………………………………………………. 

 

Név:  …………………………………………………………………………………. 

 

Születési név: …………………………………………………………………………………. 

 

Szül. hely, idő: …………………………………………………………………………………. 

 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………….  

 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………. 

 

Elérhetősége: Telefonszám, e-mail cím, ügyfélkapu: ……………………………………………….. 

 

Személyi igazolvány száma: ………………………………………………………………………… 

 

mint a ………………………………………......…………………….. cím alatt (hrsz.:……………..) 

található ingatlanra az egyetemes szolgáltatóval gázvételezésre szerződéssel rendelkező lakossági 

fogyasztó ezúton kérelmezem, hogy ezen ingatlan lakás rendeltetési egységek számáról, az egyes 

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

7/A. §-ban meghatározott hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjen a részemre a  

(intézmény neve, ahol kérelmező a hatósági bizonyítványt felhasználja: ) 

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

(intézmény címe: ) …………………………………………………………………………… 

előtt történő bemutatásra. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy 

•  a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakószövetkezetnek nem minősül.  

• A hatósági bizonyítvány kiállítását kizárólag a rezsicsökkentés igénybevételéhez kérem. 

• a kérelmezett ingatlanon található lakásokat családi fogyasztói közösség használja. 

• az ingatlanon az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti ………… db (azaz .………….. darab) önálló 

lakás rendeltetési egység található az alábbiak szerint: 

 

1. lakás:  

- a szabadból / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, * 

- alapterülete: ……. m2  

- lakóhelyiségek (lakószoba, nappali, étkező stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

             melyből a legnagyobb lakóhelyiség alapterülete: …. m2  
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*: a megfelelő rész aláhúzandó 
 

- főzőhelyiségek (konyha, főzőfülke) száma: … db, alapterülete: …. m2  

- egészségügyi helyiségek (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- közlekedő helyiségek (előszoba, előtér, belépő, közlekedő, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- tároló helyiségek (kamra, gardrób, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

  

2. lakás:  

- a szabadból / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, * 

- alapterülete: ……. m2  

- lakóhelyiségek (lakószoba, nappali, étkező stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2  

            melyből a legnagyobb lakóhelyiség alapterülete: …. m2  

- főzőhelyiségek (konyha, főzőfülke) száma: … db, alapterülete: …. m2  

- egészségügyi helyiségek (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- közlekedő helyiségek (előszoba, előtér, belépő, közlekedő, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- tároló helyiségek (kamra, gardrób, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

 

3. lakás:  

- a szabadból / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, * 

- alapterülete: ……. m2  

- lakóhelyiségek (lakószoba, nappali, étkező stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2  

             melyből a legnagyobb lakóhelyiség alapterülete: …. m2  

- főzőhelyiségek (konyha, főzőfülke) száma: … db, alapterülete: …. m2  

- egészségügyi helyiségek (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- közlekedő helyiségek (előszoba, előtér, belépő, közlekedő, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- tároló helyiségek (kamra, gardrób, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

 

4. lakás:  

- a szabadból / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, * 

- alapterülete: ……. m2  

- lakóhelyiségek (lakószoba, nappali, étkező stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

             melyből a legnagyobb lakóhelyiség alapterülete: …. m2  

- főzőhelyiségek (konyha, főzőfülke) száma: … db, alapterülete: …. m2  

- egészségügyi helyiségek (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- közlekedő helyiségek (előszoba, előtér, belépő, közlekedő, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

- tároló helyiségek (kamra, gardrób, stb.) száma: … db, alapterülete: …. m2 

 

A kiállított hatósági bizonyítványt elektronikus úton / postai úton / személyesen * kívánom átvenni. 

 

Mellékletet csatolok / nem csatolok.* 

 

(melléklet megnevezése: .…………………....…………………………………..) 



*: a megfelelő rész aláhúzandó 
 

Tudomásul veszem, hogy 

1. A 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelet 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó 
nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. A R. 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.  

 
2. Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016=679 sz. 
rendeletében (GDPR) továbbá az információs jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel történt.  

 
3. Az adatkezelő a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, képviselője 

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző, honlapja www.zalaszentgyorgy.hu, az 
adatkezelés célja a jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az 
ügyfél hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, 
igazgatási előadó, munkáltató jogkör gyakorlója, a személyes adatok tárolásának 
időtartama jogszabály szerinti.  

 
4. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől 

az ügyfélre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van 
a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem 
előfeltétele a kérelem teljesítésének, a személyes adatok megadása nem kötelező. Az 
adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíti az 
ügyféllel történő egyeztetést, a teljesítési idő meghosszabbodhat, a szolgáltatónál 
nehezítheti az eljárást. 

 

 

…………………..2022.. ……..….(hó) ……(nap) 

………………………… 

Kérelmező aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1./ Név: ……………………………….................. 2./ Név: ……………………………...………... 
lakcím:. ……………………………….................  lakcím: ..…………………...………................... 
szig. száma: ………………………………............ szig. száma: ……………………..…………..... 
aláírás: ……………………………….................... aláírás: ……………………………...…............. 

 


