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Kérelem 

Hatósági bizonyítvány kiállítására családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény 

igénybevételéhez 

 

A kérelmező adatai 

Kérelmező az egyetemes szolgáltatóval (gázszolgáltatóval) szerződéses jogviszonyban álló 

lakossági fogyasztó (a gázszámlán: felhasználó) 

 

Családi neve, utóneve:  

Lakcíme:  

Értesítési címe:  

Elérhetősége (tel., email cím) 

 

 

 

A kérelmezett ingatlanra (felhasználási helyre) vonatkozó nyilatkozatok 

 

Az ingatlan címe:…………………………………………………………………………… 

Az ingatlan helyrajzi száma: ………………… 

 

Az ingatlanban  kettő   három   négy* 

önálló lakás rendeltetési egység található. 

 

* a megfelelő aláhúzandó 

 

 Lakás 1 Lakás 2 Lakás 3 Lakás 4 

Elhelyezkedés 

(földszint/emelet/tetőtér) 

    

Önálló bejárat 

(igen/nem) 

    

Lakószoba száma (db)     

Lakószobák nagysága 

darabonként m2-ben 

 

    

Étkező száma (db) 

Nagysága (m2) 

    

Főzőhelyiségek (db) 

(konyha, főzőfülke) 

    

Egészségügyi 

helyiségek (db) 

(fürdő, mosdó, 

zuhanyzó, WC) 

    

Közlekedő helyiségek 

(db)  

(előszoba, előtér, 

belépő, szélfogó, 

közlekedő, folyosó) 
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Tároló helyiségek (db) 

(kamra, gardrób, 

lomkamra, háztartási 

helyiség stb.) 

    

 

 

Amennyiben a lakás hasznos alapterülete a 30 m2-t meghaladja, akkor legalább egy 

lakószobának 16 m2 területűnek kell lennie. Ebbe nem számítható be a főző és étkező 

helyiségek alapterülete. 

 

Alulírott büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az önálló lakás 

rendeltetési egységben a kialakított helyiségek együttesen lehetővé teszik a pihenést 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. 

 

 

 

A hatósági bizonyítványt az alábbiak szerint kérem kézbesíteni: 

 

 személyes átvétel 

 postai úton lakcímre 

 ügyfélkapun keresztül* 

 

*a megfelelő aláhúzandó 

Amennyiben az igazolást ügyfélkapun keresztül kéri, az esetben kérem adja meg az alábbi  

adatait: Születési név: ………………………………………….. Születési idő: …….………... 

Születési hely: ……………………………. Anyja születési neve: ……………………………. 

 

 

 

 

Alulírott büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megjelölt 

ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül, az általam a kérelemben megadott 

adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt:............................................................. 

 

 

        ……………………………….. 

         kérelmező 

 


