
KÉRELEM 

hatósági bizonyítvány kiállítása iránt 

 

Alulírott 

név: _______________________________________________________________________ 

szül.név: ____________________________________________________________________ 

anyja neve: __________________________________________________________________ 

lakcíme: ____________________________________________________________________ 

ügyfélkapu azonosítója (ha ügyfélkapun nyújtja be):  __________________________________ 

e-mail címe: _________________________________________________________________ 

telefonszáma: ________________________________________________________________ 

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

(továbbiakban: Kr.) 7/A.§ (1) bekezdése alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmezem 

a …..…… (irányítószám) Dabas, ……………..………………………….……………. (közterület neve) út/útja/utca/köz .………… szám 

………………………………….hrsz. alatti ingatlan (továbbiakban: kérelmezett ingatlan) vonatkozásában. 

Büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakás-

szövetkezetnek nem minősül és a kérelmezett ingatlanon belül található lakás rendeltetési egységek száma: ……… 

Tudomásul veszem, hogy  

- a Kr. 7/A. § (2) alapján a kért hatósági bizonyítvány ténylegesen kialakult állapotot igazolja és az eljáró 

hatóság az építmény jogszerű használatát vélelmezi, 

- a Kr. 7/A. § (6) alapján a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató 

felé, 

- a Kr. 7/A. § (7) és (11) bekezdése 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. Ha az 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 a 

kedvezményes többletmennyiséget, és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz 

mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a 

felhasználóval elszámolni, 

- nyilatkozatom tartalmát eljáró hatóság helyszíni szemle keretében ellenőrizheti,  

- a kért hatósági bizonyítvány kizárólag földgáz vételezési kedvezmény igénybevételéhez használható fel. 

Nyilatkozom, hogy a tárgyi ügyben a kapcsolattartás (kiadott hatósági bizonyítvány átvételének módja) legyen: 

személyes / e-mail / postai / ügyfélkapun 

Dabas, 2022. __________________ 

 

 

_________________________ 

      Kérelmező aláírása 

Melléklet: 

 az ingatlan alaprajza, rajta a helyiségek megnevezésével és nagyságának feltüntetésével (nem szükséges 

építész tervező vagy földmérő által készített formában)  

 a telekről készült (nem hivatalos) helyszínrajz 

  


