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„A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló 
tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási 
árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 345/2022. 
(IX. 9.) Kormányrendelet alapján meghatározott földgáz többletmennyiség igénybevételéhez 
szükséges hatósági bizonyítvány iránti 

KÉRELEM 
 
Kérelmező (földgáz vételezésére vonatkozó szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztó)  
 
neve: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

születési neve: ………………………………………………………………………………………………. 

 

anyja neve: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

születési helye és ideje: ……………………………………………………………………………………... 

 

lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………... 

 

telefonszám: ……………………………………… e-mail-cím: …………………………………………… 

 
A kérelemmel érintett ingatlan (fogyasztási hely)  
 
címe: ………………………………………………………………………………………………………... 

 
helyrajzi száma: …………………………………………………………………………………………… 

 
mérési pont azonosító (a számlarészletező bal felső sarkában található): 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Kérem, hogy a lakossági fogyasztókra érvényes, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott kedvezményes földgáz 
többletmennyiség igénybevétele céljából a fenti ingatlanon található önálló lakás rendeltetési 
egységek számára vonatkozó hatósági bizonyítványt részemre kiállítani szíveskedjenek az alábbi 
nyilatkozatom alapján: 

 
NYILATKOZAT 

 
Büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti kérelemben megjelölt, 

társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon (fogyasztási helyen) belül ________ db 

önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 105. §-a szerinti lakás* rendeltetési egység** található és az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Vecsés, …………………… 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

*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 
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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 (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló 

berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

 

** Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés (pl. lakás) céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a 

szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van. 

 

 

A személyes adatok kezelésével, azok kezelésének céljával és az adatkezelés biztonságával, valamint az 

ügyfelek jogaival kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás elérhető a város honlapján, a 

www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/adatvedelem címen vagy igényelhető személyesen is a Polgármesteri 

Hivatal munkatársainál. 

 

 


