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KÉRELEM 
 

- Hatósági bizonyítvány kiadásához- 
(nem kötelezően alkalmazandó nyomtatvány) 

 

 

Dr. Szemán Sándor 
Nyíregyháza MJV Címzetes Főjegyzője 
Polgármesteri Hivatal 
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. 

Alulírott .................................................................................................................................................................., mint 
kérelmező vagy nevében meghatalmazottként eljáró személy*, azzal a kéréssel fordulok Nyíregyháza MJV 
Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez, hogy részemre a (rész)tulajdonomban / használatomban álló* 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(cím) 
szám alatti ……………………………………hrsz-ú ingatlanon lakásnak minősíthető rendeltetési egység számáról - 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 4/A. alcímben foglaltak igénybevétele érdekében -  hatósági bizonyítványt 
kiadni szíveskedjen, - melyet lakossági fogyasztóként az egyetemes gázszolgáltató felé kívánok benyújtani. 

Kérelmezőre vonatkozó adatok: 

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

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

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Amennyiben a kérelmet, mellékleteit nem kérelmező, hanem az általa megbízott személy nyújtja be, akkor az 
általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 13. § és 14. §-ok 
szerinti meghatalmazás becsatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.) 

Kérelmemhez büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában, - a kérelem nyomtatvány melléklete alapján, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
OTÉK) szerinti lakás rendeltetési egység fogalmának megismerését követően - az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A (rész)tulajdonomban / használatomban álló …………………………………………………………………………………………………(cím) 
szám alatti ………….………… hrsz.-ú - társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, 
ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata 
szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy - OTÉK 105. §-a szerint ……………….. db (2, 3, vagy 4) lakás 
rendeltetési egység található, …………. db épületben. 

Kérelem mellékleteként benyújtható dokumentáció: 
(Eljáró hatóságként az igazolandó adat tekintetében tényállás tisztázására bizonyítási eljárást folytatunk le a 
hatósági bizonyítvány kiadhatóságára az Ákr. 62. §-a szerinti, melyhez szükséges helyszíni szemle megtartása, 
illetve a rendelkezésre álló iratok bemutatása.) 
- helyszínrajz 
- alaprajz/ok/, helyiséglista, helyiség kimutatás 
- metszet 
- mérési pont (felhasználási hely) azonosító száma: …………………………………………………………………………………………. 
- meghatalmazás (amennyiben nem saját néven kerül benyújtásra a kérelem). 

Aláírásommal egyidejűleg nyilatkozom, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmem mellékleteként benyújtott 
tervdokumentáció a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, valamint tudomásul veszem, hogy a 
nyilatkozatomban foglaltakat, a ténylegesen kialakult állapot igazolására vonatkozó jogszabályi előírásra 
tekintettel, a Jegyző helyszíni szemle során ellenőrzi. 

Nyíregyháza, 20 ........................................... 
 
 
 
 
 
*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó 

…………………………………………..………………… 
kérelmező aláírása 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………..………………… 

telefonszám 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV#lbj0idd00
Figyelem!
Öntapadó jegyzet
A dokumentum elektronikusan kitölthető!



- 2 - 

 

 
 

Tájékoztatás 

Vonatkozó kormányrendeletek és törvény: 

1. az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. 
január 01-től hatályos szövege:  

„4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények 

7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-

együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti 
társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a 
továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró 
hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) 
a lakás rendeltetési egységek számáról. 

(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni 

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint 

b) a lakások műszaki megosztására 

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság 
az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára 
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az 
építmény jogszerű használatát vélelmezi. 

(3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. 
Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza. 

(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben - az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően - fellebbezésnek nincs helye. A Kormány 
a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi 
hatóságot jelöli ki. 

(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei 
számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron 
földgázt vételezni. 

(6) A lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség 
igénybevétele céljából - büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja az (1) bekezdés szerinti 
hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján 
meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. 
§-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. 

(7) 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. 

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes 
szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez 
fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

(9) A felügyeleti szerv a (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett 
ellenőrzéstől függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására. 

(10) A hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést 
a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni. 

(11) Ha a (7)-(9) bekezdés alapján indult 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 az (5) bekezdés alapján 
meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek 
különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt 
földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének 
megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200259.kor#lbj8id60a3
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200259.kor#lbj9id60a3
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2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

„Lakás 

105. §  (1) 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 
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. élelmiszer-tárolás, 
hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás 
eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos 
tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és 
az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 
16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az 
étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba 
légterével közös. 

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, 
természetes megvilágítást biztosítani kell. 

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez 

Fogalommeghatározások 

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy 
helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van. 

3. Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény 

„30. A tényállás tisztázása 

62. § [A tényállás tisztázása] 

(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat 
le. 

(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem 
használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. 

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad 
meggyőződése szerint értékeli. 

(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben 
kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

31. Az ügyfél nyilatkozata 

63. § [Az ügyfél nyilatkozata] 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. 

64. § [Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe] 

(1) Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak 
beszerzése nem lehetséges. 

(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít 
vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott ok áll fenn -, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 105. § (2) bekezdésében foglalt ok 
hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.kor#lbj433idf554
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV#lbj0idd00
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(3) A hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, 
hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire. 

32. Irat 

65. § [Az iratra vonatkozó szabályok] 

(1) A hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, és az az Eüsztv. alapján nem szerezhető be - a 36. § (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével - felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. 

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, 
ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

(3) Ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a hatóság 
felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat bemutatására. 

(4) Ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolja, a 
hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el. 

34. Szemle 

68. § [A szemlére vonatkozó általános szabályok] 

(1) Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése 
vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el. 

(2) A szemletárgy birtokosát és az (1) bekezdésben meghatározott személyt - ha az a szemle eredményességét 
nem veszélyezteti - a szemléről előzetesen értesíteni kell. 

(3) A szemletárgy birtokosának távolléte - ha jelenléte nem szükségszerű - nem akadálya a szemle 
megtartásának. 

(4) Ha a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését nem 
rendelték el, a szemlén az ügyfél jelen lehet. 

69. § [A szemle lefolytatása] 

(1) A szemle megtartása során - az ismert tulajdonos értesítésével egyidejűleg - a szemletárgy birtokosa 
kötelezhető a szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az ügyfelet a szemle helyszínére beengedje. 

(2) A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen 

a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, 

b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni, 

c) felvilágosítást kérni, illetve 

d) mintát venni. 

50. Hatósági bizonyítvány 

95. § [A hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályok] 

(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának 
feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

(2) Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is meg kell 
küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni. 

(3) Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a 
hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.” 




