
 Kérelem a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére 

lakás rendeltetési egységei számáról szóló 

hatósági bizonyítvány kiállítására 

 
Alulírott: 

 

Név: 

 

Születési név: 

 

Szül. hely, idő: 

 

Anyja neve: 

 

Lakcím: 

 

Telefonszám: 

 

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 szíveskedjenek a részemre. 

 

A büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az ingatlanon ………...db 

(azaz ………..db) lakóépület található. 

A büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom továbbá, hogy 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: 

………...épület: 

1. lakás: 

- 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 

- gáz-főmérőóra azonosítója: ……………………………………………. 

 

2. lakás: 

- 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 

- gáz-főmérőóra azonosítója: ……………………………………………. 

 



3. lakás: 

- 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 

- gáz-főmérőóra azonosítója: ……………………………………………. 

 

4. lakás: 

- 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 

- gáz-főmérőóra azonosítója: ……………………………………………. 

 

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

 

Mellékletet csatolok / nem csatolok.* 

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

 

Pótlapok száma: …………….db 

 

Kelt: .……..……….., …… (év) .………… (hónap) ……….. (nap) 

 
 

 

        .………………………………… 

                (aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: a megfelelő rész aláhúzandó 

 


