
 Kérelem pótlap a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

részére lakás rendeltetési egységei számáról szóló 

hatósági bizonyítvány kiállítására 
 

……….. 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: ……………………………………………. 
 

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

 

        .………………………………… 

                (aláírás) 


