
 

 

  

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. 
rendelet szerint a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség 

igénybevétele céljából 

szám megnevezés adat 

1.  

Ingatlan címe, 

 

helyrajzi száma.: 

 

…………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

2.  

 

Kérelmező neve: 

Címe: 

 

Születési helye, ideje 

 

telefonszáma: 

e-mail-címe 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

3.  

 

Kérelem rövid leírása 
(Igazolni kívánt lakás 

funkciójú önálló rendeltetési 
egységek száma) 

 

…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

4.  

 

Benyújtott mellékletek 
(amennyiben rendelkezésre 

áll) 

 

 Építési engedélyezési terv (alaprajz, helyszínrajz) 

 Használatbavételi engedély 

 Felmérési terv 

 Vázrajz 

 Fotódokumentáció 

 Egyéb:………………………………………………….. 

 

5.  

Igazolni kívánt lakások 
adatai: 

 

1. lakás 

 Van szabadból vagy közös közlekedőből nyíló önálló 
bejárata 

 Rendelkezik a lakáson belüli tisztálkodó helyiséggel 
(Fürdőszoba/WC helyiséggel) 

 Rendelkezik a lakáson belüli főzőhelyiséggel (konyha, 
főzőfülke), 

 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 
legalább egy lakószobájának hasznos alapterületének 



 

 

legalább 16 m2, melybe nem számítható be a főző és az 
étkező helyiség/rész hasznos alapterülete 

 Lakószobáinak hasznos alapterülete legalább 8 m2 

  

 

2. lakás 

 Van szabadból vagy közös közlekedőből nyíló önálló 
bejárata 

 Rendelkezik a lakáson belüli tisztálkodó helyiséggel 
(Fürdőszoba/WC helyiséggel) 

 Rendelkezik a lakáson belüli főzőhelyiséggel (konyha, 
főzőfülke), 

 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 
legalább egy lakószobájának hasznos alapterületének 
legalább 16 m2, melybe nem számítható be a főző és az 
étkező helyiség/rész hasznos alapterülete 

 Lakószobáinak hasznos alapterülete legalább 8 m2 

  

 

3. lakás 

 Van szabadból vagy közös közlekedőből nyíló önálló 
bejárata 

 Rendelkezik a lakáson belüli tisztálkodó helyiséggel 
(Fürdőszoba/WC helyiséggel) 

 Rendelkezik a lakáson belüli főzőhelyiséggel (konyha, 
főzőfülke), 

 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 
legalább egy lakószobájának hasznos alapterületének 
legalább 16 m2, melybe nem számítható be a főző és az 
étkező helyiség/rész hasznos alapterülete 

 Lakószobáinak hasznos alapterülete legalább 8 m2 

  

 

4. lakás 

 Van szabadból vagy közös közlekedőből nyíló önálló 
bejárata 

 Rendelkezik a lakáson belüli tisztálkodó helyiséggel 
(Fürdőszoba/WC helyiséggel) 

 Rendelkezik a lakáson belüli főzőhelyiséggel (konyha, 
főzőfülke), 

 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 
legalább egy lakószobájának hasznos alapterületének 
legalább 16 m2, melybe nem számítható be a főző és az 
étkező helyiség/rész hasznos alapterülete 

 Lakószobáinak hasznos alapterülete legalább 8 m2 

6. Hatósági bizonyítvány 
kézbesítésének módja:  elektronikus úton (elektronikus benyújtás esetén 

ügyfélkapun keresztül E-papír szolgáltatás) 

 postai úton (a kérelem papír alapú benyújtása esetén) 

 személyesen a városüzemeltetési irodán (3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26.) 

 

 

Aláírásommal adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

Lőrinci, 2022. ,…………………………………… 
 

…………………………………………………. 
Kérelmező 


