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KÉRELEM 

 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 
kiállítására  

családi fogyasztói közösségekre 

vonatkozó kedvezmény 
igénybevételéhez 

Hatáskörrel rendelkező 

hatóság megnevezése: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Jegyzője 

Eljáró szervezeti egység 

megnevezése: 

 
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi 

és Szervezési Osztály 

 

Eljáró ügyintéző: 
Süvöltősné Szabó Erzsébet 

Tapolcainé Szabó Judit 

Ügyintéző elérhetősége: 

tel: +36 52/590-590 

e-mail: 

polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu 

 

Kérelmező adatai 

Kérelmező az egyetemes szolgáltatóval (gázszolgáltatóval) szerződéses jogviszonyban álló lakossági fogyasztó (a 
gázszámlán: felhasználó) 

 

 

Családi neve, utóneve(i):  

Születési családi neve, utóneve(i):  

Születési helye, ideje:  

Anyja születési családi neve, utóneve(i):  

Lakcíme: 
 

 

Értesítési címe:  

Elérhetősége: e-mail: 

telefonszám: 

 

 

A kérelmezett ingatlanra (felhasználási helyre), a hatósági bizonyítvány felhasználására vonatkozó 

nyilatkozatok 

Az ingatlan (a gázszámlán: felhasználási hely) címe szerinti 

szolgáltató megnevezése: 

 

Az ingatlan (a gázszámlán: felhasználási hely) címe, helyrajzi száma:  

Alulírott büntetőjogi és kártérítési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

- a fent megjelölt ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül. 

-  fent megjelölt ingatlanban 

□ 2                   □ 3                    □ 4 

önálló lakás rendeltetési egység található (jelölje X-szel). 

 

- a megjelölt önálló lakás rendeltetési egységek mindegyike olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló 

önálló rendeltetési egység, amely az ingatlanban lévő többi rendeltetési egységtől elkülönülve 

tartalmaz 

• lakóhelyiséget/ket (lakószoba, étkező stb.),  

• főzőhelyiséget (konyha, főzőfülke),  

• egészségügyi helyiséget (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC),  

• közlekedő helyiséget (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és  

• tároló helyiséget (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) 

és a kialakított helyiségek az önálló lakás rendeltetési egységben együttesen lehetővé teszik  
        a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

        b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 
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        c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

        d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, 
hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás 

eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

1. lakás 2.  lakás 

elhelyezkedése (fsz, emelet):…………………………. elhelyezkedése (fsz, emelet):…………………………. 

önálló bejárata /a megfelelő helyre tegyen x-et/ önálló bejárata /a megfelelő helyre tegyen x-et/ 

□ a szabadból 

nyíló 

 

□ az épületen 

belüli közös 
közlekedőből 

nyíló 

□ mindkettő 

□ a szabadból 

nyíló 

 

□ az épületen 

belüli közös 
közlekedőből 

nyíló 

□ mindkettő 

lakóhelyiség(ek) (lakószoba, étkező stb.) lakóhelyiség(ek) (lakószoba, étkező stb.) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
…………………………… 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
…………………………… 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke) főzőhelyiség (konyha, főzőfülke) 

igen/nem 
Megnevezése:……………

…………………………… 
igen/nem 

Megnevezése:……………

………………………….. 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, 

zuhanyozó, WC) 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, 

zuhanyozó, WC) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………

…………………………… 
Db:……………………. 

Megnevezése:……………

………………………….. 

tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, 

háztartási helyiség) 

tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, 

háztartási helyiség) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………

…………………………… 
Db:……………………. 

Megnevezése:……………

…………………………... 

3. lakás 4. lakás 

elhelyezkedése (fsz, emelet):…………………………. elhelyezkedése (fsz, emelet):…………………………. 

önálló bejárata /a megfelelő helyre tegyen x-et/ önálló bejárata /a megfelelő helyre tegyen x-et/ 

□ a szabadból 

nyíló 

 

□ az épületen 

belüli közös 

közlekedőből 

nyíló 

□ mindkettő 
□ a szabadból 

nyíló 

 

□ az épületen 

belüli közös 

közlekedőből 

nyíló 

□ mindkettő 

lakóhelyiség(ek) (lakószoba, étkező stb.) lakóhelyiség(ek) (lakószoba, étkező stb.) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………

…………………………… 
Db:……………………. 

Megnevezése:……………

…………………………… 

főzőhelyiség (konyha, főzőfülke) főzőhelyiség (konyha, főzőfülke) 

igen/nem 
Megnevezése:……………
…………………………… 

igen/nem 
Megnevezése:……………
………………………….. 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, 

zuhanyozó, WC) 

egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, 

zuhanyozó, WC) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
…………………………… 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
………………………….. 

tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, 

háztartási helyiség) 

tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, 

háztartási helyiség) 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
…………………………… 

Db:……………………. 
Megnevezése:……………
…………………………... 

Tudomásul veszem, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes 

szolgáltató részére”.  

Tudomásul veszem, hogy a Korm. rendelet 7/A. § (7) bek. alapján „ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az 

ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt a 

hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. 

Tudomásul veszem, hogy a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből 
megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási 

árszabások meghatározásáról szóló módosított 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (11) bekezdése alapján, ha 

az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen 
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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. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelmem alapján kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag a családi fogyasztói 
közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó 

kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló módosított 

259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-ban meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából használható 

fel. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelem alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány nem jogosít fel a későbbiekben 

földhivatal előtti eljárásra ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, valamint arra, hogy a helyi építése szabályokban 

rögzített lakásszámot meghaladó lakásszám tekintetében esetlegesen törvénytelenül kialakított állapotot véglegesítse. 

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, megértettem, és a tájékoztató 

alapján aláírásommal hozzájárulok az adataim kezeléséhez.  

 

Kelt:________________________________________ 

______________________________________ 

                      kérelmező aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. Tanú                                                                                       2. Tanú  
Név: ……………………………………...                                     Név: ……………………………………... 

      Lakcím: …………………………………..                                            Lakcím: ………………………………….. 

      Szig. száma: ……………………………...                                         Szig. száma: ……………………………… 

      Aláírás: …………………………………...                                 Aláírás: …………………………………… 

 

A hatósági bizonyítványt az alábbiak szerint kérem kézbesíteni: 

- postai úton (kérelmező lakcímére) 

- személyes átvétellel 

- ügyfélkapun keresztül 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÉS FOLYAMATLEÍRÁS CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNYEK 

IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR/Rendelet) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet jelen 

tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.  

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE: 

Az adatkezelő a Hajdúsámson Város Önkormányzata, képviselője dr. Danku József jegyző, honlapja 

www.hajdusamson.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél 
hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási előadó, munkáltató jogkör 

gyakorlója, a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI: 

1) Lakás rendeltetési egységek számáról hatósági bizonyítvány kiállítása a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó

kedvezmények igénybevétele érdekében.

2) Hatósági bizonyítvány kiállításához az Érintett azonosítása.

3) Hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében kapcsolattartás.

4) Hatósági bizonyítvány kiállítására való alkalmasság vizsgálata, ellenőrzés lefolytatása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  

GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  

KEZELT ADATOK KÖRE:  

Személyazonosító adatok: Név, születési hely és idő, anyja neve. (1., 2. célok)  

Lakcím, egyéb ingatlannal kapcsolatos adatok (1. cél)  

Kapcsolattartás: elérhetőség (telefonszám, vagy e-mail cím) (3. cél)  

Lakás rendeltetési egységeinek számát igazoló egyéb okiratok, egyéb mellékletek, annak megadása esetén. (4. cél) 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A 

MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:  

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes 

adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály.  

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

az ügyirat zárásától számított 5 évig [78/2012 BM rendelet H803]  

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az ügyfélre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely 

időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása 

nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő 

egyeztetéseket. 

Kelt:________________________________________  

______________________________________ 

     kérelmező aláírása 




