
 

K É R E L E M 

hatósági bizonyítvány kiállítására  

a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez 

 

 

Kérelmező neve:  ______________________________________ 

Állandó címe:   ______________________________________ 

Levelezési címe:  ______________________________________ 

Telefonszáma:   ______________________________________ 

E-mail címe:   ______________________________________ 

 

Mint jogszerű használó/fogyasztó kérem - büntetőjogi és kártérítési felelősségem vállalásával - 

az alábbiakban megjelölt ingatlanon lévő, jogszabály szerinti lakásnak minősülő rendeltetési 

egységek számáról (maximum 4 lakás) hatósági bizonyítvány kiállítását, a családi fogyasztói 

közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez. 

A kérelem mellékletét képező tájékoztatást tudomásul vettem. 

 

Ingatlan címe:    ______________________________________ 

Ingatlan helyrajzi száma:  ______________________________________ 

Lakás rendeltetési egységek száma: ______________________________________ 

 

Bicske, ________________ 

 

 

 

______________________________________ 

kérelmező 
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Melléklet: 

 

Figyelmeztetés az ügyfél jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy valótlan 

tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdése szerint, 

ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot 

valótlanul állít vagy elhallgat eljárási bírsággal sújtható. 

Lakásnak minősülő rendeltetési egység: 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormány rendelet 105. §-a szerint 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 pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és 

az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges 

anyagok és tárgyak tárolását. 

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 a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását - kivéve a 

jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések 

elhelyezését. 

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 

alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem 

számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos 

alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő 

szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 

 


