TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGEINEK SZÁMÁRÓL SZÓLÓ
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm.
rendelet 2022. szeptember 10. napján hatályba lépő rendelkezései értelmében:
Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy
önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési
egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság)
kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek
számáról.
Az OTÉK 105. § (1) bekezdésében foglaltak 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) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés,
ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az
elhelyezése).
A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elektronikusan (honlapon a nyomtatványok
között, facebookon) és papíralapon is elérhető a Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben
kérelmező rendelkezésére áll, az épületek alaprajza is benyújtandó másolatként.
A lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi
és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes
szolgáltató részére.
A kérelem benyújtásához kapcsolódóan az alábbiakra hívom fel a figyelmet.
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma
nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
Ha a megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes
szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti
szervhez fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A felügyeleti szerv saját
hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.
Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb
számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az
egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a
kedvezményes többletmennyiséget, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt
földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő
egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
Pusztavám, 2022. szeptember 13.
dr. Iván Szilvia jegyző

