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Tisztelt felsőzsolcai Lakosok! 

 
 

Magyarország Kormánya módosította a 259/2022.(VII.21.) Korm. rendeletét (a továbbiakban: 

Kormányrendelet). 

 

A Kormányrendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is többszörös kedvezményes 

árú gázmennyiséget biztosít, amelyek nem társasházakban vagy lakószövetkezetekben vannak.  

 

Az önálló lakás rendeltetési egység olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési 

egység, melynek lakóegységeit (lakószoba, étkező stb.), főző helyiségeit (konyha, főző fülke), 

egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, 

előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkara, háztartási 

helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen lehetővé tegyék  

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

- a főzést, mosogatást és az étkezést, 

- a tisztálkodást, a mosást, és az illemhely- használatot,  

- az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.: 

élelmiszer - tárolás, hűtő szekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, 

ruha nemű, lakás karbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az 

elhelyezése). 

 

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűtehető, 

huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé 

teszi a pihenést és az otthoni tevékenység folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló 

munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 

30 m2 meghaladó hasznos alapterületű lakás egy lakó szobája hasznos alapterületének legalább 16 m2 

-nek kell lennie. 

 

Minden helyiség csak egy lakóegység tekintetében vehető figyelembe.  

 

A lakásnak fűthetőnek kell lennie és minden helyiségben szellőzést kell biztosítani.  

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a Jegyzőhöz kell benyújtani, amely kizárólag a kedvezmény 

igénybevétele céljából használható fel.  

 

A kiadott hatósági bizonyítvány valóságtartalmát az egyetemes szolgáltató ellenőriztetheti és ha azt 

állapítja meg, hogy az valótlan adatokat tartalmaz az igénybe vevő a kedvezménnyel elszámoltatott 
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földgáz és a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el 

a felhasználó felé.  

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása előtt minden esetben helyszíniszemlére kerül sor.  

 

A kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés 

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 

elektronikus úton kell benyújtani Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: 

Hivatal). 

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem beszerezhető a Hivatal titkárságán, valamint 

elérhető a Felsőzsolca Város Önkormányzata honlapján a következő menüpont alatt: 

felsozsolca.hu/ugyintezes/szocialis-ugyek/letölthető nyomtatványok/ családi közösség igazolásához 

hatósági bizonyítvány iránti kérelem. 
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