
 
 

BEJELENTÉS 
a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett gázszerelői nyilvántartásba 

történő új felvételhez, illetve új tevékenység bejegyeztetéséhez 
 UB 

 

 

        

 Tevékenység megnevezése: 
GÁZSZERELÉS 

 

  Új (első) igazolvány  Új tevékenység bejelentés  

  
 

     
        

A bejelentő személyes adatai: 
Név: 

 
Gázszerelői 
ig. száma:  

Anyja neve: 
 

Személyaz.ig. 
száma:  

Születési hely: 
 

Születési idő: 
 

A bejelentő elérhetőségi adatai: 
Lakcíme: Megye: 

 
Település: 

 
Irsz: 

 

 Utca, hsz: 
 

Értesítési 
címe: 

Megye: 
 

Település: 
 

Irsz: 
 

 Utca, hsz/Pf.: 
 

Telefon: 
 

Fax: 
 

Mobil1: 
 

e-mail: 
 

Mobil2: 
 

Képesítés(ek) megjelölése: (Eredeti, vagy hiteles másolat csatolandó) 

Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga vagy gázfogyasztóberendezés- és csőháló-
zat-szerelő mestervizsga vagy központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
 

 

Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy gáz- és 
tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
 

 

Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, 
 épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
 

 

Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés 
 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
 

 

Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, 
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
 

 

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 
szakképesítés 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító intézmény: 
 

Kelte: 
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Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés 
 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító 
intézmény:  

Kelte: 
 

 

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, 
tanfolyamok) 

Oklevél sorszáma: 
 

Kiállító 
intézmény:  

Kelte: 
 

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása: 
Igazolást kiállító 
intézmény:  

A gyakorlat 
időtartama:  

Dokumentum azonosító: 
 

Személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat (1 évnél nem régebbi, eredeti, vagy hiteles másolat csatolandó): 
Igazoló intézmény: 

 

Igazolás sorszáma: 
 

Igazolás kelte: 
 

Díjfizetésre vonatkozó adatok: 
Díjfizető neve: 

 

Választott ügyintézési mód:  Személyes/Meghatalmazott (20 000 Ft)  Postai (15 000 Ft)  E-papír (12 000 Ft) 

 

Számlázási címe: 
 

Adószáma vagy 
adóazonosító jele:  

 

Bejelentés 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 42/2017. (XII.11.) NGM rendelet 4. § alapján 
a gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentést – a fent megadott adatokkal – a Magyar Mérnöki Kamaránál kezdeményezem. 

Nyilatkozat 

A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és 
nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 2. melléklet 7., 8., 9., pontjára figyelemmel nyilatkozom, hogy: 

  Az értesítési címemnek a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben a Kamara, mint hatóság információs honlapján 
történő közzétételéhez hozzájárulok (2. melléklet 7. pont szerint);   

  A telefonszámomnak, elektronikus levélcímemnek, faxszámomnak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben a 
Kamara, mint Hatóság információs honlapján történő közzétételéhez hozzájárulok (2. melléklet 8. pont szerint);   

  

  

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kitöltött adatok és a kötelezően benyújtandó dokumentumok, 
vagy azok másolatai a valóságnak megfelelnek és az eredetivel megegyeznek. 

  

Kelt: ………………………………………, ………… év …………………………………. hó ……… nap 

………………………………………… 
bejelentő aláírása 

 

Figyelem! A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat csatolni kell: 
- a szakképesítés(eke)t igazoló oklevél(elek), vagy hiteles másolata(i) (Másolat(ok) esetén írja rá: Az eredetivel megegyező majd írja alá!) 
- a szakirányú szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum(ok), 
- a továbbképzés teljesítését igazoló okirat, vagy hiteles másolata, (Másolat esetén írja rá: Az eredetivel megegyező majd írja alá!) 
- 2 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, 
- a díj befizetéséről szóló igazolás. 
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