
K É R E L E M  
a gázszerelői engedély kiadásához 

I.   Tevékenység megnevezése  

   Gázszerelés  

 II.   Kérelmező   

 1.  Neve:    

 2.  Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, 

 akkor a vállalkozói nyilvántartási száma: 

 

 

  

 3.  Ha a kérelmező munkavállaló,  

a munkáltató neve: 

 

 

  

 4.  Székhelye: 

 

 

 

  

 5.  Születési hely, idő (év, hó, nap):    

 6.  Anyja neve:    

 7.  Lakcíme  

(megye, irányítószám, helység, utca, házszám): 

 

 

  

 8.  Értesítési címe: 

 

   

 9.  Telefonszáma:  Elektronikus levélcíme:  Faxszáma: 

 10.  Gázszerelői igazolvány száma  

(módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki): 

 III.  Nyilatkozat 

   Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontjában foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, valamint a 

Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?  

   igen □  nem □ 

 IV.  Képesítés:  

 1.  Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga   

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 2.  Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő, üzembe 

helyező mestervizsga 

  

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 3.  Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari 
gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész 

üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök 

szakképesítés 

  

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 4.  Épületgépész technikus, gázipari technikus 

szakképesítés 

  

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  



kiállító intézmény megnevezése 

 5.  Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-

berendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés  

  

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 6.  Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés    

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 7.  Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 

szakképesítés  

  

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok) 

 8.     

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 9.     

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 10.     

   ................................................ 

száma 

 ................................................ 

kelte 

   ........................................................................................................  

kiállító intézmény megnevezése 

 V.   A 30/2009. (XI. 26.) NFGM  rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, 

nyilatkozatok felsorolása 

 1.  Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti 

bizonyítvány hiteles másolata 

□  

 2.  Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása □  

 3.  Igazolványkép (3 db, egy évnél nem régebbi)  □   

Dátum: ................................................................. 

....................................................... 

aláírás 

....................................................... 

személyazonosító igazolvány száma 

Megjegyzés: 

 □ kitöltése „X”-szel  

 



K É R E L E M  
 

A gázszerelői igazolvány érvényességének továbbképzés után 

történő meghosszabbításához, illetve gázszerelői igazolvány pótlásához 

 

I.   Tevékenység megnevezése  

   Gázszerelés  

 II.   Kérelmező   

 1.  Neve:    

 2.  Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, 

 akkor a vállalkozói nyilvántartási száma: 

 

 

  

 3.  Ha a kérelmező munkavállaló,  

a munkáltató neve: 

 

 

  

 4.  Születési hely, idő (év, hó, nap):    

 5.  Anyja neve:    

 6.    

 7.    

 8.  Címe  

(megye, irányítószám, helység, utca, 

házszám): 

 

 

  

 9.  Telefonszáma: 

 

Elektronikus levélcíme: 

 

Faxszáma: 

 10.  Gázszerelői igazolvány száma:  

 III.  Nyilatkozat 

   Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontjában foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, valamint a 

Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?  

   igen □  nem □ 

IV.   A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása 

 1.  A Hatóság nyilvántartásba vételről kiállított gázszerelői igazolvány 

(érvényességének hosszabbítása esetén)  

□  

 2.  A továbbképzésről szóló igazolás vagy annak hiteles másolata  □  

 3. Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi) □ 

Dátum: ................................................................. 

....................................................... 

aláírás 

....................................................... 

személyazonosító igazolvány száma 

Megjegyzés: 

 □ kitöltése „X”-szel  

 

 


