BEJELENTÉS
a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett gázszerelői nyilvántartást
érintő változásokról (hosszabbítás, adatváltozás, pótlás, megszüntetés)
HOSSZABBÍTÁS

ADATVÁLTOZÁS

PÓTLÁS

V

MEGSZÜNTETÉS

A bejelentő személyes adatai:
Gázszerelői
ig. száma:
Személyig.
száma:

Név:
Anyja neve:
Születési hely:

Születési idő:

A bejelentő elérhetőségi adatai:
Lakcíme:

Megye:

Település:

Irsz:

Település:

Irsz:

Utca, hsz:
Értesítési
címe:

Megye:
Utca, hsz:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Mobil1:
Mobil2:

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:
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 nyilvántartást érintő 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);
Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata esetében, olyan felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó technológia [11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. § 2. pont] műszaki biztonsági felülvizsgálatát
végzem, amelynek együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW (2. melléklet 9. 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 eljárásoktól függően alábbi dokumentumokat csatolni kell:
-

a meglévő gázszerelői igazolvány, (HOSSZABBÍTÁS, IGAZOLVÁN CSERÉVEL JÁRÓ ADATVÁLTOZÁS, MEGSZÜNTETÉS)
a személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat, vagy annak hiteles másolata, (CSAK A HOSSZABBÍTÁS)
2 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, (HOSSZABBÍTÁS, IGAZOLVÁN CSERÉVEL JÁRÓ ADATVÁLTOZÁS, PÓTLÁS)
a díj befizetéséről szóló igazolás (HOSSZABBÍTÁS, IGAZOLVÁN CSERE ÉS KÖZZÉTETT NYILVÁNTARTÁST ÉRINTŐ ADATVÁLTOZÁS, PÓTLÁS)

Az alábbi mező valamelyikének megjelölésével megadhatja milyen úton tervezi a bejelentés megtételét.
Személyes ügyintézés
Meghatalmazott útján
Postai ügyintézéssel
E-papíron

