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A gázszerelői nyilvántartással összefüggő 
fontosabb jogszabályok

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET.)

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 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

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök 
betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen 
munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a 
hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (Hatályon kívül 20.02.15-től)

1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205765
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210173


Kamara feladata a GET. alapján

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.) 88. §
szerint: 

a nyilvántartást vezető hatóság: a Magyar Mérnöki Kamara (a 

továbbiakban: MMK);

a tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni 

a MMK-hoz;  

a MMK a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból 

igazolványt állít ki;

a MMK a gázszerelők jegyzékét honlapján közzéteszi.

1.a



A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet előírásai

A követendő eljárás 2018. január 2. óta VÁLTOZATLAN: 

gázszerelői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik: 

meghatározott képesítéssel (egyenértékűség) [1. § (2) a)]; 

meghatározott gyakorlati idővel [1. § (2) b)];

kötelező továbbképzést teljesítette [2. §];  

a tevékenység végzését be kell jelenteni [2. sz. melléklet];

a 2018. január 2. előtt kiállított igazolvánnyal rendelkező 
gázszerelők a tevékenységüket az érvényességi időpontig az egyéb 
követelmények teljesítése nélkül folytathatják (LEJÁRATKOR 
KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT) [8. §]

2.



A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet alapján 
bejegyezhető tevékenységek

Csatlakozó- és fogyasztói VEZETÉKEK létesítése, felhagyása, üzembe 
helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és 
gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos 
használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása 1. sz mell. 2-3. pont

Gázfogyasztó KÉSZÜLÉKEK és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok 

létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, 

1. sz mell. 4-5. pont

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés MŰSZAKI BIZTONSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLATA (legfeljebb 70 kW) 1. sz mell. 6-8. pont

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés MŰSZAKI BIZTONSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLATA (nagyobb, mint 70 kW) 1. sz mell. 9-10. pont

2.a



A bejegyezhető tevékenységek feltételei2.b

Végzettség Szakképesítés Gyakorlati idő

1. sz mell. 2-3. pont
• … mestervizsga
• épületgépész technikus
• gázipari technikus

--- ---

• … mérnök
központifűtés- és gázhálózat-

rendszerszerelő
3 év

• … mérnök
gáz- és hőtermelő-

berendezés szerelő
3 év

1. sz mell. 4-5. pont
• … mestervizsga
• … technikus

--- ---



A bejegyezhető tevékenységek feltételei2.c

Végzettség Szakképesítés Gyakorlati idő

1. sz mell. 6-8. pont
• … mestervizsga

gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló

---

• … mérnök
• … technikus

gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló

---

• G-s tervezői jogosultság
• SZÉS 3 szakértői jogosultság

---

1. sz mell. 9-10. pont
• … mérnök
• … technikus

gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló

3 év

• G-s tervezői jogosultság
• SZÉS 3 szakértői jogosultság

---



A továbbképzésre vonatkozó szabályok

Általános szabály: 

kötelező legalább 5 évente teljesíteni; 

minimum 10 órás, személyes jelenléthez kötött:

 jogszabályi változások;

 az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés 

képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaga.

Kivétel: 

G-s tervezői vagy SZÉS 3 szakértői jogosultság alapján.

2.d



3. A feladatátvétel főbb állomásai I.

2019. december 17. – GET. módosítás megjelenik;

2020. január 2. – BFKH 3 fő bejelentésének áttétele MMK-

nak hatáskör hiányában;

2020. január 6. – MMK első közleménye a honlapon, elindul 

a gazszerelok@mmk.hu e-mail cím;

2020. január 8. – MMK közzéteszi az általános információkat 

a www.mmk.hu oldalon;

…

mailto:gazszerelok@mmk.hu
http://www.mmk.hu/


3.a mmk.hu



3. A feladatátvétel főbb állomásai II.

…

2020. január 6. – MMK első közleménye a honlapon, elindul a 

gazszerelok@mmk.hu e-mail cím;

2020. január 8. – MMK közzéteszi az általános információkat a 

www.mmk.hu oldalon;

2020. január 13-15. – iratanyag átvétele 10 kormányhivataltól; 

adatbázis átvétele az informatikai felügyeleti szervtől; 

…

mailto:gazszerelok@mmk.hu
http://www.mmk.hu/


3.b Iratanyag átvétele, és elhelyezése

Kb. 40 folyóméter iratanyag

~ 6500 gázszerelő

+ archív (lejárt)



3. A feladatátvétel főbb állomásai III.

…

2020. január 6. – MMK első közleménye a honlapon, elindul a 
gazszerelok@mmk.hu e-mail cím;

2020. január 8. – MMK közzéteszi az általános információkat a 
www.mmk.hu oldalon;

2020. január 13-15. – iratanyag átvétele 10 kormányhivataltól;

2020 január 16. – megjelennek a honlapon a különböző 
eljárások tájékoztató anyagai és a bejelentő nyomtatványok;

…

mailto:gazszerelok@mmk.hu
http://www.mmk.hu/


3.c Elkészültek a nyomtatványok, és tájékoztatók 

Tájékoztatók Nyomtatványok



3. A feladatátvétel főbb állomásai IV.

…

2020. január 8. – MMK közzéteszi az általános információkat 

a www.mmk.hu oldalon;

2020. január 13-15. – iratanyag átvétele 10 

kormányhivataltól; adatbázis átvétele az informatikai 

felügyeleti szervtől;

2020 január 16. – megjelennek a honlapon a különböző 

eljárások tájékoztató anyagai és a bejelentő nyomtatványok

2020. január 21. – elindul az ügyintézés;

http://www.mmk.hu/


4. Ügyintézési módok

Az MMK 2020. január 21.-től biztosítja az ügyintézés 
feltételeit:

személyes ügyfélszolgálaton;

postai ügyintézéssel;

e-papíron, ügyfélkapu hozzáféréssel.



Ügyintézési módok

Személyes ügyfélszolgálat (125 fő ~27 %)

Helyszín:

Magyar Mérnöki Kamara

1117 Budapest, Szerémi út 4. I. emelet

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda:        13:00 – 16:00 

Kedd, csütörtök:     9:00 – 12:00

4.a



Ügyintézési módok

Postai ügyintézés (278 fő ~61%)

Címzett:

Magyar Mérnöki Kamara

Gázszerelők nyilvántartása

1117 Budapest, Szerémi út 4.

4.b



Ügyintézési módok

E-papíros ügyintézés (56 fő ~12%)

https://epapir.gov.hu + ügyfélkapu bejelentkezés

Címzett:     Magyar Mérnöki Kamara

Témacsoport: Kamarai ügyintézés 

Ügytípus:     Egyéb igazgatási kamarai ügyek 

(MMK)

Dokumentumok elektronikus feltöltése.

4.c



5. Eljárási típusok

Új igazolvány kiállítás; (81 fő ~17%)

Új tevékenység bejegyzés; (28 fő ~6%)

Hosszabbítás; (353 fő ~75%)

Adatváltozás; 

Pótlás; (11 fő ~2%)

Megszüntetés. (0%)



Új igazolvány kiállítás, Új tevékenység bejegyzés5.a

Személyes Postai E-papír

Bejelentő nyomtatvány UB jelű (eredeti 

aláírt)

UB jelű (eredeti aláírt) UB jelű (feltöltéssel 

hitelesített)
Azonosítás Bemutatott 

igazolvánnyal

Másolat SZIG+ lakcím 

(Hozzájárulás)

Ügyfélkapu 

azonosítással
Szakképesítés, 

végzettség

Eredeti vagy másolat Másolat (eredetivel 

megegyező)

Feltöltött másolat 

(eredetivel megegyező)
Továbbképzés igazo-

lása (5 évnél régebbi 

szakképesítéshez)

Eredeti vagy másolat Másolat (eredetivel 

megegyező)

Feltöltött másolat 

(eredetivel 

megegyező)
Igazolványkép 2 db 2 db Jpg/Jpeg digitális fájl
Régi igazolvány leadása 

új tevékenység

Leadás Beküldés utólag Beküldés postán 

Szakmai gyakorlat 

igazolása (3., 5., 9., 

tevékenységnél)

Eredeti munkáltatói 

vagy vállalkozói

Eredeti munkáltatói 

vagy vállalkozói

Feltöltött 

munkáltatói vagy 

vállalkozói
Eljárási díj befizetése Bankkártyával 

helyben

Díjbekérő alapján 

utalással

Díjbekérő alapján 

utalással



Hosszabbítás, Adatváltozás, Pótlás, Megszüntetés5.b

Személyes Postai E-papír

Bejelentő nyomtatvány V jelű (eredeti 

aláírt)

V jelű (eredeti aláírt) V jelű (feltöltéssel 

hitelesített)
Azonosítás Bemutatott 

igazolvánnyal

Másolat SZIG+ 

lakcím (Hozzájárulás)

Ügyfélkapu 

azonosítással
Szakképesítés, végzettség --- --- ---

Továbbképzés igazolása 

(hosszabbítás)

Eredeti vagy 

másolat

Másolat (eredetivel 

megegyező)

Feltöltött másolat 

(eredetivel 

megegyező)
Igazolványkép 2 db 2 db Jpeg digitális fájl

Régi igazolvány leadása 

(hosszabbítás, adatváltozás)

Leadás Beküldés Beküldés postán 

utólag
Nyilatkozat az elvesztésről 

(pótlás)

Eredeti Eredeti Feltöltött másolat 

Szakmai gyakorlat igazolása --- --- ---
Eljárási díj befizetése Bankkártyával 

helyben

Díjbekérő alapján 

utalással

Díjbekérő alapján 

utalással



6. Az eddigi tevékenység számokban

Ügytípus statisztika;

Ügyintézési statisztika;

Megjelentek lejárat szerint;

Megyénkénti megoszlás. 



Az eddigi tevékenység számokban (03.06.)6.a



Személyes ügyintézés megyénként6.b



Postai ügyintézés megyénként6.c



E-papír ügyintézés megyénként6.d



Megjelentek alakulása lejárat szerint6.e



7. Keresés a MMK közzétett adatbázisában

Személy keresése;

Részletes keresés;

Térképes keresés. 



7.a Keresés a MMK közzétett adatbázisában

Személy 

keresése

Részletes 

keresés



7.b Keresés a MMK közzétett adatbázisában

Térképes

keresés. 



Köszönöm a figyelmet!

Tel: 06-1/455-7080/111

E-mail: gazszerelok@mmk.hu
zubor.andras@mmk.hu


