TÁJÉKOZTATÓ
A GÁZSZERELŐI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ
ELEKTRONIKUS BEJELENTÉSRŐL
A Magyar Mérnöki Kamara a gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentések kapcsán e-papír felületen biztosítja
az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel. Kérjük
kövesse az alább leírtakat az ügyintézés sikeres kezdeményezése érdekében.
Ügyfélkapu hozzáférés birtokában bejelentését kérjük elektronikusan, azaz e-papíron keresztül az alábbiak szerint
kezdeményezze:
1. A webböngészőjébe másolja be, vagy kattintson az alábbi linkre: https://epapir.gov.hu
2. A megjelenő ablakban kattintson a Bejelentkezés gombra.
3. Adja meg az ügyfélkapu felhasználói nevét és jelszavát, és kattintson a Belépés gombra.
4. Belépést követően:
a. a Témacsoport esetében válassza a Kamarai ügyintézés opciót;
b. az Ügytípus esetében válassza az Egyéb igazgatási kamarai ügyek (MMK) opciót;
c. a Címzett esetében a Magyar Mérnöki Kamarát.
5. A levél szövegében jelezheti, ha valamilyen kérése, közlendője lenne. Javasoljuk adjon meg telefonos, és
e-mail elérhetőséget, hátha valami a csatolmányok közül lemarad.
6. A Tovább a csatolmányokhoz gombra kattintva fel tudja tölteni a szükséges dokumentumokat.
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7. A Klikkeljen ide a tallózáshoz gombbal keresse meg számítógépén a feltöltendő fájlokat, és csatoljon
minden dokumentumot.
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* Az igazolványkép egy digitális kép kell legyen, a bescannelt pdf nem elfogadható! Ezt elkészítheti
bármilyen okoseszközzel, vagy digitális fényképezőgéppel is (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi
felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű).
** Továbbképzést kell igazolni új igazolvány kiállítása során abban az esetben, ha olyan végzettséggel kéri
a bejegyzést, amelyet 5 évnél régebben szerzett.
*** A 3 év szakmai gyakorlat igazolása akkor szükséges, ha egyetemi végzettség plusz a megjelölt
szakképesítés megléte mellett kéri a nyilvántartásba vételt továbbá, ha technikusi vagy egyetemi
végzettséggel a 70 kW feletti műszaki biztonsági felülvizsgálói tevékenység bejegyzését is szeretné kérni.
**** Meghatalmazást kell mellékelni minden olyan eljárás esetében, ha nem a saját ügyfélkapujáról küldi
meg a bejelentést.
8. Majd a Tovább a véglegesítéshez gombbal véglegesítse küldeményét. Ha sikeres volt a benyújtás a
rendszer visszaigazolást küld az ügyfélkapus e-mail címére.

Magyar Mérnöki Kamara

